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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

    

Ook voor uw Afscheidsbloemwerk

Marktplein 1, 7391 DE Twello
0571 - 273677 | info@puurtwello.nl

Pioenrozen
2 bos 6.00

pre-sale

KOOP OOK ONLINE

25 - 40%
KORTING

HOGE KORTINGEN OP VEEL 
MERKEN EN PRODUCTEN

ZIE WWW.PIETZOOMERS.COM

BIJ PIET ZOOMERS

Margreeth van der Heiden 
gaat met pensioen

TWELLO.-  Na meer dan 30 jaar verloskundige te zijn geweest in de ge-
meente Voorst gaat Margreeth van der Heiden op 27 juni met pensioen. 
Ze vraagt zich af wanneer ze de laatste baby op de wereld zal helpen. 

Margreeth begon haar verloskun-
digenpraktijk “de Eiber” in 1988. 
Daarvoor was ze 12 jaar werkzaam 
als verpleegkundige in het Radboud 
ziekenhuis te Nijmegen, waarvan de 
laatste jaren als kinderverpleegkun-
dige. In 1988 begon ze haar praktijk 
“de Eiber”. Tot op de dag van van-
daag is ze blij in de gemeente Voorst 
haar praktijk gestart te hebben. De 
grond is vruchtbaar en ze vindt de 
Voorster bevolking prettig, ouders 
waarmee een vertrouwensband op-
gebouwd kan worden.
Hieraan hecht Margreeth grote 
waarde. Fijne momenten en minder 
mooie momenten met elkaar delen 
is heel belangrijk. Verloskundige 
ben je voor, tijdens en na de beval-
ling. Daar is passie voor nodig, de 
passie die Margreeth uitstraalt.
In 1988 was ze de enige verloskun-
dige. De huisarts leidde de beval-
lingen, de verloskundige bood hulp. 
Sinds de komst van de huisartsen-
post is dat veranderd. De verloskun-
dige verzorgt nu alleen de thuisbe-
vallingen en is zeer belangrijk bij het 

bevallen in het ziekenhuis. Enthou-
siast vertelt ze over de fijne samen-
werking met de gynaecologen van 
het Deventer Ziekenhuis.

Tijden zijn veranderd 
De 20 weken echo is ze gaan waar-
deren.  Ook nu weer laat ze merken 
hoe belangrijk de rol van de verlos-
kundige bij het nemen van besluiten 
hierbij kan zijn. De tijd van genie-
ten voor en na de bevalling wordt 
volgens Margreeth te weinig benut. 
Enkele weken rust voor de bevalling 
is een natuurlijke wens van het li-
chaam. Na de bevalling enkele uren 
samen genieten ziet ze soms verlo-
ren gaan door onmiddellijk melden 
van de geboorte met de mobiele te-
lefoon.
Dat de rol van de vader prominenter 

De afscheidsreceptie wordt gehouden op 28 juni van 15.00 tot 18.00 uur in de Waardige Waard.

Open dag 
Octagon
TWELLO.- Zaterdag 26 mei is er 
Open dag op het Octagon, de bij-
enstal van de imkersvereniging 
Voorst, aan de burgermeester van 
der Feltzweg 2a in Twello.
De bijen hebben een periode van 
sterke groei doorgemaakt. In het 
begin tijdens de koude dagen
bleef de ontwikkeling op een laag 
pitje, maar daarna kwamen de bij-
en goed op stoom.
De meeste imkers hebben inmid-
dels handelingen verricht om het 
zwermen te voorkomen en zijn 
er weer nieuwe koninginnen in 
de volken. De gemaakte volkjes 
met de oude koninginnen moeten 
nu goed verzorgd worden om dat 
daar alleen jonge bijen inzitten 
die nog niet uitvliegen.
En nu maar hopen op een goede 
honingopbrengst, want er wordt 
op gewacht merken we, met name 
honing uit de eigen omgeving. 
Op het Octagon staat een bijenkast 
met bijen achter glas, zo is te zien 
hoe de bijen functioneren.
De open dag is vanaf 10.00 uur tot 
12.00 uur.

Kunst- en 
cultuurroute
in Teuge
TEUGE.- Het bestuur van Stich-
ting Organisatie Teuge en omge-
ving is blij te kunnen meedelen 
dat in 2018 weer een kunst- en 
cultuurroute zal plaatsvinden op 
zondag 3 juni van 11.00 tot 17.00 
uur.  

Maar liefst 30 exposanten doen 
mee die verspreid over 15 loca-
ties hun werk tonen. Het is een 
prachtige en veelzijdige route 
geworden. Op de website www.
kucult.nl vindt men de folder, 
achtergrondinformatie en prach-
tige foto’s. De route is per fiets of 
wandelend af te leggen en op ver-
schillende locaties onderweg zal 
er koffie en thee geschonken wor-
den. De kunst- en cultuurroute 
biedt kunstenaar een platform om 
hun werk, ambacht of (culturele) 
specialiteit aan het publiek en aan 
elkaar te tonen. De opening vindt 
plaats om 11.00 uur bij de Ecotri-
be waar iedereen natuurlijk van 
harte welkom is. 

Volop Vermaak tijdens Dorpsfeest
WILP-ACHTERHOEK.- Stichting Dorpsfeest Wilp-Achterhoek heeft het 
volledige programma van het feestweekend op 15, 16 en 17 juni groten-
deels rond. Zondag 17 juni, de laatste dag van het Dorpsfeest ,  staat bol 
van activiteiten en vermaak voor jong en oud. Zondagmorgen is traditio-
neel de seniorenochtend, ditmaal met Shantykoor “De Trossen Los“. Van 
11.00 uur tot 13.00 uur treedt het koor op. Het publiek kan ook dit keer 
volop genieten en meezingen met de bekende zeemansliederen.

Hollandse avond
 De middag in Wilp-Achterhoek staat bol  van de activiteiten. Zo zijn er 
demonstraties van de brandweer Twello en Tommy Carving. Er is een 
grote buikschuifbaan en er zijn enkele clowns. Tekenaar Thijs Wessels 
zal het publiek verbaasd laten staan in wat hij kan.  Op het feestterrein 
ontbreken de draaimolen, botsauto`s en de schiettent niet.  De BB Party 
Show zorgt deze middag voor heel veel gezellige muziek. Na de grote 
verloting begint om 18.30 uur de “Hollandse Avond “.  Dat wordt volop 
meezingen met de leukste Hollandse nummers. Om 19.00 begint het op-
treden van René Karst. En als klap op de vuurpijl komt Ramon Soer om 
20.30 uur optreden. 

is geworden juicht ze toe. De verlos-
kundigenpraktijk blijft bestaan. De 
drie verloskundigen, die er werk-
zaam zijn,  gaan verder in “haar Ei-
ber”. Margreeth zal haar werk gaan 
missen. Velen in Voorst zullen haar 
afwezigheid gaan ervaren. Het kind 
dat door haar op de wereld werd 
geholpen zal haar niet meer ontmoe-
ten bij de geboorte van eigen nazaat.
Voor Margreeth zal afscheid nemen 
niet makkelijk zijn. Ze heeft lang na-
gedacht over het tijdstip. Nu ze die 
bepaald heeft wil ze u graag ontmoe-
ten op haar afscheidsreceptie.

Mocht u haar willen verrassen met 
een attentie dan vraagt ze u om een 
gift.  Ze wil dolgraag met deze gift  
“haar verloskunde werk” steunen 
daar waar steun zo hard nodig is.
Vrouwen voor vrouwen in Nepal, een 
project van een gynaecoloog uit De-
venter, en een verloskundigenpraktijk 
in ontwikkeling in Brufut in Gambia.

Tentoonstellingen, 
muziek, kunst, 
boerderijen en 

bewoners

KinderLoop als 
onderdeel van
de SamenLoop 

voor Hoop

Maestro Twello

Avondwandel
4daagse in Wilp

http://www.kucult.nl
http://www.kucult.nl


De Matterij
  Meubelstoffering

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 47 
     7391 MH  Twello 

    www.matterij.nl  
      info@matterij.nl

Bel voor een vrijblijvende offerte: 

   0571-272334    

  

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

 

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

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

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

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

70-Tons weegbrug

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

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, ONDERHOUD 

EN REPARATIE

Pijnappel
ScootMeer dan 20 verschillende typen 

scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,-

Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op: 
www.scoot.nu

Meer dan 20 verschillende typen 

Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.Scootmobielen

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS

Zicht locatie aan doorgaande weg 
naar A1 en A50

Aanvaarding per direct geheel in overleg.

Informatie: Ben Hutten
Mail: b.hutten44@upcmail.nl
Tel.:  06 55 15 31 75

TE HUUR
Kantoorruimten in bedrijfsverzamelgebouw

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Op 3 juni 2018 vier ik mijn 
90e verjaardag.
Om dit te vieren

 geef ik een receptie op:
Zondag 3 juni

van 14.30-16.00 uur
Pijnappel Klarenbeek.

U bent van harte welkom!

Gerard van Gurp
Klarenbeek

 
Hartelijk dank voor alle aandacht, kaarten, bloemen
en aanwezigheid bij het afscheid van mijn lieve man,

onze fijne vader, schoonvader en trotse opa

Ab Bensink
Uw belangstelling is een troost voor ons allemaal.

 

Henny Bensink - Honders
 

Voorst, mei 2018

Openingstijden:
ma - vrij 08.00 - 17.30 uur
zaterdag 08.00 - 15.00 uur

Verkoop Service Veluwe bv
Koppelstraat 4         TWELLO
Telefoon:       0571 - 794 514

www.v-s-v.nl

Overkapping

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

• Familiefeest
• Receptie

• Kinderfeestje
• Trouwerij

• Bedrijfsuitje
• Blote Voetenpad

Het hele jaar door, elke dag.
Informeer naar de mogelijkheden.

Een prachtige plek!
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700

Heel veel VOORDEEL op geselecteerde artikelen!

Schoenen  
en kledingen kledingen kledingen kleding

Vakantie voordeel 

DAGEN
Van 24 mei t/m 31 mei

en kledingen kleding

Lammert van Werven, 
lid in de Orde van Oranje-Nassau
TERWOLDE.- Het was vorige week 
dinsdag een drukte van belang bij de 
brandweerkazerne in Terwolde. Alle 
spuitgasten waren aanwezig en ook 
de oud-brandweerlieden  liepen in 
hun galauniformen nog eens te eta-
leren dat zij nog steeds een onver-
brekelijke band met het plaatselijke 
brandweerkorps hebben. De insteek 
was dat er een reportage gemaakt 
moest worden van de huidige bezet-
ting van het korps, de bemanning uit 
het verleden en kennelijk, gezien de 
aanwezige kinderwagens, ook die in 
de toekomst. 

Het bleek echter, zoals zo vaak, ook 
nu weer een dubbele bodem te heb-
ben. Lammert van Werven die jl. ja-
nuari met eervol ontslag in verband 
met zijn leeftijd afscheid had geno-
men van het korps, werd door bur-
gemeester Jos Penninx voor het front 
van de troepen gehaald en tot zijn 
grote verrassing benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij 
kreeg de gebruikelijke levensloop-
beschrijving van de burgermees-
ter mee, waaruit zonneklaar bleek 
dat Van Werven, sinds jaar en dag 
chauffeur van de Terwoldse bluswa-

gen, voor geen kleintje vervaard was 
in zijn werk als brandweerman. De 
burgermeester wilde niet te veel put-
ten uit de rijke historie van verhalen 
en legendes uit het leven van Lam-
mert, omdat hij dat afgelopen winter 

tijdens de jaarlijkse brandweerbij-
eenkomst al uitvoerig had gedaan, 
doch zijn kleine verwijzingen naar 
plaatsen en anekdotes lieten voor de 
aanwezigen aan duidelijkheid niets 
te wensen over.

Koninklijke onderscheiding voor Ton Simons
TWELLO.- Op woensdag 16 mei 2018 werd de in Twello woonachtige 
Ton Simons benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemees-
ter Jos Penninx mocht deze Koninklijke onderscheiding uitreiken ter 
gelegenheid van zijn afscheid als secretaris van de volleybalvereniging 
AVIOR. De decorandus wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich ge-
ruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen 
heeft gestimuleerd.

Ton Simons is vanaf 2004 tot 2011 
voorzitter geweest van de volleybal-
vereniging DeVolCo’88 te Deventer. 
Daarna was hij tot 2016 secretaris 
van deze club, zat in de sponsorcom-
missie, de PR-commissie, de wed-
strijdcommissie en organiseerde hij 
het bedrijventoernooi. Verder heeft 
hij de fusie met de volleybalvereni-
ging SVS te Deventer (waaruit vol-
leybalvereniging Avior is ontstaan) 
mede voorbereid. Vanaf 2016 is hij 
secretaris van de volleybalvereni-
ging Avior. Hij heeft het initiatief ge-

nomen voor het bedrijvenvolleybal, 
zitvolleybal en vijftigplusvolleybal. 
Daarnaast is hij ruim 19 jaar vrijwil-
liger bij de Scouting De Vundelaar 
te Twello. Ook was Ton ruim 4 jaar 
secretaris van de Stichting Peuter-
speelzaal De Klimbim te Bathmen. 
Ook was hij mede-oprichter en 5 
jaar voorzitter van de Scouting Titus 
Brandsma te Deventer en 4 jaar vrij-
williger bij de R.K. Titus Brandsma 
Parochie te Deventer. Bij de zitvol-
leybalvereniging Salland fungeerde 
hij 2 jaar als vrijwilliger en bij de Ne-

derlandse Volleybal Bond (NEVO-
BO), regio Oost. Vanaf 1979 was Ton 
4 jaar secretaris en 6 jaar voorzitter 
van de sportvereniging SV Voor-
waarts, afdeling Volleybal te Twello. 
Tevens was hij 3 jaar secretaris van 
de Katholieke plattelandsjongeren.

Ton Simons benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Laatste kaarten 
in voorverkoop 
voor Festifly
TEUGE.- Er wordt in Teuge hard ge-
werkt aan de laatste voorbereidingen 
en dan gaat het aanstaand weekend 
knallen! Festifly, het openluchtfesti-
val dat sinds enkele jaren door SJW 
Peco en D&S gezamenlijk wordt geor-
ganiseerd, kent ook dit jaar weer een 
spetterende line-up. Zaterdagavond 
wordt het podium gedeeld door Ouwe 
jongens krentenbrood, Dansado & De 
Feestneger, DJ Tieke en natuurlijk DJ 
Sander en zondag zal de liveband 
Kroepin de boel op z’n kop gaan zet-
ten waarna DJ Sander ter afsluiting 
dat nog even dunnetjes over zal doen. 
Jong en oud is zondag welkom want 
er is een speciale kids area zodat de 
vaders en moeders onbezorgd kunnen 
feesten terwijl hun kroost zich opper-
best vermaakt. Let wel op: zondag is 
de entree gratis maar voor de zaterdag-
avond zijn toegangskaarten verplicht. 
Er zijn er nog enkele dus haast je naar 
een van de verkooppunten (SJW Peco 
in Teuge, Café De Groot in De Vecht, 
Café-Bar de Ruif in Vaassen en Oonk 
in Twello) of maak het jezelf nog mak-
kelijker en bestel de kaarten online via 
www.festifly.nl. Vergeet tenslotte niet 
om je ijzeren ros, taxichauffeur of de 
benenwagen richting de Fokkerstraat 
te sturen in plaats van de Parmentier-

Voorspeelmiddag muziekles
TWELLO.- Op zaterdagmiddag 19 mei was er in het Kulturhus in Twello een 
voorspeelmiddag van leerlingen van Muziekles Twello. Voor een volle zaal speel-
den leerlingen van Marike Kemper (piano, Katarina Taruchaladze (viool), Hans 
Frederiks (keyboard en piano), Frank Eikelboom (gitaar) en Fred Liese (koperba-
laasinstrumenten). De kinderen speelden enthousiast en de aanwezigen gaven 
blijk van hun waardering door gul applaus. Sinds 2011 zijn de docenten van 
MuzieklesTwello in Twello actief als opvolgers van de Leeuwenkuil, die tot dan 
in Twello lessen verzorgde.

straat want Festifly vindt dit jaar voor 
de deuren van het nieuwe pand van 
Peco plaats.  

http://www.festifly.nl


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

Ben jij geïnteresseerd in duurzame technieken en help jij ons om hierin verder te groeien? 
Zoek jij een functie waarbij je geheel verantwoordelijk bent voor het proces en 

kan doorgroeien naar projectleider?

Kijk voor een uitgebreide functieomschrijving op de website of 
stuur je cv per e-mail naar de heer Norbert van Niel.

Vacature: Calculator / werkvoorbereider

Van Niel Installatietechniek B.V. | Prins Bernhardstraat 8 | 7391 DL Twello
www.vannieltwello.nl | 0571-271976 | info@vannieltwello.nl 

PERSONEEL GEZOCHT

Openingstijden:
ma - vrij 08.00 - 17.30 uur
zaterdag 08.00 - 15.00 uur

Verkoop Service Veluwe bv
Koppelstraat 4         TWELLO
Telefoon:       0571 - 794 514

www.v-s-v.nl

Poets en polijst

middelen

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

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

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

8.-35.-

39.-
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Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

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

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

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

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

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

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

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen  

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

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

Verkopen?
Een succesvolle 
verkoop!

Vraag een 
persoonlijk 
advies op maat!

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

Maak goede 
beschermingsafspraken 
voor je met elkaar in
zaken gaat 
Voor je met één of meerdere partners zakelijk gaat samenwerken, 
is het verstandig om na te gaan of je beschermingsafspraken moet 
maken. Dat zijn afspraken waarmee je ervoor zorgt dat je jezelf, elkaar, 
maar ook het bedrijf beschermt. Je kunt beschermingsafspraken 
opnemen in een aandeelhoudersovereenkomst, een v.o.f-contract 
of andere soorten samenwerkingsovereenkomsten. 
Welke beschermingsafspraken zijn er zoal? 

Het non-concurrentie beding 
Is het tijdens jullie samenwerking toegestaan concurrerende 
werkzaamheden te doen, voor jezelf of samen met anderen? Maak 
duidelijke afspraken hierover en leg vast wat wel en wat niet mag. 
Je kunt afspreken dat een eventuele beperking ook enige tijd na het 
einde van de samenwerking blijft gelden. 

Het relatiebeding 
Mag je na de samenwerking elkaars klanten of toeleveranciers 
benaderen? Of mag je werknemers van elkaar een baan aanbieden? 
En wat moet je doen als die klant, toeleverancier of werknemer zelf 
contact met jou of je ex-zakenpartner opneemt? 
Het wordt allemaal geregeld in een relatiebeding. 

De reputatieclausule 
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Door bepaalde dingen 
te zeggen of te schrijven kan een zakenpartner jou of het bedrijf 
schade toebrengen. Door de reputatieclausule vast te leggen, 
spreek je onderling een boete af voor zulke gevallen. Zo voorkom je 
dat je met lege handen staat als je niet precies kunt aantonen wat 
je schade is. 

Beschermingsafspraken kun je het beste goed vast laten leggen bij 
je Netwerknotaris. Die kan ervoor zorgen dat alles juridisch juist 
gebeurt en dat de afspraken worden opgenomen in het contract dat 
je maakt met je zakenpartner(s). 

Je Netwerknotaris denkt graag met jullie mee over de zaken die je 
als zakenpartners maar beter goed kunt vastleggen.

Lintje voor koster en kasbeheerder

Wim Nieuwenhuis geëerd in 
H. Hartkapel ’t Wezeveld

Wim Nieuwenhuis, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

TWELLO.- Afgelopen zondag vond 
de laatste eucharistie viering plaats 
in de H. Hartkapel ‘ t Wezeveld. Voor 
veel kerkgangers was dit een emo-
tioneel gebeuren, toch werd deze 
slotviering op Eerste Pinksterdag 
nog opgevrolijkt door het uitreiken 
van een Koninklijke onderscheiding 
aan een man die zich jarenlang met 
hart en ziel heeft ingezet voor deze 
kerkgemeenschap. Burgemeester Jos 
Penninx mocht,  namens de Koning, 
koster Wim Nieuwenhuis benoemen 
tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau.

Wim Nieuwenhuis is ruim 35 jaar 
koster en kasbeheerder van de Stich-
ting Heilig Hartkapel ’t Wezeveld te 
Twello. Menig maal verving hij de 
penningmeester en droeg hij ver-
antwoordelijkheid voor de afhan-
deling van de collecte-opbrengsten. 
Ook de Feestcommissie weet hem te 
vinden als het om organiseren gaat. 
Daarnaast is hij ruim 13 jaar secreta-
ris van de Stichting Oecumenische 
Omroep Voorst (OOV). De omroep 
verzorgt een wekelijkse uitzending. 
Uit hoofde van deze functie heeft 
hij enkele jaren geleden namens de 
OOV tevens zitting genomen in de 
Omroepraad van RTL Voorst. Nieu-
wenhuis kan worden gekwalificeerd 
als ‘iemand die zich geruime tijd ten 
bate van de samenleving heeft inge-
spannen of anderen heeft gestimu-
leerd’.

Kijk- Leeshuis Museum 
gaat sluiten
BUSSLOO.- Belangstellenden die nog een kijkje willen nemen in Mu-
seum Kijk- en Leeshuis aan de Bonenkampsweg 4 in Bussloo, kunnen 
dit doen op zaterdag 26 mei. Op deze zaterdag zijn tussen 11.00 en 
16.00 de deuren geopend. Ook is er een opheffings uitverkoop van 
spullen die jaren in het museum bekeken konden worden. Hierbij een 
groot aantal stukken gastenzeepjes uit diverse landen en een grote voet-
balverzameling waaronder: sjaals, vaantjes, jaargangen Voetbal Interna-
tional en boeken over bekende voetballers. In het kader van activiteiten 
van de Oudheidkundige Kring Voorst in Bussloo, is ook het museum 
deze dag open voor publiek. Joke van ’t Erve en Sien van der Velden 
gaan hun museum per 1 september sluiten. In het Kijk- en Leeshuis is 
ook veel te zien over de was doen in vroegere dagen. Meer informatie 
vindt u op de website: www.kijkenleeshuis.nl.  e-mail: info@kijken-
leeshuis.nl

De mensen van de Terwoldse rommel- 
en antiekmarkt lapten het ‘m weer

TERWOLDE.- Op de zaterdag voor 
Pinksteren wordt traditiegetrouw de 
Terwoldse rommel- en antiekmarkt 
gehouden. Dat leek dit jaar op een 
regelrecht debacle af te stevenen, 
want hoewel de vele vrijwilligers al 
vrij vroeg heel veel spullen hadden 
opgehaald, ging de hele voorraad tij-
dens de afgelopen januaristorm ver-
loren omdat alles besmet was door 
asbest van een in door de storm ver-
nield dak. De mensen van de rom-
melmarktcommissie zagen het aan, 
treurden even met elkaar, maar rol-
den toen de mouwen op om te laten 
zien dat ze niet voor een kleintje ver-
vaard zijn en vooral omdat ze niet 
van plan waren bij de pakken neer 
te gaan zitten. En dat hebben de ver-
zamelaars die de Terwoldse markt 
graag bezoeken geweten. Waar in 
het verleden grote hoeveelheden 
spullen op nieuwe eigenaren lagen 
te wachten, leek het wel of de vrij-
willigers nu nog meer spullen aan-
geboden hebben gekregen dan ooit. 
Noodgedwongen moest het terrein 

worden heringericht, anders kon-
den de vele kramen met koopwaar 
niet worden gehuisvest. Enorme 
hoeveelheden huisraad, textiel en 
curiosa wisselden in korte tijd van 
eigenaar, wat resulteerde in een 
prachtige opbrengst voor het onder-
houdsfonds van de plaatselijke Cos-
mas en Damianuskerk. Sterker, het 
lijkt alsof er opnieuw een record op-
brengst is geboekt van ruim 19.000 
euro.

Steeds betere herkenbaarheid 
van spullen op diverse 
afdelingen
Zoals gezegd, de vrijwilligers van de 
rommel- en antiekmarktcommissie 
hebben na de ramp in januari met 
sponsoring van heel veel mensen 
uit dorp en regio, ongelofelijk veel, 
vaak fraaie, spullen bij elkaar weten 
te brengen. Een grote groep vrijwil-
ligers is maanden bezig geweest om 
alle spullen van stof te ontdoen, 
eventueel te repareren en, wat net zo 
belangrijk blijk te zijn, in een aantal 

categorieën te sorteren. Dat gebeurde 
altijd al, maar vooral dit jaar waren 
de verschillende groepen artikelen 
nog weer beter van elkaar geschei-
den en voor de potentiële kopers te 
herkennen. Zo stond de bloemen- en 
plantenstand, zoals gebruikelijk vol-
op in het zicht, wat dan ook resul-
teerde in één run op die stand na de 
opening van de verkoop. De catering 
was nog weer beter zichtbaar en ook 
de verschillende artikelen worden 
ieder jaar beter gescheiden. Al met 
al een feestelijke happening, on-
danks het niet zó feestelijke weer 
met een schitterende apotheose 
door de geweldige opbrengst aan het 
eind van de dag. Veel van de vrijwil-
ligers waren behoorlijk moe van de 
hoeveelheid werk die de afgelopen 
tijd is verzet, maar toen Evert Slijk-
huis het netto resultaat aan het eind 
van de dag bekend maakte, viel die 
vermoeidheid van ieders schouders 
af en bleef enkel enthousiasme over. 
Ze hadden het met elkaar toch maar 
weer mooi gefikst.

http://www.kijkenleeshuis.nl


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

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

70-Tons weegbrug

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

grindengrond.nl

Voor al uw 
GRIND, SPLIT 

en GROND

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

 www.europlanit.nl

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

Technisch Allround Medewerker Apeldoorn

Assemblagemedewerker Apeldoorn

Vakantiemedewerker Apeldoorn

Lasersnij Operator Vaassen

Lasser Mig / Mag Apeldoorn

IN DE VERHUUR:
HOUTVERSNIPPERAAR, 

BLOTER EN KLEPELMAAIER

Tuinen 
De Roode Hoeve

OPEN TUINEN 
zaterdag 21 juni 

10.00 - 16.00 uur

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl



Pagina  7 Voorster NieuwsWoensdag 23 mei 2018

Nu bij hét huis van keukens

40 dagen een propvolle koelkast cadeau 
t.w.v. €600,- 
Al 40 jaar is Mandemakers hét huis van keukens. Naast onze Mandemakers collectie, VTwonen collectie en Mandemakers 
Individual collectie, zijn wij al veertig jaar offi cieel SieMatic dealer, en mogen wij u, als één van de weinige keukenzaken, 
het merk Barletti presenteren. Keukens moet u niet alleen zien maar ook in het echt ervaren. Daarom nodigen wij u graag 
uit voor een bezoek aan onze showroom, Gerritsenweg 16, in Zutphen. Bovendien profi teert u, tot en met zondag 27 mei, 
van 10% korting op al onze keukens én krijgt u 40 dagen een propvolle koelkast t.w.v. €600,- cadeau. 

10% 
KORTING 

OP AL ONZE 
KEUKENS BIJ

MANDEMAKERS 
ZUTPHEN

Maestro Twello
TWELLO.- Op zaterdagmiddag 
16 juni zal op het Dorpsplein in 
Twello voor de vierde maal het 
Twellose Maestro concert wor-
den georganiseerd door muziek-
vereniging “Excelsior”. Vorig 
jaar vond dit evenement voor 
derde keer plaats en kreeg bijzon-
der positieve reacties vanuit het 
dorp. Irma ten Bulte van Diesel 
uitzendbureau won vorig jaar de 
titel Maestro Twello 2017. 
Het idee om in Twello een Maes-
tro concert te organiseren is ge-
komen n.a.v. het gelijknamige 
televisieprogramma Maestro. 
Bekende Nederlanders dirigeren 
een symfonie orkest en krijgen 
tijdens de repetities aanwijzingen 
van de dirigent om het orkest te 
laten spelen wat zij graag willen. 
Tijdens een concert beoordeelt 
een vakkundige jury het dirigeer-
schap van de Maestro’s. Degene 
die de meeste punten scoort mag 
zich Maestro 2018 noemen. 
Dit jaar staan drie bekende Twel-

lonaren op de bok die een speci-
ale band met Twello hebben. 

De muzikale uitdaging wordt 
aangegaan door:
* Piet Oosting – directeur Ve-

luws College Twello
* Marijke Wulfsen – het gezicht 

van sporthal Jachtlust
* Jeroen voor ’t Hekke – Hotel / 

Restaurant Taverne Twello

De Twellose jury bestaat dit 
jaar uit:
Irma ten Bulte (Maestro 2017), 
Karel v.d. Berge (dirigent Excel-
sior) en wethouder van Cultuur; 
Dhr Pinkster. Zij zullen de drie 
Maestro’s vakkundig beoordelen 
en uiteindelijk de titel Maestro 
Twello 2018 uitreiken. 
Het Maestro concert zal plaats 
vinden op het Dorpsplein in 
Twello, vanaf 13.30 uur zullen 
de juryleden en Maestro’s aan het 
publiek worden voorgesteld en 
zal programma van start gaan.

Bruikbare spullen 
gezocht
WILP.- De kerkactie van Wilp houdt dit jaar de rommel en antiekmarkt 
op zaterdag 1september tussen 09.30 en 14.00 uur. Deze markt zal wor-
den gehouden op het erf van de familie Bussink aan de Deventerweg 4 
te Bussloo. Heeft u overtollige spullen in huis in de schuur of op zolder 
die u graag kwijt wilt?  Dan kunnen deze gebracht worden op zaterdag 
26 mei  en zaterdag 2 juni tussen 10.00 en 12.00 uur uur bij de familie 
Garritsen Hombrakensepad 4 in Wilp. Bent u niet in de gelegenheid 
om de spullen te brengen dan graag even contact opnemen met Gepke 
Oosterbroek (0571- 262555 of 06-28634087) en zij maakt met u een af-
spraak wanneer het wordt opgehaald..

Stichting Breedband N-Veluwe verbaasd over tweede aanbieder

Glasvezel in gevaar door 
concurrentiestrijd
REGIO.- Stichting Breedband Noord Veluwe is verbaasd, dat zich on-
langs een tweede partij heeft gemeld om glasvezel aan te leggen in o.a. 
het buitengebied van de gemeente Brummen. Zij werkt al twee jaar 
samen met de 11 gemeenten op de Veluwe en de Stedendriehoek en 
marktpartij ‘Glasvezel buitenaf’ om glasvezel aan te leggen in het hele 
verzorgingsgebied. Voorwaarde hiervoor is een deelname van minimaal 
50%. Met een tweede aanbieder komt de mogelijkheid tot het behalen 
hiervan in gevaar, meent de stichting. 

Jules van der Weerd, voorzitter van 
Stichting Breedband N-Veluwe, 
licht toe: “Als Stichting zagen wij 
een aantal jaar geleden het belang 
van een goede breedbandverbinding 
voor het platteland. Om dit te reali-
seren heeft de Stichting verschillen-
de marktpartijen gesproken, waar-
onder KPN, en daar kwam één partij 
uit, namelijk ‘Glasvezel buitenaf’. 
Zij hebben ons vertrouwen gege-
ven op basis van aanbod, planning 
en voorwaarden. Daarom zijn wij in 
2016 een samenwerkingsovereen-
komst aangegaan die succesvol is 
gebleken.
André van Buiten, wonend in het 
buitengebied van Terwolde met een 
kantoor aan huis en ambassadeur 
voor de stichting zegt: “Glasvezel 
buitenaf is geselecteerd om deze 
aanleg te realiseren. En ineens ligt 
er ook een aanbieding van Digitale 
Stad Veluwe (KPN) op de mat. Twee 
aanbieders, waarvan de tweede met 

maar één aanbieder. Je zou denken, 
concurrentiestrijd, daar worden we 
als inwoners beter van, maar dat 
klopt niet. Het is een bedreiging 
voor het slagen van het Glasvezel 
initiatief in het buitengebied. Bei-
de aanbieders stellen een minimale 
deelname van 50% en een simpele 
rekensom leert dat de kans dat beide 
onder de 50% eindigen groot is.  En 
dan staan we in het Voorster bui-
tengebied alsnog met lege handen!  
En we hebben echt sneller internet 
nodig, want we hebben hier amber 
8 mb download nu.” Van Buiten ver-
volgd: “Namens de ambassadeurs 
van dit project roep ik alle inwoners 
van het Voorster buitengebied op om 
goed na te denken over de mogelijke 
gevolgen op lange termijn, wanneer 
wij ons op korte termijn laten ver-
leiden door de commerciële driften 
van deze glasvezel markt. KPN wil-
de zich niet aansluiten bij Glasvezel 
buitenaf en komt nu ineens met een 

eigen aanbod waarin ook geen an-
dere providers deelnemen. En kijk 
ook naar het aanbod van Glasvezel 
buitenaf, waarin een KPN dochter is 
vertegenwoordigd, die vergelijkbare 
services kan aanbieden.”

Enige serieuze partij
Harjo Pinkster, wethouder in de ge-
meente Voorst en bestuurlijk afge-
vaardigde namens de 11 gemeenten: 
“De gemeenten op de Veluwe en Ste-
dendriehoek, zijn destijds aangehaakt 
op het lokale initiatief en we zijn in 
contact gekomen met Glasvezel bui-
tenaf. Zij is de enige serieuze partij 
die toezeggingen heeft gedaan voor 
de aanleg van glasvezel en is deze 
toezeggingen ook nagekomen. Alle 
voorbereidingen zijn afgerond, de 
convenanten zijn ondertekend en wij 
blijven Glasvezel buitenaf onvoor-
waardelijk steunen.” aldus Pinkster.

Start najaar 2018
Stichting Breedband Noord Veluwe 
geeft aan dat als 50% van de inwo-
ners in het buitengebied kiest voor 
Glasvezel buitenaf, de aanleg in het 
najaar van 2018 zal starten. Medio 
2019 beschikken alle inwoners die 
gekozen hebben voor glasvezel over 
supersnel internet.

De gezelligste huiskamer in Nijbroek
NIJBROEK.- Op zaterdag 9 juni organiseren we in dorpshuis de Arend weer een huiskameravond. Want dat is de functie 
die het dorpshuis wil vervullen: een huiskamer zijn voor het mooie Nijbroek. Gezellig een spelletje doen, samen kletsen of 
nieuwtjes delen, alles kan. Kom voor een gezellige avond op 9 juni vanaf 20.00 uur naar dorpshuis De Arend, entree is gratis.
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Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 
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Graag even bellen voor een afspraak! 
Tel.: 06-300 100 77  
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Eerst naar Bonhof...

Diverse machines!
Shovel

Schaarhoogwerker
Aanhangwagen hoogwerker

Autohoogwerker
Springkussen

Rolsteiger
Minikraan

TE HUUR

Professionele

machines ook voor

PARTICULIEREN

Stichting Dorpsfeesten Twello en Omstreken
info@stichtingdorpsfeesten.nl, www.stichtingdorpsfeesten.nl 

 

Bedankt!

Voor Twello, door Twello

Bezoekers
Dat jullie er waren

Gemeente
Voor de samenwerking en de vergunning

Sponsors
Voor jullie steun

Twellose Horeca
Voor de plezierige samenwerking

Vrijwilligers
Voor al jullie hulp

En alle anderen die we hier niet apart 
kunnen noemen. Met z’n allen hebben 

we er dit jaar voor de laatste keer een mooi 
Koningsfeest van gemaakt! Daar zijn we 
trots op, maar nu stoppen we defi nitief.

Tweet van de week: We moe-
ten er hard voor knokken dat 
Lelystad later opengaat. Surf 

naar: Voorst.PvdA.nl
30 mei Belevingsvlucht 

Boeing 737 LET OP
Zaterdag 26 mei 9.00 - 16.00. 
Inboedel en Brocante verkoop 
+ motorkleding, tuinmeubelen 
glas in lood ramen en nog veel 

meer. Adres: Molenallee 35 Wilp.

28 mei 20.00 uur Mindset 
Workshop in het Boshuis. 

www.webshop.knowvision.
nl/product/mindset-workshop 

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

13456651

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen 

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

of vrijblijvend advies 06-
14375736  

www.mulderorthopedie.nl

PUNTJES

PUNTJES

Rommelmarkt spullen bren-
gen. Zaterdag 26 mei en zat. 2 
juni van 10.00 uur tot 12.00 bij 
H.Garritsen Hombrakensepad 4 
7384 BN Wilp. Kerkactie Wilp.

Te huur: Spring kussen, 
zeer geschikt voor kinder 

partijtjes. 30 euro per dag. Zelf 
ophalen en terugbrengen. Tel. 

06 25 03 56 93

Motorliefhebber zoekt oude 
motor tot 1980. Hoeft niet te 
lopen. Tel. 06 - 22 57 13 21

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

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 06-

51607885 Twello.

Te huur te Terwolde tijdelijk va 
1 juni helft van een dubbel 
woonhuis. (0571) 29 17 29

Hooi balen persen, kleine 
baaltjes groot gemak. Zie 

facebook. Tel. 06 21 81 07 16.

Te huur: 80m2 opslag/werkp. 
per mnd opzegbaar. Prima 

locatie. Molendwarsstr. 54, tel. 
(0571) 27 17 31

30 mei Belevingsvlucht 
Boeing 737 LET OP

Gezocht hulp in de huishou-
ding 3 uur per week in Terwolde 

tel. 06-45592443

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

www.vanheesversmarkt.nl

Trostomaten

Watermeloen, 
diverse stukken

Nieuwe oogst 
nicola aardappelen

kilo

per kilo

2,5 kilo

0.99

1.39

2.99

ijsbergsla

Zoete blauwe druiven

Rabarber

0.79

2.99

2.49

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

2 kilo

kilo

Buurman 
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, 
www.buurmantwello.nl

1.25 1.85

2.00

4.401.85

Kookworst
uit eigen worstmakerij

kipfi let naturel of gekruid 
uit eigen worstmakerij

100 gram

Spare-Ribs
vers uit de grill

Petrella bieslook
lekker fris

Pasta pesto Salade
uit eigen keuken

24 t/m 28 mei 2018

100 gram

200 gram

100 gram

400 gram

Kookworst Petrella bieslook

Pasta pesto Salade
uit eigen keuken

200 gram

Quarter 
Pounder

125

Een stevige ambachtelijke burger 

met half om half gehakt, gevuld 

met blokjes verse schouderham en 

heerlijke kruiden. De perfecte burger 

voor de BBQ

100 gram

Pasta pesto SaladePasta pesto SaladePasta pesto SaladePasta pesto Salade

25
heerlijke kruiden. De perfecte burger 

Quarter 

Met onze 
GildeTrophy 
zet u eens iets 
anders op tafel...

1.50

7.00

2.00

per stuk

per stuk 3.95 
2 voor

100 gram

#Ff tussendoor

Broodje viskroket

#Ovenheerlijk

Viskwartet

#Lekker makkelijk

Zalm-surprise

Voor een complete barbecue
kunt u bij ons terecht!



Pagina  9 Voorster NieuwsWoensdag 23 mei 2018

NIX18, hoe denkt jouw 
kind over alcohol?
Kulturhus, Jachtlustplein 11, Twello
(0571) 74 51 50
Inloopspreekuur: 
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
info@cjgvoorst.nl, www.cjgvoorst.nlEerste wandeling Zonnebloem 

langs een lint van fluitenkruid

BUSSLOO.- Heerlijk weer bij de eer-
ste wandeling op frisgroen Bussloo 
voor langdurig zieken, gehandicap-
ten en hulpbehoevende ouderen. De 
30 gasten en 40 vrijwilligers kwa-
men mede door het weer opgewekt 
naar de kantine van Cupa , waar ze 
werden onthaald met koffie, thee en 
een doublet. De organisatie wande-
len Bussloo wordt nu verzorgd door 
Ineke van Uitert en Truus Schipper. 
Voorzitter Ben Hurenkamp. 
stond stil bij het afscheid  van Pau-
line Nikkels en Ineke Dijkstra als 
organisatoren Tien jaar lang hebben 
zij het wandelen Bussloo op uitste-
kende wijze georganiseerd. Tevens 
werd afscheid genomen van Henk 
Kok. Henk was beheerder van de 
rolstoelen en meer dan 25 jaar heeft 
hij de rolstoelen klaar gezet en ge-
repareerd voor de wandelingen en 
overige activiteiten. Deze drie vrij-
willigers kregen een leuke attentie 
aangeboden voor hun vele verdien-
sten, onder een luid applaus van alle 
aanwezigen.
Start wandeling. De stemming was 
opperbest daar men kon genieten 
van het frisse groen en het fluiten-
kruid langs de route. Na het over-
steken van de houten brug werd er 

gepicknickt met krentenmik. Daar 
men had gekozen voor de grote 
wandelroute had iedereen trek in 
warme groentesoep, kruudmoes, ge-
maakt door Minie Jutten, en belegde 
broodjes. Door de brand bij Talamini 
was er ditmaal geen Italiaans ijs na 
de lunch. De organisatie, die vlekke-
loos verliep met een goede planning, 
was in handen van regiobestuursle-
den Ineke  en Truus. Ineke bedankte 
de gasten, de vrijwilligers en de 
sponsor die deze prachtige wandel-
tocht mogelijk maakte.
De volgende wandelingen zijn op 
woensdag 20 juni, donderdag 19 
juli en de slotwandeling is op dins-
dag 14 augustus. Tijdens elke wan-
deling is er een verrassing. Bent u 
slecht ter been en wilt u een dag 
in de natuur beleven, meldt u zich 
dan aan bij de contactpersoon van 
uw Zonnebloemafdeling. Als u ook 
eens een rolstoel wilt duwen, meldt 
u zich dan aan bij Truus Schipper, 
tel: 0571-280071. Email: wande-
lenbussloo@gmail.com   Verslag 
en enkele foto’s kunt u zien op de 
website: http://www.zonnebloem.
nl/gemeente-voorst en op http://
www.flickr.com/photos/regio-
voorstzonnebloem 

Drie basisschoolleerlingen vragen 
burgemeester om snoepwinkel te beginnen
TWELLO.- “Wilt u daarom een 
snoepwinkel laten maken alstu-
blieft?’, zo luidt de vraag van Tim, 
Stijn en Dirk aan de burgemees-
ter. De drie leerlingen uit groep 8 
van de Wingerd hebben een brief 
geschreven aan de burgemees-
ter met daarin de vraag of er een 
snoepwinkel in Twello kan ko-
men. In de brief geven zij aan dat 
zij nu helemaal naar Apeldoorn 
of Deventer moeten als zij naar 
een snoepwinkel willen en dat is 
heel slecht voor het milieu.

Brief
Tim, Stijn en Dirk hebben met zijn 
drieën de brief afgeleverd bij het lo-
ket van het gemeentehuis. Aan de 
hand daarvan heeft de burgemeester 
de leerlingen samen met hun hele 
klas en meester Martijn uitgeno-
digd om langs te komen bij het ge-
meentehuis. Vandaag was het zover. 
Enthousiast kwam groep 8 van de 
Wingerd het gemeentehuis binnen 
rennen. Speciaal voor deze gelegen-
heid mochten de leerlingen plaats-
nemen in de raadszaal. Toen burge-
meester Jos Penninx binnen kwam 
lopen werd het stil in de raadszaal. 
Burgemeester Jos Penninx nam het 
woord: “Wat ontzettend leuk dat er 
jongeren zijn die een brief naar de 
burgemeester sturen met een initia-
tief”. 

Gezonde voeding
De burgemeester gaf een presenta-
tie aan de leerlingen over hoe het 
werkt in de gemeente. Zo legde 
hij uit dat de gemeenteraad beslist 
over wat er gebeurt in de gemeente 
Voorst.  De burgemeester liet zien 
dat er in het centrum van Twello 
bijvoorbeeld winkels mogen zijn. 
Maar de gemeente heeft zelf geen 
winkels. De burgemeester kan dus 
alleen aan mensen vragen of zij een 
snoepwinkel willen beginnen. De 
burgemeester denkt wel dat er een 
mooie snoepwinkel in de gemeente 
past. “Maar ik hoop ook dat kinde-
ren en mensen gezond eten. Snoep 
met mate is goed, maar het is niet 
goed om de hele dag te snoepen. De 
gemeente Voorst houdt van gezonde 
voeding”. Volgens leerling Boris 
hoeft de burgemeester zich daar 
geen zorgen om te maken. “Onze ou-
ders letten wel op hoeveel snoep wij 
eten en wij eten ook fruit”. 

Ondernemer
Vervolgens werd het woord gegeven 
aan ondernemer Martin Hollenboom 
van Expert Twello. De ondernemer 
vertelde de kinderen hoe het onder-
nemen in zijn werk gaat. Volgens de 
ondernemer kan een snoepwinkel 
in Twello zeker interessant zijn. Er 
moet alleen nog bedacht worden 
wie de snoepwinkel gaat oprichten 
en op welke plek het moet gebeuren. 

Ideeën
Tot slot kregen de kinderen kans om 
ideeën uit te wisselen met de burge-
meester en de ondernemer. De kin-
deren hadden al een idee voor een 
locatie. Zo werd bijvoorbeeld het 
oude pand van de Scapino genoemd 
als mogelijke locatie. Volgens de 

leerlingen zorgt de snoepwinkel er 
ook voor dat er mensen uit andere 
plaatsen naar Twello komen en dat 
is goed voor ‘het toerisme ofzo’. Ook 
het oude pand van de Blokker werd 
genoemd als potentiële locatie. 

Gezonde snack
De briefschrijvers vinden het jam-
mer dat de burgemeester zelf geen 
snoepwinkel kan openen. Maar ze 
begrijpen het wel. De burgemeester 
bedankte de leerlingen voor hun 
komst. “Ik vind het hartstikke leuk 
dat jullie meedenken over plannen 
in de gemeente Voorst. Jullie zijn 
de ondernemende leerlingen van de 
toekomst”. Martin Hollenboom had 
voor iedere leerling een cadeautje 
meegebracht. Na de ‘vergadering’ 
stond er in de bedrijfskantine van 
het gemeentehuis voor iedere leer-
ling een lekkere smoothie en fruit-
spies klaar. 

Gratis snoep scheppen
Als kers op de taart zijn de brief-
schrijvers door de Jamin in Apel-
doorn uitgenodigd om gratis snoep 
te komen scheppen. Om Tim, Stijn 
en Dirk extra in het zonnetje te zet-
ten heeft de Jamin geregeld dat de 
jongens vanmiddag worden opge-
haald door een roze snoeplimou-
sine.  De jongens hebben aangege-
ven dat zij vanmiddag zeker aan 
Jamin gaan vragen of zij een kijkje 
in Twello willen nemen of daar een 
geschikte locatie is voor een snoep-
winkel. Zij zijn van plan om de Ja-
min te overtuigen om naar Twello te 
komen. Burgemeester Penninx moe-
digt de leerlingen daarin aan: “Neem 
alle ideeën die je vanochtend hebt 
gehoord met je mee. Nee heb je en ja 
kun je krijgen”. 

Avondwandeling
KLARENBEEK.- Op dinsdag 29 mei wordt er in Klarenbeek een avondwan-
deling gehouden door de wandelgroep. Deze wandelng is toegankelijk én 
gratis voor iedereen.

Informatieavond dementie
TWELLO.- Dinsdagavond 29 mei organiseert Wegwijs Dementie Voorst 
wederom een informatieavond, dit maal in het teken van onderzoeken. 
De avond vindt plaats in gebouw Irene aan de Dorpsstraat 10 in Twello. 
Inloop vanaf 19.15 uur, het programma start om 19.30 uur. Toegang is 
gratis. 

Op deze avond komen de geriater en een geriatrisch verpleegkundige uit 
het Deventer ziekenhuis vertellen over wat  zij voor onderzoeken doen. 
Zij gaan vertellen over de intake, geheugentesten en mogelijke diagno-
ses . Na de pauze is er ruimte voor vragen.

Wegwijs dementie Voorst is een samenwerking tussen zorgorganisaties, 
welzijn en de gemeente Voorst. 

“waar je van droomt, daar kun je niet van wakker liggen”

WAKKER LIGGEN

mailto:tel:%200571-280071
mailto:wandelenbussloo@gmail.com
mailto:wandelenbussloo@gmail.com
http://www.zonnebloem.nl/gemeente-voorst
http://www.zonnebloem.nl/gemeente-voorst
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem


U vindt ons aan de 
van Ghentstraat 6, 7391 CR Twello
info@debanketbakkerij.nl

Openingstijden
Ma t/m vr 7:30 tot 17:00 & za tot 16:00u

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 21 t/m zondag 27 mei 2018. Week 21. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Fanta of Sprite
2 flessen à 1500 ml  

alle combinaties mogelijk

3.743.743. 1.87
bijv. 2 flessen 

Fanta orange à 1500 ml

1+1 GRATIS*

Fairtrade 
bananen
PER KILO

1.891.891. 1.29

Vlees met 30% groente
serranovink of groente-gehaktschnitzel 

Vlees met 30% groente
serranovink of groente-gehaktschnitzel 

Vlees met 30% groente
pak 2 stuks

2.182.182.
2.752.752. 1.50

NIEUW!

1.861.861. 1.20

Coop kaas- of 
ham-kaas-croissants

Vers uit 
eigen oven! 

2 STUKS

1.821.821.

Cocktailtomaten
VOORDEELBAK 

500 GRAM

2.992.992. 1.-

9.789.789.

6.52

2+1 GRATIS*

bijv. 2 flacons wasverzachter 
morgenfris à 750 ml

Robijn wasverzachter
2 flacons à 570/750 ml

Robijn wasverzachter
2 flacons à 570/750 ml

Robijn wasverzachter
alle combinaties mogelijk

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Heineken of Brand
krat 24 flesjes à 300 ml

16.2916.2916. 16.79

10.49

Grand Sud 
Franse wijn

rood, wit of rosé
2 flessen à 1000 ml

alle combinaties mogelijk

SOEPEL FRUITIG FRUITIG

9.989.989. 7.50
2 STUKS

Spaar nu voor luxe hamamdoeken
HAMAMDOEKGratis hamamdoekzegel bij elke € 5.-** aan boodschappen

• Lichtgewicht, compact op te vouwen

• 100% katoen, sneldrogend

• 90 x 180 cm, met handige ophanglus

• Voor deze actie geldt: OP=OP!

Meer informatie én de actievoorwaarden vind je op coop.nl/hamam

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 16 t/m zondag 22 april 2018. Week 16. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

12.306.15

Alle Robijn wasmiddel  
of wasverzachter

alle combinaties mogelijk

1+1 GRATIS*

bijv. 2 flacons wasmiddel color vloeibaar

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

2.802.802.

1.40

Unox cup a soup  
of Good noodles

2 pakken à 2/3 sachets,  
zakjes à 70 gram of cups à 65-71 gram 

alle combinaties mogelijk

1+1 GRATIS*

bijv. tomaat 2 pakjes à 3 sachets

Alle Knorr 
wereldgerechten

3 pakken à 139-478 gram
alle combinaties mogelijk

9.789.789. 5.-
3 STUKS

7.477.477.

2 STUKS

10.887.50

Gato Negro 
Chileense wijn

rood, wit of rosé
2 flessen à 750 ml

m.u.v. Gato Negro 9 lives
alle combinaties mogelijk

DROOG FRUITIG KRACHTIG

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

15.89

8.99

Grolsch bier
krat 16/24 flesjes à 300/450 ml

1.991.991.

1.49

Conference 
handperen

PER KILO

Alle Vivera 
vleesvervangers

2-persoonsverpakkingen
alle combinaties mogelijk

9.789.789. 5.-
3 STUKS

6.516.516.

ALTIJD
3 VOOR 6.6.66.6.66.6..6.5757557577576.6. 5.-5.5.55.5.55.5..5.67676676766767667677675.5.

MolenbroodMolenbroodMMolenbroodMolenbroodoMolenbroodMolenbroodlMolenbroodMolenbroodeMolenbroodMolenbroodnMolenbroodMolenbroodbMolenbroodMolenbroodrMolenbroodMolenbroodoMolenbroodMolenbroodoMolenbroodMolenbrooddMolenbroodMolenbrooddMolenbrood
busbroodbusbroodbbusbroodbusbroodbbusbroodbusbroodubusbroodbusbroodubusbroodbusbroodsbusbroodbusbroodsbusbroodbusbroodbbusbroodbusbroodbbusbroodbusbroodrbusbroodbusbroodobusbroodbusbroodobusbroodbusbroodobusbroodbusbroodobusbroodbusbrooddbusbroodbusbrooddbusbrood

wit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, wwit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, iwit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, twit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, ,wit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, twit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, awit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, rwit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, wwit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, ewit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, ,wit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, vwit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, owit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, lwit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, kwit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, owit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, rwit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, ewit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, nwit, tarwe, volkoren, wit, tarwe, volkoren, ,wit, tarwe, volkoren, 
licht meergranen, licht meergranen, llicht meergranen, licht meergranen, llicht meergranen, licht meergranen, ilicht meergranen, licht meergranen, ilicht meergranen, licht meergranen, clicht meergranen, licht meergranen, hlicht meergranen, licht meergranen, hlicht meergranen, licht meergranen, tlicht meergranen, licht meergranen, mlicht meergranen, licht meergranen, elicht meergranen, licht meergranen, elicht meergranen, licht meergranen, rlicht meergranen, licht meergranen, glicht meergranen, licht meergranen, rlicht meergranen, licht meergranen, alicht meergranen, licht meergranen, nlicht meergranen, licht meergranen, elicht meergranen, licht meergranen, nlicht meergranen, licht meergranen, ,licht meergranen, 

zonne of waldkornzonne of waldkornzzonne of waldkornzonne of waldkornozonne of waldkornzonne of waldkornnzonne of waldkornzonne of waldkornnzonne of waldkornzonne of waldkornezonne of waldkornzonne of waldkornozonne of waldkornzonne of waldkornfzonne of waldkornzonne of waldkornwzonne of waldkornzonne of waldkornazonne of waldkornzonne of waldkornlzonne of waldkornzonne of waldkorndzonne of waldkornzonne of waldkornkzonne of waldkornzonne of waldkornozonne of waldkornzonne of waldkornrzonne of waldkornzonne of waldkornnzonne of waldkornzonne of waldkornnzonne of waldkorn
3 hele broden3 hele broden33 hele broden3 hele brodenh3 hele broden3 hele brodene3 hele broden3 hele brodenl3 hele broden3 hele brodene3 hele broden3 hele brodenb3 hele broden3 hele brodenr3 hele broden3 hele brodeno3 hele broden3 hele brodend3 hele broden3 hele brodene3 hele broden3 hele brodenn3 hele broden3 hele brodenn3 hele broden

alle combinaties mogelijk

EN SPELMATERIALEN
SPAAR SPORT- 

VOOR             SCHOOL!VOOR             SCHOOL!JOUW

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE De 

LelieDe 
Lelie

zegeltje_Opmaak 1  14      

Vrouwen van Nu, 

afdeling Twello

TWELLO.- Afgelopen woensdag 16 mei werd weer de 
jaarlijkse provinciale wandeldag voor de provincie 
Gelderland gehouden. 115 dames verschenen aan de 
start en ook 115 dames volbrachten de tocht van 9 of 15 
km. De route voerde de dames richting Bussloo, alwaar 
ze o.a. een lekkere ouderwetse eigengemaakte  kom 
soep aangeboden kregen. De dames waren enthousiast 
over de natuur rondom Twello. Ook was men zeer te-
vreden over de organisatie, die in handen was van de 
afdeling Twello. Complimenten.

Zomers tennistoernooi 
voor (nog) niet-tennissers
KLARENBEEK.- Ook dit jaar organiseert TV de 
Zweepslag weer een zomertennistoernooi. Dit toer-
nooi, speciaal bedoeld voor (nog) niet-tennissers 
wordt voor het 5e jaar op rij georganiseerd. 

Het toernooi wordt gehouden in de maanden juni, juli 
en augustus. Het zomertennistoernooi is een toernooi 
waarbij elk team (dubbelspel) ongeveer zeven tot acht 
avonden een aantal wedstrijden speelt van 40 minu-
ten. Er wordt met name op de donderdag- en vrijdag-
avond gespeeld, maar men is zelf vrij om aan te geven 
wat de voorkeursavonden zijn. Dit jaar wordt er ook 
een enkelcompetitie gespeeld. Het is mogelijk om deel 
te nemen aan zowel de enkel als de dubbelcompetitie. 
Deze competitie zal voornamelijk bedoeld zijn voor 
tennissers die al enigszins gevorderd zijn. 
Iedereen dient zelf voor geschikte schoenen (zonder 
grof profiel) en een tennisracket te zorgen. De kosten 
om mee te doen bedragen € 25,- per persoon. Voor 
slechts € 40,- is het mogelijk mee te doen aan het toer-
nooi en de in de maanden juni, juli en augustus vrij ge-
bruik te maken van de tennisbanen (volgens de binnen 
de club geldende regels). Geef dit dan aan tijdens je 
inschrijving! Je ontvangt dan ook een pasje waarmee je 
kunt “afhangen” en een sleutel van het park. Hiervoor 
betaal je€ 5,- borg. En je kunt uiteraard altijd besluiten 
lid te worden van deze gezellige vereniging!
De inschrijving voor het zomertennistoernooi gaat via 
de site www.toernooi.nl en dan zoeken op: Zomerten-
nistoernooi

De niveaus zijn als volgt: Niveau 1: Beginners. Niveau 
2: Gemiddeld. Niveau 3: Gevorderd
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roy 
Zweverink via 06-30 72 33 85 of roy_zweverink@hot-
mail.com. Inschrijven kan tot en met 27 mei 2018.
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Om deze redenen communiceert de gemeente Voorst 
het hele jaar door over NIX18, bijvoorbeeld rondom de 
feestdagen en tijdens evenementen zoals Koningsdag 
en het Klompenfeest. Iedereen die een vergunning voor 
een evenement aanvraagt bij de gemeente Voorst krijgt 
een training aangeboden over het verantwoord alcohol 
schenken. En de gemeente is zelf ook aanwezig bij eve-
nementen om hierop toe te zien. Daarnaast zijn er gere-
geld steekproeven bij supermarkten en slijterijen op de 
leeftijdscontrole. 

Thuis in gesprek over alcohol
Op cjgvoorst.nl en hoepakjijdataan.nl staat informatie 
en tips voor ouders die thuis met hun kinderen in ge-
sprek willen over alcohol en tabak. 

Kulturhus - Jachtlustplein 11 - 7391 BW Twello - 0571 - 74 51 50   - www.cjgvoorst.nl  -  info@cjgvoorst.nl  
Openingstijden: Inloopspreekuur ma. t/m vrij. 08.30 uur – 12.30 uur

Landelijke actie ‘NIXzonderID’ 
Op 17 mei is de landelijke actie ‘NIXzonderID’ van start 
gegaan. Tijdens de actieperiode die nog tot 1 juni duurt, 
vraagt de gemeente Voorst samen met de GGD Noord- 
en Oost Gelderland en Tactus extra aandacht voor het 
spontaan tonen van het Identiteitsbewijs (ID) door jon-
geren en de leeftijdscheck door verkopers van alcohol 
en tabak. Jonge kopers van drank of sigaretten hebben 
nog niet altijd hun ID direct bij de hand. Daarom doet de 
gemeente Voorst mee met ‘NIXzonderID’. 

Uit zichzelf ID tonen
Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kan-
tines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moei-
lijk om de juiste leeftijd van jonge kopers in te schatten. 
Daarom roepen we jongeren op om uit zichzelf hun ID 
te laten zien bij de aankoop van alcohol en tabak. 

Het hele jaar door NIX18
Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol gebrui-
ken en er mag ook geen alcohol verkocht worden aan 
jongeren onder de 18 jaar. Alcohol drinken en roken is 
vooral voor jongeren die nog in de groei zijn erg slecht. 
Het beschadigt onder andere de hersenen en de longen. 

Geslaagde eerste Zeldzaam Mooi 
fair op Landgoed Klarenbeek
KLARENBEEK.- Op 2e pinksterdag werd de fair Zeldzaam Mooi op 
Landgoed Klarenbeek georganiseerd. Het werd een zeer geslaagd eve-
nement. Ruim 2.000 bezoekers kwamen op deze stralende dag naar het 
landgoed om te genieten van de ambachtelijke producten die werden 
aangeboden en de leuke activiteiten die plaatsvonden. 

bijenstal op het landgoed en bood 
zijn honing aan. Wim is een enthou-
siaste imker en verteller en kon me-
nigeen boeien met zijn kennis van 
de bijen.  
En dan kon men nog luisteren naar 
het verhaal van Anneriek van Heug-
ten. “Het konijn van Klarenbeek”. 
Dit verhaal was speciaal geschreven 
voor de Dag van het Kasteel en Land-
goed Klarenbeek. Het verhaal ging 
over het jongetje Hartger waarvan 
de vader in de sigarenkistjesfabriek 
werkte. Zelfs was er een konijn aan-
wezig. Anneriek heeft het verhaal 
met veel genoegen vaak voorgele-
zen, want ook hiervoor was veel 
belangstelling en zijn er veel boeken 
verkocht. Voldaan ging ze aan het 
eind van de dag terug naar Zeeuws 
Vlaanderen.
De bellenblazer trok veel belangstel-
ling van de kinderen. Supergrote 
zeepbellen dwarrelden rond op de 
brug voor het huis en zorgden voor 
vrolijke taferelen.
De familie Krepel en het team van 
Zeldzaam Mooi kijken terug op een 
prachtig en geslaagd event.
De bezoekers waren lovend, de orga-
nisatie was goed en het weer werkte 
mee.
Het landgoed is alle vrijwilligers 
dankbaar die dit event mede moge-
lijk maakten. Zonder hen was dit 
niet gelukt. De opbrengst van de 
fair komt volledig ten goede aan het 
landgoed en zal er verder gewerkt 
worden aan educatie en documen-
tatie.   

Krepel-kistjes werden van zolder gehaald. Het bleek een waar lokkertje.

Stroomdalflora in 
de Duursche Waarden
OLST.- Ieder jaar treedt de rivier de IJssel wel een keer buiten haar oevers. Met 
het water liften zaden van diverse planten mee. Wanneer het water weg trekt in 
het voorjaar komen deze zaden tot kiemen. De stroomdalflora komt langzaam 
tot bloei! Op de oeverwal in de Duursche waarden staan ook diverse stroom-
dalsoorten bijvoorbeeld de kruisdistel. Leer andere soorten tijdens het wande-
len ook herkennen, uw Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids vertelt u er alles over 
tijdens deze wandeling. De twee uur durende wandeling start op zondag 3 juni 
om 10:00 uur vanaf de parkeerplaats bij de steenfabriek op Fortmond, aan de 
Fortmonderweg in Olst en duurt tot 12.00 uur. Kosten: € 5,00 volwassenen en € 
2,50 kinderen tot en met 12 jaar. Aanmelden kan bij Infocentrum IJssel Den Nul, 
evenementen@infocentrumijssel.nl Tel: 0570745040. Spontaan meewandelen 
kan ook. Tip: Het wandelpad kan modderig zijn. Goede schoenen zijn handig en 
neem vooral een verrekijker mee. Bijna elke maand organiseert Staatsbosbeheer 
een wandeling onder leiding van een Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids. Kijk op 
www.staatsbosbeheer.nl voor activiteiten in uw regio. Kijk voor alle activiteiten 
van het Infocentrum IJssel Den Nul op www.infocentrumijssel.nl. 

Waardige Waard organiseert proeverij
TWELLO.- Zondag 27 mei organiseert de Waardige Waard van 16.00 tot 
19.00 uur een Asperge Streetfood Proeverij. Voor €25,- per persoon kunnen 
gastren genieten van verschillende hoogstandjes uit de keuken, natuurlijk 
met asperges als belangrijkste inspiratiebron. Gerechten als pulled pork met 
BBQ asperge en tuinkruiden, kalsfribeye met salade van witte asperge en 
eigeel créme of lauwwarme gerookte zalm met aardappel, asperge en kwar-
telei zullen geserveerd worden. Kijk op waardigewaard.nl voor het hele 
menu. Reserveer snel voor deze avond want vol is vol.

Meiden groep 8 Martinusschool Twello 
op naar NK schoolhandbal

 
TWELLO.- Afgelopen woensdag 
moesten de meiden spelen op het 
regionaal Handbaltoernooi in Arn-
hem nadat ze in april de beste van 
de gemeente Voorst waren. Na een 
bloedstollende finale wedstrijd die 
eindige in een gelijk stand moesten 
er penalty’s genomen worden. Ook 
hier bleek het laatste schot definitief 
te beslissen wie de winnaar werd. 
Met hard gejuich werd de beker in 
ontvangst genomen en toegejuicht 
door de jongens van Martinusschool 
groep 8 die ook mochten strijden 
maar het helaas niet redde. De mei-
den gaan nu strijden op zaterdag 23 
juni voor de titel NK schoolhandbal.

De Gemeente Voorst gaat  
een aantal sportlocaties
verduurzamen. De gymzalen
in Wilp en Voorst worden 
voorzien van nieuwe  
E-smart boilers, elektrische 
verwarming en deels van  
LED verlichting.
Ook de waterleidingen van
de douches zullen worden
vervangen. Dijkhof Bouw 
zorgt ervoor dat de gymzalen 
worden geïsoleerd. Al deze 
werkzaamheden dragen bij 
aan minder CO2 uitstoot. 

De Koepel
Wilp/Voorst

Ruim 50 krampjes waren bezet met 
allerlei heerlijkheden, leuke cadeau-
artikelen, kunst en nog veel meer. 
De organisatie van Zeldzaam Mooi 
verzorgde zelf heerlijke koffie en de 
huiscateraar van het landgoed Oscar 
Grift voor de lekkernijen en heerlijke 
broodjes. De terrassen waren steeds 
bezet en gezellig want het was een 
drukte van belang. De zolderoprui-
ming van de familie Krepel was ook 
een groot succes. Alle houten kistjes 
en bakjes die van de zolder kwamen 
werden voor een laag prijsje aange-
boden. De belangstelling was groot 
en aan het eind van de dag waren de 
meeste dozen leeg. De opbrengst is 
bestemd voor de moestuin van het 
landgoed. Remco Ockhuysen van 
het Restauratiecenter op het land-
goed ontving veel bezoekers in zijn 
atelier en bood prachtige oude pren-
ten aan en allerlei antieke meubelen 
en objecten. De mensen genoten van 
de uitleg van Remco en er werden 
veel kaartjes uitgedeeld. Bart de 
Lange, woonachtig naast de galerie 
op het landgoed had zijn huis ook 
opengesteld voor de bezoekers. Bart 
heeft een eigen bedrijfje, Kingwoods 
genaamd en maakt houten meube-
len, lampen en andere, ook kleine 
interieur objecten. Veel van zijn pro-
ducten zijn gemaakt van hout van 
het landgoed, waaronder zeer oude 
boomstronken en ieder object vertelt 
zo zijn eigen verhaal. De belangstel-
ling was groot voor deze jonge kun-
stenaar en zijn producten.
Wim Smallegoor heeft een prachtige 

http://waardigewaard.nl


Kom je op vrijdag 25 mei tussen 19:00 - 21:00 uur 
of zaterdag 26 mei tussen 10:00 - 14:00 uur 
inschrijven voor een bijbaantje of vakantiewerk 
bij Jumbo Binnendijk in Twello. Voor alle banen 
geld dat je wanneer het van beide kanten bevalt 
je bij ons mag blijven werken.
Wij zoeken:

* Voorwaarden in de winkel. 

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Kom je op vrijdag 25 mei tussen 19:00 - 21:00 uur 

geld dat je wanneer het van beide kanten bevalt 

Maak kans op een 
GRATIS

t.w.v. 1499.-

*

Scooter

20 Vulploegmedewerkers 
10  Kassamedewerkers 
2 Schoonmaak hulpen 
2 Hulpkracht brood
2 Hulpkracht AGF 
2 Hulpkracht vlees/vleeswaren 
1 Bezorger HD 

Inschrijven kan op

 vrijdag 25 mei tussen 

19.00 en 21.00 uur of

zaterdag 26 mei tussen

 10:00 en 14:00 uur

bij de kraam die 

achter in de winkel

 staat opgesteld.

Gts toscane 
dynamic 25 km 
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WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

‘Ik knik, luister naar 
mijn gesprekspartner 

en doe alsof ik verstand 
heb van block chain. 
Het enige wat bij dat 

woord in m’n kop popt 
is een ketting met 

blokken. Die je vroeger 
als kleuter om moest als 

je mocht piesen.’

25-jarig jubileum de Banketbakkerij 
den Hollander in Twello

TWELLO.- De banketbakkerij is al 25 jaar te vinden aan de van Ghent-
straat 6 te Twello. Vanuit de wijde omtrek weten liefhebbers van am-
bachtelijke & eerlijke banketprodukten zonder toevoeging van con-
serveermiddelen de Twelloose Banketbakkers te vinden. Daarbij is de 
banketbakkerij den Hollander ook nog de producent van de enige echte 
Twelloose specialiteit de ‘Oublet®’

Gert-Jan den Hollander
Begin jaren ’90 zijn Diane en ik ge-
start met 1 medewerker in de ban-
ketproductie (Gert Bernardus)
Ondertussen is Gert al een fiks aantal 
jaren mede-eigenaar, 5 jaar geleden 
is Irmin Haak uit Twello toegetreden 
als vennoot, en onze  jongste veelbe-
lovende banketbakker is Nick Hart-
gers. Natuurlijk helpt Yarin Haak al 
vier jaar part-time mee en komt er 
binnenkort een leerling het vak le-
ren. Ondertussen zijn er nu 5 volle-
dige banen en 3 hulpjes.
En dan te bedenken dat Diane en ik 
zakelijk niet wilde expanderen, heb-
ben daarover echt wel eens reacties 
gekregen van potentiele afnemers 
opdat wij niet aan derden of weder-
verkopers konden leveren.
Het kon niet qua drukte in onze ei-
gen winkel en als controlefreak wil-
de ik het niet omdat dit ten koste van 
mijn eigen klanten en misschien van 
de kwaliteit zou kunnen gaan.

Zaal de Groot aan de Vecht is de 
enige aan wie wij leveren en dit 
doen wij met liefde omdat familie 
de Groot ook staan voor kwaliteit en 
eerlijke ongekunselde producten.

Voorbij gevlogen
De 25 jaren mogen dan wel voorbij 
zijn gevlogen maar fysiek staan deze 
jaren wel op onze ‘teller’.
Na 20 jaar zag ik twee opties, de eerste 
optie was nog een paar jaar doorgaan 
met de toenmalige minimale bezet-
ting en ter zijner tijd de huur opzeg-
gen. Dan is het voorbij met de Banket-
bakkerij en het komt echt nooit meer 
terug terwijl het bedrijf in combinatie 
met onze perfect uitgewerkte receptu-
ren in essentie tot in lengte van dagen 
kan blijven voortbestaan.

De tweede optie was het aantrekken 
van jong talent en hierdoor de conti-
nuiteit waarborgen, het mag duidelijk 
zijn dat het optie twee is geworden!

Voor ons ondertussen een normale 
gang van zaken maar in onderne-
mersland is het schijnbaar een uni-
cum omdat bij ons elke medewerker 
in theorie vennoot zou kunnen wor-
den. Deze constructie heeft als ge-
volg dat de opvolging gegarandeerd 
is en het bedrijf blijft voortbestaan. 
Een ander bijkomend positief effect 
is voor het Twelloose winkelbestand 
dat er nu geen unieke winkel ver-
dwijnt en het aanbodt verder ver-
schraald door weer een conceptke-
ten of erger nog leegstand.

Ondertussen heeft Irmin Haak al 
een aantal keren mede-ondernemers 
mogen toespeken om dit continui-
teitsconcept van het mede-vennoot-
schap nader toe te lichten.

Online bestellen
Op het IT vlak zijn wij al vroeg de 
juiste weg ingeslagen door een han-
dige webshop aan te bieden. (www.
debanketbakkerij.nl) en webshop 
waarop alle banketprodukten zijn te 
bestellen maar uw eigen taart cree-
ren is ook een optie! Vooral bij kin-
deren is dit een groot succes!

Zie Jubileum advertentie!

NETWERKEN
Mijn panty zit tussen mijn billen, m’n 
lippen zijn roze ingevet en ik heb m’n 
blue suede shoes aangetrokken. Als on-
dernemer moet je netwerken heb ik me 
laten vertellen. Volgzaam als ik ben doe 
ik dat vanavond braaf. De ober schenkt 
me mijn derde- nee, vierde Chardonnay 
in. Ik knik, luister naar mijn gesprekspart-
ner en doe alsof ik verstand heb van block 
chain. Het enige wat bij dat woord in m’n kop 
popt is een ketting met blok-
ken. Die je vroeger als kleuter 
om moest als je mocht piesen. 
Lijkt me fantastisch als de 
heer in kwestie waarmee ik 
praat, in plas-kettingen han-
delt. Dat je je geld verdient 
met piesende peuters. 
Ondertussen staan er groep-
jes meneren en mevrouwen 
heftig handjes en kaartjes uit 
te delen. Grapje vind ik altijd 
dat je wéét dat die mensen 
elkaars namen niet onthou-
den. Als ik m’n pootje geef 
aan een onbekend persoon 
luister ik namelijk niet naar 
zijn of haar naam, maar hoor 
ik alleen mijn eigen Kermit 
de Kikker stem ‘Hai, Renske, hai, ja leuk, heerlijk weer!’ roepen. Be-
halve als het regent. Dan zeg ik dat het wel heel goed is voor de plantjes.
Dan staan we daar dus een beetje oenig elkaar vragen te stellen over 
welk werk we doen. Ik raak daar altijd een beetje van in de war. Je hebt 
namelijk verschillende soorten netwerkers. De categorie ‘ik-doe-vaag-
en-na-een-half-uur-weet-echt-nog-NIEMAND-wat-ik-nou-precies-tus-
sen-9-en-5-doe’-ers. Dat zijn de Vaagjes. Vaagjes zitten vaak in ‘online 
businesses’ en ‘development’. Ik spreek m’n talen wel redelijk maar ik 
krijg toch altijd een beetje eczeem van al die managementtermen. Mis-
schien is het dus niet die panty die kriebelt, maar wat anders.
Dan is er de categorie ‘I’m-busy-as-fuck-I’m-great’ netwerkers. Dat zijn 
de Graagjes. Zij netwerken graag. Met hen vind ik het allermooist om 
te babbelen. Ze hebben een dikke bak, mooi huis en de wereld is van 
hen. Het mooiste wat er is, om alle informatie uit ze te halen. Ze krake-
len het liefst over zichzelf. Na een minuut of vijftien geven ze dan een 
handje en gaan ze op zoek naar een nieuw slachtoffer voor nog meer 
populair-geweld. Ik vind dat mooi. Geen één vraag teruggesteld. Het 
kan zo simpel zijn. 
De Klaagjes blijf ik altijd ver van weg. Ik heb sowieso een gezonde af-
keer voor mensen die, als ze een plas-ketting zouden dragen, azijn zou-
den piesen, dus de Klaagjes, daar hou ik me verre van vandaan. Dat zijn 
de ondernemers die het heel zwaar vinden. De klanten zijn lastig. De 
tijd is moeilijk. Vroeger was alles beter. De klanten doen niet leuk. ‘Ik 
zou als klant ook in janken uitbarsten als jij me zou adviseren,’ denk ik 
en ik zeg het niet. In plaats daarvan richt ik me tot tante Chardonnay. 
Die klaagt nooit.
Als laatste categorie heb je de Zaagjes. Zij zagen door over hoe succes-
vol hun bedrijf is en sommen alles op wat ze ondernemen. Zij zijn niet 
succesvol maar te trots om toe te geven. Zaagjes zagen hun concullega’s 
graag af en scheppen op over hun omzetten en klandizie. Je ruikt de 
gebakken lucht. Ik hou wel van gebakken lucht, des te frisser ruikt de 
mijne. 
Op toilet haal ik de panty tussen m’n billen uit en stift ik m’n lippen 
nog wat rozer. De plas-ketting kon ik nergens vinden. Ik ben hier niet 
voor gemaakt. Ik wil mezelf niet verkopen. Ik wil geen kaartjes uitdelen 
en opscheppen over wat ik doe. Ik wil mensen helpen. Samenwerken. 
Luisteren naar gedreven ondernemers, pret maken en mooie dingen 
doen. Ik ben niet gemaakt om te netwerken. Ik blijf voor altijd in de 
categorie Netwerk Maag(d)je. Ongemakkelijk en onhandig. Laat dat net-
werken maar aan een ander over. Ik werk wel, zonder net.

RK
www.renskekruitbosch.nlNieuwe paden banen 

door Saskia op de Weegh
NIJBROEK.- Nieuwe paden banen 
is een ontdekkingstocht naar hoe je 
iets nieuws in de wereld zet. Hoe 
baan je een nieuw en onbekend pad? 
Hoe geef je vorm aan iets wat er nog 
niet is? Hoe ga je je eigen weg? In 
het boek Nieuwe paden banen lees 
je hoe verschillende pioniers dit 
hebben gedaan op het gebied van 
zorg, onderwijs, ouderschap, werk, 
kunst en natuur. Saskia op de Weegh 
neemt je mee in haar avontuur langs 
deze bijzondere mensen, stap voor 
stap haar nieuwsgierigheid volgend. 
Het boek is een ode aan de ontdek-
kingstocht: een uniek avontuur aan-
gaan, je eigen ervaringen opdoen en 
jouw waarheden ontdekken. Reis 
mee langs de inspirerende voorbeel-
den, prachtige foto’s en waardevolle 
inzichten, en ontdek jouw avontuur!

Het ontstaan van het boek
Het boekavontuur begon in alle rust 
in een cafeetje. Wat is avontuur voor 

mij?, vroeg ik me af. ‚Een boek ma-
ken’, popte als antwoord in me op. 
Terwijl er allemaal argumenten in 
me opkwamen om er nee tegen te 
zeggen, besloot ik te zien wat er ge-
beurde als ik het idee bij me droeg. 
De volgende dag ontmoette ik ie-
mand die de redactie van het boek 
wilde doen en zo was het avontuur 
begonnen. Ik interviewde verschil-
lende pioniers. En ik ging de natuur 
in, op Schiermonnikoog, waar ik ge-
baande en ongebaande paden foto-
grafeerde, de foto’s in het boek.

Lancering
Op 22 mei verschijnt het boek en 
worden de eerste exemplaren uitge-
reikt aan de voorbestellers van het 
boek. Locatie: Mommenhoeve, Zee-
dijk 33, Nijbroek. Tijd: 15:00 – 17:30 
uur. Vanaf 22 mei is het boek ver-
krijgbaar via de website www.sas-
kiaopdeweegh.nl en op de Mom-
menhoeve, Zeedijk 33, Nijbroek.

Over Saskia
Als fotograaf, filmmaker, schrijver 
en vooral ontdekkingsreiziger ben 
ik nieuwsgierig naar hoe je als pi-
onier je eigen weg gaat in een sa-
menleving vol gebaande paden. Hoe 
volg je je eigen nieuwsgierigheid? 
En hoe begeleid je kinderen op een 
manier zodat zij hun ware natuur 
en nieuwsgierigheid kunnen blijven 
volgen? En hoe leef ik in verbinding 
met mijn natuur? Ik ontdek het graag 
al doende en in gesprek met ande-
ren (www.nieuwepadenbanen.nl). 
Ik woon en werk op de Mommen-
hoeve, een prachtige oude boerderij 
met een mooi stukje natuur vol fruit- 
en notenbomen. De perfecte plek om 
gasten te ontvangen voor ontmoe-
ting, verdieping, even stil staan bij 
een kampvuur of houtovenpizza. En 
bovenal de plek om samen te leven 
met mijn lieve man Lars en kinderen 
Sven (5 jaar) en Jiri (3 jaar).

De maandelijkse koffiepauze 
voor werkzoekenden bij 
bibliotheek Brummen|Voorst 
TWELLO.- Iedereen die op zoek is naar werk, kan op vrijdag-
morgen 1 juni naar de bibliotheek van Twello  komen voor een 
Walk&Talk-bijeenkomst. 

Deze morgen is Jolanda Schut uitgenodigd. De zomer is een mooi 
moment om genietend van de zon, eens terug te kijken en terug te 
blikken op de dingen die gebeurd zijn. Hoe was  dit jaar? Wat gaf 
energie en inspiratie? Wat wil je vasthouden en wat laat je liever 
achter je of wil je misschien anders gaan doen? Tijdens deze korte 
terugblik zou het zomaar kunnen dat de deelnemer inzichten en 
ideeën krijgt om met inspiratie weer energie aan de slag te gaan. 
Jolanda heeft een eigen praktijk ‘’het Coachingslab’’ in Brummen. 

De Walk&Talk bijeenkomst is bij de Bibliotheek Twello en begint 
om 9.30 uur. Deelname is gratis, net als het kopje koffie of thee. 
www.hetcoachingslab.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/activiteiten/Walk-
en-Talk.html

http://www.renskekruitbosch.nl
http://www.saskiaopdeweegh.nl
http://www.saskiaopdeweegh.nl
http://www.nieuwepadenbanen.nl/
http://www.mommenhoeve.nl/
http://www.mommenhoeve.nl/
http://www.hetcoachingslab.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/activiteiten/Walk-en-Talk.html
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/activiteiten/Walk-en-Talk.html


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

Gemeentelijke informatie

bekendmakingen
Week 21: 23-05-2018

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

 

gemeenteraad

 Besluitenlijst raadsvergadering 14 mei 

Besluiten 
 Verordening en bemensing vertrouwenscommissie herbenoeming 
 burgemeester 2018 
 Regeling raadswerk 2018, 1e wijziging 
 Aanpassing bemensing commissie benoeming wethouders
 Mutatie fractievertegenwoordigers
 Inzet afkoopsom onderhoud Voorsterklei voor omvorming fietspaden 
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 16 april 2018
 Verslag ronde-tafelgesprekken 16 april 2018
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 23 april 2018

Verworpen moties
 Motie over waarom en welke fietspaden omvormen tot betonpaden van  
 VVD-Liberaal2000. De motie is verworpen met 7 stemmen voor  
 (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 stemmen tegen  
 (Gemeente Belangen, CDA, D66).
 Motie over het fiets/wandelpad achter het gemeentehuis naar de Meester  
 Zwiersweg van Lijst  Arend. De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst  
 Arend) en 18 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA,   
 PvdA-GroenLinks, D66).
 Motie ‘Vitalis’ over bestemmingsplan Hengelderweg 6, Voorst van  
 PvdA-GroenLinks. De motie is verworpen met 2 stemmen voor (PvdA-Groen  
 Links) en 17 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA,   
 D66, Lijst Arend).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl . 

 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:
4 juni 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken  gemeentehuis Twello
18 juni 10.00 uur Raadsvergadering  gemeentehuis Twello
25 juni 19.30 uur Raadsvergadering  gemeentehuis Twello

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

Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17 of rechtstreeks met de raadsfracties:
http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ :
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 
 06-55 53 21 13
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, r.kooij@voorst.nl / 
 06-55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 
 06-53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl / 
 06-53 87 71 61
 Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66, w.vrijhoef@voorst.nl / 06-11 86 14 77
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01

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 raads-vergaderin-
gen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Dorpsstraat 3 in Wilp Privéfeest op 1 september 2018 van 20-00.30 uur Vergunning verleend* BW-2018-0130

Everwijnstraat 35 in Terwolde Ronde van Terwolde op 26 augustus 2018 van 8-13.30 uur Vergunning verleend* BW-2018-0120

Gravenstraat 30 in Voorst Cool in the pool op 15 juni 2018 van 16-24 uur, 16 juni 2018 
van 9-1 uur en 17 juni 2018 van 9-13 uur

Vergunning verleend* BW-2018-0032

Middendijk tussen 22 en 26  in Nijbroek Autocross Masters Terwolde van 22 juni 2018 20 uur tot en met 
zondag 24 juni 24 uur

Vergunning verleend* BW-2018-0115

Veenhuisweg 53 in Twello 12-dagenregeling ten gehore brengen muziek bij Zwembad De 
Schaeck op 26 mei tot en met 1 juni 2018 tot 21 uur

Vergunning verleend* BW-2018-0126

Zandwal 1 in Voorst Latin Lounge op 21 juli 2018 van 12-00.30 uur en 22 juli 2018 
van 11-00.30 uur

Vergunning verleend* BW-2018-0119

Zuiderlaan 5 in Twello Techniekdag op 2 juni 2018 van 8.30-15 uur Vergunning verleend* BW-2018-0125

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsnota Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag 
voor inspraak

Ontwerp vrijgegeven voor 
inspraak

Z-18-00831_2018-29794

Z-18-00831_2018-11404

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hallseweg 5 in Klarenbeek Wijziging agrarisch naar wonen Vastgesteld wijzigingsplan NL.IMRO.0285.20257-VS00

Hengelderweg 7 in Voorst Realiseren gebouw voor dagbesteding Voornemen Z-18-01724_2018-29683
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Melding lozing Besluiten lozen buiten inrichtingen

Achter ‘t Holthuis 26 in Twello Melding gesloten energiesysteem buiten inrichting Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2018-0005

Monumenten

Ambonstraat 2 in Teuge Toekennen status gemeentelijk monument Fliegerhorst Teuge 
(deelcomplex B)

Besluit genomen* Z-16-03507_2018-28768

Omgevingsvergunning

Bandijk 57 in Terwolde Wijzigen voorgevel Aanvraag ontvangen SXO-2018-0485

Breuninkhofweg 5 in Wilp Restaureren en herbestemmen schuur tot bijeenkomstruimte Ontwerpvergunning SXO-2017-1122

Broodakker 8 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2018-0302

Hoofdweg (kad. VOO 1551 G en VOO 2238 
G) in Klarenbeek

Kappen eik en wilg Aanvraag ontvangen SXO-2018-0492

Kerkstraat 5 in Wilp Vervangen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2018-0487

Kolkweg tegenover huisnr. 17A in Terwolde Bouwen stal/schuilplaats Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0144

Middendijk 17 in Nijbroek Vergroten varkensschuur Vergunning verleend SXO-2018-0021

Middendijk 55 te Nijbroek Stal Koetsiershoeve - Aanvraag OBM Middendijk 55 Vergunning verleend* SXO-2018-0430/Z-
MELD840-2018-000576

Molenallee 15 in Wilp Legaliseren kapconstructie schuur Vergunning verleend* SXO-2018-0340

Mozartstraat 121 in Twello Kappen kastanjeboom Aanvraag ontvangen SXO-2018-0483

Rijksstraatweg 160 in Teuge Overkappen biggenruimte Vergunning verleend* SXO-2018-0322

Sleutelbloem 9 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2018-0291

Sleutelbloem naast huisnr. 23, kavel 8/fase 
3 in Twello

Bouwen woning Buiten behandeling  
gelaten*

SXO-2018-0397

Sloopmelding

Haverkampsweg 5 in Terwolde Verwijderen asbest daken en gevels twee schuren en direct aan-
grenzende ruimtes

Melding ontvangen SXO-2018-0473

Nijverheidsstraat 5A in Twello Saneren asbest en slopen pand + de geschakelde panden Melding ontvangen SXO-2018-0482

Nijverheidsstraat 13 in Twello Opruimen asbesthoudende restanten bij woning (na brand in de 
omgeving)

Melding ontvangen SXO-2018-0477

Vaassenseweg 6 in Terwolde Verwijderen asbest dak schuur en direct aangrenzende ruimtes Melding ontvangen SXO-2018-0471

Zonnenbergstraat 47A in Wilp Verwijderen asbest daken 3 schuren Melding ontvangen SXO-2018-0486

Tijdelijke verkeersmaatregel

gedeelte Vaassenseweg (muziektent), 
Wolterkampsweg, Molenweg, Veenweg, 
Ruwerdweg (gemeente Olst-Wijhe), Ossen-
kolksweg, Bosweg (gemeente Olst-Wijhe), 
Arkerstraat (gemeente Olst-Wijhe), Zeedijk, 
S. Schotanusstraat, Ieuwland, Schoolstraat 
in Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 26 augustus 2018 van 8-13.30 
uur

Vergunning verleend* BW-2018-0120

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethou-
ders of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders 
(of de burgemeester, afhanke-
lijk van degene die het besluit 
heeft genomen), Postbus 9000, 
7390 HA Twello, binnen zes 
weken na de datum van ver-
zending van het besluit aan de 
aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit belt u 0571-27 99 11. 
Omdat een bezwaarschrift geen 
schorsende werking heeft, kan 
ook een verzoek tot een voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.

 Maandag 28 mei 2018 vindt er 
een mandaatvergadering van de 

welstandscommissie plaats.

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

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
wordt bekend gemaakt op www.
voorst.nl  en aan de balie Vergun-
ningen en Handhaving.

Conform artikel 12 van de Wo-

ningwet is deze vergadering 
openbaar. Als u aanwezig wilt 
zijn, dan horen wij dat graag van 
u. 

Houdt u er als derde belangheb-
bende ook rekening mee dat een 
ingediend bouwplan al behan-
deld kan zijn in een welstands-
vergadering.

 Woensdag 30 mei 2018 vindt 
er een vergadering van de wel-
standscommissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst 
met de te behandelen bouwplan-
nen worden bekend gemaakt 
op www.voorst.nl . U kunt ook 
telefonisch contact opnemen 
met de afdeling Vergunningen 
en Handhaving. Conform artikel 
12 van de Woningwet is deze 
vergadering openbaar.

De balie Vergunningen en Hand-
having is op werkdagen ge-
opend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 99 11. 

Uitnodiging gesprek asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in 
Nederland waarschijnlijk bij wet 
verboden. Om die reden heeft 
de gemeente Voorst in 2017 
met behulp van luchtfoto’s on-
derzocht welke gebouwen in 
het buitengebied golfplaten 
hebben. Op de luchtfoto’s is 
niet te zien of hier sprake is van 
asbest. Als er een vermoeden is 
dat uw gebouw mogelijk een 
asbestdak heeft dan ontvangt 
u binnenkort per brief een uit-
nodiging voor een persoonlijk 

gesprek met de contactpersoon 
sanering asbestdaken van de 
gemeente Voorst, Twan Pulles.

Zelf een afspraak maken
Heeft u (nog) geen brief ont-
vangen? Bent u eigenaar van 
een asbestdak? Dan kunt u ook 
zelf contact opnemen met Twan 
Pulles voor een persoonlijk ge-
sprek. Twan komt graag bij u 
langs en vertelt u wat de glo-
bale kosten van asbestsanering 
zijn en informeert u over de 

subsidiemogelijkheden. Hij legt 
ook uit welke verplichtingen er 
voor u gelden vanaf 2024. U 
maakt een afspraak door een 
e-mail te sturen naar asbestda-
ken@voorst.nl met daarin uw 
naam, adres, telefoonnummer 
en de gewenste datum en tijd 
voor een afspraak. Of u belt op 
maandag tot en met donder-
dag: 0571-27 93 75.

Meer informatie: www.voorst.
nl/nl/asbest-en-slopen/
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Somertijd Reanimatiedag 2 juni: ook in de gemeente Voorst

Op 2 juni organiseert Radio 10 
de eerste Somertijd Reanima-
tiedag. Het Rode Kruis Voorst 
doet mee en organiseert in het 
gemeentehuis in Twello een bij-
eenkomst over reanimeren. Tus-
sen 12.00 uur en 15.00 uur be-
antwoorden EHBO-instructeurs 
van het Rode Kruis en medewer-
kers van Stan the CPR network 
(voorheen HartveiligWonen) uw 
vragen over reanimatie en de 
burgerhulpverlening AED. De in-
loop start vanaf 11.30 uur. Ieder 
half uur kunt u vrij deelnemen 
aan een reanimatie workshop, 
met een deel theorie en een deel 
praktijk met reanimatiepoppen 
en AED’s. 
Hiernaast biedt het Rode Kruis 
u ook de mogelijkheid om deze 
dag voor een speciaal tarief van 
€ 25,- deel te nemen aan een 
volwaardige en erkende reani-
matiecursus inclusief theorie on-
line, de praktijk en certificering. 
Omdat u voor deelname aan dit 
praktijkdeel op 2 juni van 10.30 
uur tot 12.30 uur vooraf een on-
line theoriedeel voltooid moet 
hebben is aanmelden vooraf 
noodzakelijk. Doe dit zo spoe-
dig mogelijk door een mail te 
sturen naar opleidingen.voorst@

rodekruis.nl . 

Woonomgeving hartveilig
De gemeente Voorst is in 2012 
gestart met het project Basis-
dekking AED Voorst. Het doel 
is om in de directe woonom-
geving snel hulp te bieden bij 
hartstilstand en daarmee levens 
te redden. Er zijn nu 26 AED’s in 
beheer en onderhoud van de ge-
meente Voorst, die dag en nacht 
en zeven dagen in de week be-
schikbaar zijn voor reanimatie. 
Deze AED’s zijn verspreidt aan-
wezig over de hele gemeente 
Voorst: binnen de bebouwde 
kom van ieder dorp en kern. Ze 
hangen in een buitenkast aan de 
gevel van centrale plekken dicht 
bij u in de buurt, bijvoorbeeld 
bij een sporthal of een sport-
vereniging, maar ook bij bedrij-
ven en particulieren. We werken 
nauw samen met Stan the CPR 
network (voorheen: Hartveilig-
Wonen). Zij organiseren de alar-
mering van de burgerhulpverle-
ners en ook het onderhoud en/
of vervanging van de AED’s in de 
basisdekking in onze gemeente. 

Stan the CPR network
Hartveilig Wonen heet nu Stan 

the CPR network. Een nieuwe 
naam voor een vertrouwde sa-
menwerkingspartner. Op http://
thecprnetwork.com/nl vindt u 
alle informatie over het aanmel-
den van uw AED, de mogelijk-
heden om burgerhulpverlener 
te worden en het declareren van 
uw kosten voor het gebruik van 
uw AED. Meer informatie: 088-
6254200 of stuur een mail naar 
info@stanglobal.com. 

Het alarmeringssysteem
Bel altijd 112 als er iemand on-
wel wordt. Op de ambulance 
meldkamer stellen ze dan sa-
men met u vast of het mogelijk 
gaat om een hartstilstand. In 
dat geval alarmeert de meldka-
mer aangesloten burgerhulp-
verleners via Stan the CPR net-
work om een AED te halen en 
te reanimeren tot de ambulance 
er is. Meer informatie: http://
thecprnetwork.com/homepage/
alarm-hartstilstand-per-app-
sms/ 

Hulpverlener reanimatie
Bij een hartstilstand telt elke mi-
nuut, waarbij de eerste 6 minu-
ten van levensbelang zijn. Wel 
prettig om te weten dat hulp dan 

heel dichtbij is. Kunt u reanime-
ren of wilt u dit leren? En bent u 
dan beschikbaar om te reanime-
ren als in uw directe omgeving 
iemand een hartstilstand krijgt? 
Neem via info@stanglobal.com 
contact op met Stan the CPR 
network om u aan te melden als 
burgerhulpverlener. Ook profes-
sionele hulpverleners (artsen, 
verpleegkundigen, zorgprofes-
sionals) kunnen zich aanmelden 
als burgerhulpverlener bij Stan 
the CPR network. 

Erkende reanimatiecursus 
Burgerhulpverleners van Stan 
the CPR network zijn allemaal 
getraind in reanimeren. Als aan-
gesloten burgerhulpverlener 
hebt u een erkende reanimatie-
training gevolgd en doet u elk 
jaar een opfriscursus. Bij het 
Rode Kruis kunt u een volwaar-
dige en erkende reanimatiecur-
sus volgen met een certificaat 
na (goede) afloop. Voor meer 
informatie mailt u naar oplei-
dingen.voorst@rodekruis.nl . 

Eigen AED aanmelden
Er zijn een groot aantal sport-
verenigingen, bedrijven en 
particulieren die zelf een AED 
hebben aangeschaft. Een groot 
aantal van deze AED’s zijn ook 

aangemeld bij Stan the CPR net-
work. Deze AED’s zijn daardoor 
algemeen beschikbaar voor een 
noodsituatie in de directe om-
geving via het alarmeringssys-
teem. Hebt u een AED en over-
weegt u om deze aan te melden 
op het alarmeringssysteem van 
Stan the CPR network? Neem 
dan contact op met info@stan-
global.com . U geeft zelf aan op 
welke tijden en dagen uw AED 
algemeen beschikbaar is. 

Vergoeding kosten
De kosten voor het gebruik van 
uw AED worden vanaf 1 januari 
2018 vergoed door de zorgver-
zekeraar. Na ieder gebruik van 
de AED moeten de elektroden 
worden vervangen. Vanaf 2018 
zijn de kosten voor het AED-ge-
bruik niet meer voor de eigenaar. 
De kosten voor het opnieuw ge-
bruiksklaar maken kunt u via 
http://thecprnetwork.com/nl 
declareren. 

Hebt u vragen? Neem dan con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Elly Brinkman: e.brinkman@
voorst.nl, 0571-27 92 03. Voor 
de reanimatiecursus kunt u zich 
rechtstreeks aanmelden door te 
mailen naar: 
opleidingen.voorst@rodekruis.nl. 

Peter Visser tweehonderd jaar
 
OENE.- Peter Visser was een huisschilder 
uit Oene. In het midden van de negentien-
de eeuw trok hij over de Veluwe, door Sal-
land en de Achterhoek. Onderweg legde hij 
dorpsgezichten en boerderijen met zijn pen-
selen vast. Ter gelegenheid van zijn 200ste 
verjaardag is er op zaterdag 2 juni een uitge-
breide tentoonstelling in Oene. 
 
Meer dan tien schilderijen met dorpsgezichten 
en boerderijen uit de periode 1850-1860 wor-
den tentoongesteld. Ze komen allemaal uit de 
naaste omgeving. Er zijn twee dorpsgezichten 
van Oene, de boerderij het Landsmans Welva-
ren, de dorpen Epe, Heerde en Veessen, de kerk 
van Welsum, en de Bijvank en de Blankemate 
uit Nijbroek. De tentoonstelling heeft een extra 
thema: kozakken. Op de twee Oener schilde-
rijen staat duidelijk een levensgrote kozak af-
gebeeld, geschilderd op de schuurdeur van het 
latere café Post. 
 
In 1855 streek Peter Visser, samen met zijn 
vrouw Stijntje Nagelhout en hun vijf kinderen 
vanuit Elburg in Oene neer. Hij begroef er twee 
kinderen en zijn vrouw. Na haar overlijden 
trouwde hij er met Johanna Jonkers, de dochter 
van de plaatselijke veldwachter. In 1860 ver-
huisden Peter en Johanna met toen inmiddels 
zes kinderen naar Arnhem.
 Het werk van Oene en omstreken wordt één 
dag tentoongesteld in Vissers eigen dorp, Oene, 
in het Cultuur Historisch Museum aan de Hout-
weg 40. De entree in vrij. De tentoonstelling is 
van 10.30 tot 15.30 uur en wordt gelardeerd met 
praatjes en plaatjes over Visser en zijn werk, 
over 19de eeuwse naïeve schilders  en over het 
extra thema: ‘kozakken’. Centraal staat de vraag 
wat de kozak te betekenen heeft die Visser op de schuur-
duur van het latere café Post zag. Immers, kozakken 
stonden bekend als rouwdouwers, waarvan je ‘enkel aan 

de kleur van hun bloed kon zien dat het mensen waren’. 
Niet meteen personen die je op een schuurdeur vereeu-
wigt. Tenzij zich rond 1813 iets bijzonders in Oene heeft 
afgespeeld …
 

Een halve eeuw wandelen

Vrouwen van Nu
KLARENBEEK.- Mevrouw Coby de Haan komt de vrouwen van Nu Hooi-
land Klarenbeek Apeldoorn een lezing geven over Radio Kootwijk; hoe het 
ontstaan is en wat er nu nog mee gedaan wordt. De avond is in Samuel 
Brinkenweg 111 Klarenbeek en begint om 19.30 uur. Gasten zijn welkom 
en dan is er koffie en de kosten zijn voor de gasten €5,00. voor informatie en 
opgeven kunt u bellen 0620386984. Ook de interesse groepjes De deurtrap-
pers gaan bij mooi weer fietsen vanuit Apeldoorn.
Eendaagse tuinreis naar Garten Uber die Grenze.
Ook kunt u ons vinden op www.vrouwenvannu.nl/gelderland/hooiland-
klarenbeekapeldoorn.
En op facebook vrouwenvannuhooilandklarenbeek

VOORST.- Voor de 50ste maal wordt 
door Tempo-Voorst een avond-
4-daagse wandelen georganiseerd. 
Dit jaar wordt aan het evenement 
een speciaal tintje gegeven vanwege 
het 50- jarig bestaan. 
Allereerst was het dit jaar best wel 
spannend om de routes te kunnen 
maken in verband met de aanleg 
van de rondweg, toch heeft dat geen 
nadelige gevolgen gehad voor de 
routes. De Avondvierdaagse wordt 
gehouden van dinsdag 19 tot en met 
vrijdag 22 juni.
De start is elke avond vanaf 18.30 
uur bij het Dorpshuis in Voorst.  
Er kunnen routes van 3, 6 of 10 
km worden gewandeld in en rond 
de omgeving van het dorp.
Deelname kost voor kinderen t/m 16 
jaar 4 euro, volwassenen betalen 5 
euro.

Dagkaarten
Voor mensen die niet elke avond 
kunnen wandelen is het mogelijk 

om 1 of meerdere avonden mee te 
lopen. Hiervoor zijn dagkaarten be-
schikbaar. Kinderen t/m 16 jaar 1,50  
euro en volwassenen  2 euro.

Prijzen  
Voor de beste, leukste en/of meest 
enthousiaste groepsleider/-ster is 
er dít jaar een leuke prijs. Ook zijn 
er leuke prijzen voor de gezelligste, 
mooist geklede en goed organiseer-
de groepen.    
De 3 km route is rolstoelvriende-
lijk. De mensen die de rolstoel du-
wen zijn vrij van inschrijfkosten.
De organisatie is erg benieuwd hoe-
veel enthousiaste groepen dit jubile-
umjaar mee gaan doen!
Kom op en pak de straat, buurt, fa-
milie, vereniging, klas, club of ploeg 
bij elkaar en geef je op. Dat kan voor 
groepen op donderdag 7 en vrij-
dag 8 juni tussen 18.30 en 20.00  op 
volgens adres:  J Kramp, Dillestraat 
9, Voorst; 06-23776582 of 0575-
503504 of tempovoorst@gmail.com

https://maps.google.com/?q=Brinkenweg+111+Klarenbeek&entry=gmail&source=g
http://www.vrouwenvannu.nl/gelderland
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N345; ontwerp-
verkeersbesluit rondweg 
Voorst in de gemeente 
Voorst
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om een verkeersbesluit te 
nemen voor de aan te leggen provinciale rondweg N345 Voorst en de aansluitende 
kruispunten in de gemeente Voorst.

Het ontwerp-verkeersbesluit betreft in hoofdzaak de volgende besluitpunten:
•  Het realiseren van twee rotondes met bijbehorende maatregelen waar de Rondweg 

aansluit op de bestaande N345;
•  Rondweg Voorst aan te duiden als voorrangsweg;
• Rondweg Voorst voorzien van een inhaalverbod;
•  Rondweg Voorst gesloten te verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen  

die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur en brommobielen alsmede 
fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

•  Het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/h (zone) op de nieuw te 
realiseren parallelwegen;

• Het regelen van de voorrang bij de rotondes en aansluitingen.

Ter inzage
De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie 
Gelderland (www.gelderland.nl/N345Voorst). De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit 
is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.
nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2017-017375 dan als zoekopdracht ingeven. Tevens ligt 
een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 24 mei tot en met 5 juli 2018 ter inzage bij 
de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem en in het gemeentehuis 
van de gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello.

Inbrengen zienswijzen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een 
mening in de vorm van een zienswijze bekend maken inzake de punten I t/m XXVII van 
het voorgenomen ontwerp-verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling 
worden ingebracht. 

De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen 
T.a.v. de heer P.J. Wegdam
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Op de enveloppe dient duidelijk “zaaknummer 2017-017375, N345; Rondweg Voorst” 
vermeld te worden. 

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u binnen vijf weken na de dag van 
bekendmaking een afspraak maken met de heer P.J. Wegdam, tel 088-880 7100.

Arnhem, 9 mei 2018 - zaaknummer 2017-017375
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Landelijke studie ganzen verjagen met 
laser pakt goed uit
 
TERWOLDE/REGIO.- De overlast van ganzen in de landbouw kan wor-
den aangepakt met de inzet van lasers. Dat is het resultaat van een lan-
delijke proef naar de effecten van deze agrilasers, die zijn ontwikkeld 
door het Delftse bedrijf Bird Control Group. De Nederlandse overheid 
kan op deze manier miljoenen euro’s per jaar besparen.

De gewassen van Nederlandse agra-
riërs hebben veel te lijden onder de 
overlast van ganzen. Het gaat daar-
bij met name om de grauwe gans, 
de kolgans en brandgans. Alleen 
al in de eerste helft van 2016 ging 
het om 75.000 hectare beschadigde 
landbouwgrond. Voor boeren bete-
kende dat een extra kostenpost van 
16,3 miljoen euro. Over dat hele jaar 
keerde de overheid ruim 21 miljoen 
euro uit ter compensatie. Dat ge-
beurt via het B12-Faunafonds. De 
overheid wil dit bedrag de komende 
jaren fors terugdringen.
 
Agrilaser Autonomic
Om die reden hebben Altenburg & 
Wymenga en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland de afgelopen maanden 
onderzocht wat de effectiviteit is 
van de inzet van Nederlandse laser-
technologie uit Delft. De Agrilaser 
Autonomic is ontwikkeld door Bird 
Control Group, in samenwerking 
met de TU Delft, en wordt in meer 
dan 75 landen succesvol toegepast 
om vogels te verjagen. Onder meer 
in de luchtvaart, olie- en gaswin-
ning, vastgoedsector en de land-
bouw.
 
Ganzen vliegen meteen weg
 De onderzoekers concluderen dat 
een vaste laser-opstelling leidt tot 
een significante daling van het aan-
tal ganzen bij landbouwgrond, met 
name in de zomermaanden. Tijdens 
het testen van de Agrilaser appara-
tuur in Friesland, Noord-Holland 
en Overijssel vloog ruim 90 procent 
van de ganzen op en twee derde 
zelfs helemaal weg. Van alle ganzen-
soorten reageert 66 procent binnen 
enkele seconden op de laser, 21 pro-
cent doet er 5 tot 30 seconden over, 
6 procent binnen een minuut en 7 
procent nog iets langer dan dat.
 
Ganzen wennen niet
 Van gewenning is volgens de onder-
zoekers geen sprake. De proef wijst 
uit dat ganzen ook na herhaalde 
beschijning een snelle respons la-
ten zien. “Het onderzoek bevestigt 
wat wij al jaren van onze gebruikers 
horen”, vertelt Steinar Henskes, di-
recteur van Bird Control Group. “Bij 
het veilig en duurzaam verjagen van 
vogels is gewenning juist één van de 
grootste uitdagingen. Daar gaat het 
meestal mis bij conventionele tech-

nieken zoals knalapparaten, vliegers 
en de ouderwetse vogelverschrikker. 
Apparaten die werken op basis van 
geluid geven bovendien veel over-
last voor de omgeving. Vogels erva-
ren de Agrilaser Autonomic als een 
fysiek gevaar. Dat spreekt het overle-
vingsinstinct van het dier aan, waar-
door het onmiddellijk op de vlucht 
slaat.”
 Volgens de studie zijn agrariërs met 
één Agrilaser Autonomic in staat om 
100 hectare landbouwgrond te be-
schermen tegen ganzenoverlast. Stel 
dat deze laser-oplossing van Bird 
Control Group zou zijn ingezet in 
combinatie met conventionele ver-
jaging voor de ruim 75.000 hectare 
die in de eerste helft van 2016 werd 
beschadigd. Dan had het B12 Fauna-
fonds tussen de 7 en 10 miljoen euro 
kunnen besparen aan schade-uitke-
ringen.
 
Ganzenfoerageergebieden zijn 
nodig
 Met de inzet van de Nederlandse 
laseroplossing kan de schade die 
ganzen elk jaar aanrichten dus flink 
worden beperkt. De onderzoekers 
wijzen daarbij wel op de rol van de 
overheid om een ruimtelijke stra-
tegie te ontwikkelen voor ganzen. 
Alleen dan kunnen de dieren wor-
den verjaagd naar gebieden waar ze 
agrariërs niet tot last zijn. In Fries-
land bestaan deze zogeheten gan-
zenfoerageergebieden al, maar die 
functioneren nog niet voldoende. 
‘Verjaging naar opvanggebieden kan 
alleen effectief zijn als die voldoen-
de aantrekkelijk voedsel bieden aan 
de ganzen en er daar geen verjaging 
is’ aldus de onderzoekers in het rap-
port.’
 “Als volgende stap is het nu nodig 
om een implementatiestrategie te 
ontwikkelingen met deskundigen”, 
aldus Henskes van Bird Control 
Group. “Wij werken al jarenlang 
succesvol samen met boeren in bin-
nen- en buitenland om de schade 
die wordt veroorzaakt door ganzen 
verder terug te dringen. Nu deze be-
langrijke studie is afgerond, gaan we 
de samenwerking met de overheid 
graag aan.”
 
Over Bird Control Group
In een wereld waarin de vraag naar 
voedsel steeds groter wordt, is het 
effectief en langdurig controleren 

van vogels cruciaal. Bird Control 
Group biedt innovatieve producten 
om vogels weg te houden van com-
merciële werkzaamheden, waardoor 
een veiliger werkomgeving en een 
zeer effectieve manier van schade-
preventie wordt gewaarborgd. Bird 
Control Group heeft klanten in de 
luchtvaart, landbouw, olie- en gas-
winning en de vastgoedsector. Het 
bedrijf is wereldwijd actief in meer 
dan 75 landen, met kantoren in de 
Verenigde Staten en Nederland.

Informatieavond ‘dementie 
of vergeetachtigheid?’  
KLARENBEEK.- Maandagavond 4 juni organiseert Wegwijs Dementie Voorst 
een informatie avond,  over het onderwerp: “Dementie of Vergeetachtig-
heid?”. Niet iedere vergeetachtigheid is dementie, soms hoort het gewoon 
bij het ouder worden, of is er iets anders aan de hand. Hoe herkent men de 
eerste signalen van dementie, en welke vormen zijn er? De presentatie wordt 
gegeven door voorlichters van Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Veluwe: 
Mariet Gielen, Wil Hissink en Marleen Onclin. Op deze avond zijn ook pro-
fessionals aanwezig die in de praktijk werken met mensen met (beginnende) 
dementie. Er is ruime gelegenheid in gesprek te gaan en vragen te stellen. 
De avond vindt plaats in het Multifunctioneel Centrum De Pauw, Bosweg 
14 7382 CC te Klarenbeek . Inloop vanaf 19.15 uur, het programma start om 
19.30 uur. Toegang is gratis.  Wegwijs dementie Voorst is een samenwerking 
tussen thuiszorgorganisaties, 
Mens en Welzijn Voorst,  Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe en de 
gemeente Voorst.

Origami workshop 
bibliotheek Twello

TWELLO.- De bloemen origami werkshop is op maandag 28 mei van 
19:00 – 21:00 uur in de bibliotheek Twello en heeft plek voor 6 mensen.  
Kosten € 6,- p.p. incl. materialen en koffie. Opgave bij Steve Kelly;  voorster-
klei@gmail.com. De origami inloopmiddagen in de bibliotheek op vrijdag 
zijn nog t/m 15 juni van  14.00 tot 16.00 uur.
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De AutobeDrijven in De regioDe AutobeDrijven in De regio
Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437 

Schade?  Eerst Ooijman bellen, ook als uw verz.mij. anders adviseert! 

Service Partner

 Reparatie  Schadeherstel 
 APK  Verkoop nieuw en gebruikt
         Verhuur 9 persoonsbus

Like ons op facebook

Citroen C1 1.0, zwart, 3 drs BJ 2007 65.000 km

Citroen C1 1.0, zwart, 3 drs BJ 2009 95.000 km

Nissan Micra, grijs metallic, 3drs. 1.2 BJ 2002 50.000 km

Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart BJ 2006 155.000 km

Renault Clio 1.6, zilver metallic, automaat airco, stuurbekr. BJ 2004 122.000 km

Suzuki wagon R, zwart, automaat BJ 2005 74.500 km

Suzuki wagon R automaat, groen BJ 2002 37.000 km

VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI BJ 2012 58.096 km

VW Golf cabrio 1.6 groen metallic, benzine, leder bekl. elek dak BJ 2000 165.000 km

Reparatie en 
onderhoud

Ook service en onderhoud 
van uw airco systeem

 

SUBARU JUSTY
Bouwjaar  2005
Kilometerstand 103.391 km
Inrichting Stationwagon
Versnellingsbak Handgeschakeld
Brandstof Benzine

4.350.-

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

 kleur bjr km prijs

AUDI A3 Zwart 1999 362.307 km e 2.150

AUDI A4 AVANT TDI  Zwart 2005 381.748 km e 4.999

AUDI A8 142 KW AUT Zwart 2001 250.000 km e 4.650

FORD KA Rose 2010 118.804 km e 4.999

Golf 4 Groen 2001 186.000 km  e1.950 

VOLKSWAGEN TIGUAN ZWART 2010 118.000 km e 16.000

WWW.GARAGEDESMEDERIJ.NL
BEKIJK OOK ONZE NIEUWE APP. NU BESCHIKBAAR IN DE APPSTORE!

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

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al 
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
 

PERSONENAUTO’S

 
BEDRIJFAUTO’S

 
ONDERHOUD

 
REPARATIE

 
APK-KEURINGEN

 
SCHADE-AFWIKKELING

 
MOBILITEITSGARANTIE

 
EXPORT-SERVICES

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR € 22.750,-

FORD FIESTA
1.5 TDCI 70 KW STYLE LEASE

92.000 KM KM - 2015

PEUGEOT 107
1.0-12V ACCESS 5 DRS

86.000 KM KM - 2013

VW GOLF
1.4 TSI 90 KW COMFORTLINE

108.000 KM  KM - 2013

NU VOOR € 8.950 NU VOOR € 4.950 NU VOOR € 12.450
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De AutobeDrijven in De regioDe AutobeDrijven in De regio
Nu bij Herwers:
De Mitsubishi Matsweken

First Edition 1.5 turbo all-in rijklaarprijs  € 33.990
Matsvoordeel - € 1.500

Mitsubishi Eclipse Cross

U STAPT OVER VOOR € 32.490
Er is al een Eclipse Cross vanaf € 29.490

ONE STOP PRIVATE LEASE 
VANAF € 515 PER MAAND

Nu bij Herwers:
De Mitsubishi Matsweken

Brandstofverbruik: 6,6-7,0 l/100km. CO2-uitstoot: 151-159 g/km.
Getoonde prijs is all-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen, exclusief metallic 
lak. Matsvoordeel geldig t/m 17-06-2018. One Stop Private Lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418. Maandbedrag 
is op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Herwers
Hazenkamp 15 Arnhem  T. 026 – 362 80 80
Gelderhorst 2 Zutphen T. 0575 – 52 65 90 www.herwers.nl/mitsubishi

Een kleine greep uit onze snel wisselende voorraad

Uw auto zelf verkopen? Dat kan ook via De Autowinkel, 
neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

Kijk op www.deautowinkel.nu voor ons actuele aanbod

Nijverheidsstraat 15 | 7391 ZT Twello
0571-298164 | www.deautowinkel.nu

Aut/Panodak/Leer/Gratis APK Bouwjaar 2006 
272.000km

5-deurs APK t/m 2-2019 Bouwjaar 2004

Automaat Bouwjaar 2000 140.700km

1.2 Stuurbekrachtiging Bouwjaar 2000 114.900km

BMW 525 D AUTOMAAT

NISSAN MICRA 1.2

PEUGEOT 206 1.4 AUTOMAAT

RENAULT TWINGO

s 6.490,-

s 2.950,-

s 1.790,-

s 1.340,-

NU VOOR

NU VOOR

NU VOOR

NU VOOR

Teugseweg 8, Teuge, 055-3231494 www.weijers.nl voor meer info en foto’s

Lijnversie

RGB

Bestandsnaam: logo_BOVAG_liggend_lijn.ai

Rood: R193 / G0 / B31
Geel: R254 / G203 / B0
Zwart: R0 / G0 / B0

Bestandsnaam: logo_BOVAG_liggend_rgb.ai

BOVAG logo varianten

www.weijers.nl
Zie de uitgebreide informatie met foto’s op onze site

Nú 15.700,-

Nú 16.800,-

Nú 14.400,- Nú 7.900,-

BMW 1 SERIE 
1.6 EDITION BUSINESS

VW GOLF 
VARIANT 1.2 TSI EXECUTIVE

15 STUKS MAZDA MX-5

FORD FOCUS 
WAGON ECOBOOST

MINI COOPER
1.6 CABRIO

2013, 61.000 km. zeer compleet, voorzien 
van navigatie, cruise-control, nieuwe 18 LM 

velgen met nieuwe banden etc. blauw metallic

navigatie, nieuwe set 17 inch LM velgen 
met nieuwe banden, zeer mooie auto. 

Cabrio’s in diverse prijsklassen, 
zie voor exacte gegevens op 

onze site

bj. 2015,  zeer compleet o.a. navigatie, 
parkeersensoren, LM velgen, hill hold functie 

etc. zeer zuinige Ecoboost motor.

bj. 2007,  beige lederen bekleding in 
combinatie met de mooi kleur Brittisch 

Racing green.

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

MITSUBISHI SPACE STAR 1.0 COOL+

€10.999,00 | bouwjaar: 2018

OPEL KARL 1.0 EDITION

€8.499,00| bouwjaar: 2015

OPEL ADAM 1.0 TURBO 90PK JAM

€ 12.450,00 | bouwjaar: 2016

OPEL CORSA 1.4-16V EDITION

€5.999,00 | bouwjaar: 2009

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nlwww.autospijkerwww.autospijkerwww.autospijker

Hierbij een greep uit onze occasions

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

Kijk op onze site voor het aanbod



Wagenmaker 
Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666

Deventer, Solingenstraat 1, 0570-510666
www.wagenmaker.nl

Yaris Hybrid Auris TS Hybrid

C-HR 1.8 Hybrid 

tot

€ 1.950,-
extra 

inruilwaarde*

tot

€ 3.000,-
extra 

inruilwaarde*

tot

€ 3.000,-
extra 

inruilwaarde*

tot

€ 5.000,-
extra 

inruilwaarde*

tottot tot

€ 3.000,-
extra 

AYGO Auris 1.8 Hybrid

tot

€ 3.000,-
extra 

inruilwaarde*

tot

€ 1.200,-
extra 

inruilwaarde*

Avensis

Mocht u een nieuwe Toyota willen aanschaff en… this is the moment! Want alleen deze maand krijgt u éxtra veel terug  voor uw huidige auto. 
En telt u daar de extra inruilwaardes op de verschillende modellen bij op, dan begrijpt u dat dit  hét moment is om over te stappen.  En stapt u 
vóór 2 juni in een nieuwe Toyota, dan maakt u ook nog eens kans op uw aankoopbedrag retour of vele andere prijzen! Graag tot ziens.

Extra inruilpremie tot 
wel € 5.000,-

Brandstofverbruik (EC 2017/46W) varieert  van 75 g/km tot 143 g/km 3.3 L/100km tot 6.2 L/100km 16.1 tot 30.3km per liter 

* Deze tijdelijke actie loopt van 1 mei t/m 2 juni 2018 (uiterste registratiedatum 31 augustus 2018) • Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

Doe nu de  check!

Benieuwd wat uw auto waard is?
Kijk snel op Toyota.nl!
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Tentoonstellingen, muziek, kunst, 
boerderijen en bewoners 
BUSSLOO/POSTERENK/WILP ACHTERHOEK.- De Oudheidkundige 
Kring Voorst zet met genoegen het programma van het vierde histo-
rische weekend in het ‘groene hart’ voor u nog één keer per dag op 
een rijtje:

Vrijdag 25 mei - lezing en ope-
ning tentoonstelling CUPA
20.00 uur: een lezing over IJs-
selhoeven door Wim Jansen van 
Stichting IJsselhoeven en ope-
ning tentoonstelling en beeld-
reportage. Locatie: kantine van 
CUPA, Baron van Wijnbergen-
laan 12, Bussloo. 
Zaterdag 26 mei - muziek in de 
Sint Martinuskerk:
11.00 -17.00 uur: Muzikaal pro-
gramma verzorgd door Stichting 
Sint Martinuskerk Bussloo en 
een tentoonstelling over de histo-
rie van de kerk met doorlopend 

mondelinge toelichting. Locatie: 
Sint Martinuskerk, Bussloselaan 
17B, Bussloo.
Zondag 27 mei - boerderij-excursies 
Posterenk en Wilp-Achterhoek
Boerderij-excursies onder leiding 
van Wim Jansen. Posterenk start 
10.00 uur op Kampeerhoeve Bus-
sloo, Grotenhuisweg 50. Wilp-Ach-
terhoek start  om 13.00 uur boerderij 
Nijenhuis, Zwarte Kolkstraat 57.

Het hele weekend: fietsroute door 
historie van het groene hart 
Zaterdag en zondag van 11.00 tot 
16.00 uur: fietsen langs vier tentoon-

stellingen over oude boerderijen, 
de geschiedenis van de Sint Mar-
tinuskerk en verdwenen midden-
standers. Locaties: de kantine van 
CUPA in Bussloo, de Sint Martinu-
skerk in Bussloo, de Wilpermolen 
in Posterenk en de Sluiner thee-
koepel in Wilp-Achterhoek. De 
fietsroute is downloadbaar vanaf 
de website of af te halen bij de vier 
tentoonstellingslocaties.

Zie www.okvvoorst200.nl, voor 
het uitgebreide programma met ac-
tuele informatie, tijden en locaties. 

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN
Snel internet buitengebied gaat 
niet door, tenzij....
TERWOLDE/REGIO.- Twee aanbieders van glasvezel in het buitengebied 
dienen zich aan als de partij om mee in zee te gaan. De kosten verschil-
len weinig, bij de ene aanbieder € 1500 in 1 of 2 termijnen te voldoen, bij 
de andere € 1600 of in een x aantal maandelijkse termijnen van € 12,50 
als eenmalige aansluitkosten. Bij de laatste kunnen ‘spijtoptanten’ later 
worden aangesloten tegen een meerprijs van € 995. Beiden hanteren het-
zelfde systeem van inschrijving: Bij deelname van 50% gaat het project 
door. Hier ligt een zeer nadelig gevolg van de vrijemarktwerking op de 
loer, nl. beide projecten beconcurreren elkaar en gaan uiteindelijk niet 
door als gevolg van te weinig deelname per project. De burgers in het 
buitengebied zijn de dupe, want er komt geen snel internet in het buiten-
gebied. Tenzij...... iedereen kiest voor dezelfde aanbieder. Dan maken we 
een kans om de voorwaarde van 50% deelname te halen.

De gemeente Voorst heeft als doel dat het buitengebied snel internet 
krijgt, maar mengt zich niet in de vrije markt. Wel biedt zij beide aan-
bieders volledige medewerking bij vergunningen voor graafwerkzaam-
heden. Hiermee loopt zij het risico haar streven snel internet voor haar 
burgers in het buitengebied niet te halen. Ik roep de gemeente op over dit 
risico na te denken en een manier te vinden om dit gevaar af te wenden. 
Snel internet zit eigenlijk in dezelfde categorie als water en elektriciteit, 
het is een levensbehoefte, een nutsvoorziening dus!!

Ik neem wel stelling voor een te maken keuze: Glasvezel buitenaf. (Je 
moet ergens beginnen)
Waarom?
Dit is de aanbieder die 2 jaar geleden al aankondigde glasvezel te willen 
aanleggen en contact met de gemeente Voorst en met de dorpsbelangen-
verenigingen heeft gezocht.
Deze aanbieder heeft voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om bur-
gers te informeren, wel zo netjes.
Deze aanbieder stuurt met de brief geen overeenkomst formulier mee.
OK, deze is € 100 duurder, maar je kunt wel in ruim 5 jaar deze kosten in 
maandelijkse termijnen betalen. Laten we verstandig zijn door voor één 
en dezelfde aanbieder te kiezen. Dan is de kans groot dat het buitengebied 
snel internet tot haar beschikking krijgt.

Andries Kuipers, Terwolde

St. Martinus Bussloo op bezoek bij AH

TWELLO.- Kinderen van St. Marti-
nus Bussloo zijn op bezoek geweest 
bij de Albert Heijn in Twello. Op 
deze school werken de kinderen 
aan het thema: boodschappen doen 
in de supermarkt. Kinderen en leer-
krachten werden rondgeleid door 
een medewerker van AH en kregen 
allemaal een blauwe pet op. Dat 
was tof. Zij mochten bij verschil-

lende afdelingen rondkijken; de 
zuivelafdeling, AGF (aardappels, 
groente, fruit), de diepvriesafde-
ling en de afdeling met  houdbare 
producten. Ook zijn zij bij de fles-
senautomaat geweest. Daar werd de 
emballage (lege flessen) verzameld. 
De kinderen hebben gezien hoe ze 
achter de automaat gesorteerd wor-
den. In de koeling en de diepvries 

was het erg koud! Helaas mocht de 
kluis niet open en hebben zij geen 
geld gezien.  Vervolgens  hebben de 
kinderen fruit gekocht voor school. 
Dat mochten een paar kinderen zelf 
scannen en betalen. De kinderen slo-
ten het bezoek af met een liedje over 
een beer uit Artis die ‘gapt’ bij AH.
De kinderen kregen allemaal een tas 
vol lekkere dingen mee naar huis.

Somertijd Reanimatiedag
TWELLO.- Op 2 juni vindt op het gemeentehuis is Twello de eerste So-
mertijd reanimatiedag plaats waar aan iedereen de mogelijkheid wordt 
gegeven om alle informatie de over reanimatie te krijgen.
Radio 10 in samenwerking met het Rode Kruis wil iedereen oproepen 
om deel te nemen aan deze gratis landelijke reanimatiedag. Ook de ge-
meente Twello vindt het belangrijk en ondersteund deze actie door het 
gemeentehuis als locatie beschikbaar te stellen. Ook zal er informatie 
worden gegeven door Stan (voorheen Hartveilig wonen) en de Hart-
stichting (reanimatie partner van het Rode Kruis Voorst).

Wilt u de basis van de reanimatie en AED bedienen aanleren dan kunt u 
zich inschrijven voor deze dag kan via https://www.radio10.nl
Wilt u al een volledige cursus reanimatie en AED bedienen volgen dan 
kunt u zich aanmelden via opleidingen.voorst@rodekruis.nl . Er zijn 
meerdere data beschikbaar voor het volgen van deze cursus waar 2 uur on-
line de theorie moet worden gedaan en behaald vooraf aan 2 uur praktijk.  
Op de cursus waarvan de praktijk dag op 2 juni is zijn nog plekken be-
schikbaar. Deze wordt ook in het gemeentehuis gegeven en is van 10:30 
tot 12:30 uur.

http://www.okvvoorst200.nl
https://www.radio10.nl
mailto:opleidingen.voorst@rodekruis.nl


Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 27 mei 2018.

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346

facebook.com/ExpertTwello

BESTEL OOK OP EXPERT.NL
en wij nemen bij bezorging 
uw oude apparaat mee*

*Kijk voor meer informatie op expert.nl/wisselweken

138 cm
hoog 

138 cm
hoog 

4K UHD TV | UE65MU6120   

• 65” (165 cm) 4K Ultra HD Smart-TV
• UHD resolutie en een beeldkwaliteitindex van PQI 1300
• Energieklasse A

WASMACHINE | L6FBBONN   

• 7 kg vulgewicht en 1400 toeren
• ProSense®-technologie: meet de grootte van de 

lading en past automatisch de wastijd, energie 
en het waterverbruik aan

• Energieklasse A+++

KOEL-/VRIESCOMBINATIE | KV1380   

• 115 liter netto koelen en 45 liter netto vriezen
• LED binnenverlichting
• Drie legplateaus en een transparante groentelade
• Energieklasse A+

KOELER | KK500   

• 112 liter netto inhoud
• Binnenverlichting en 3 glazen legplateaus
• Energieklasse A+

WARMTEPOMPDROGER | T7DBN611   

• 7 kg vulgewicht
• SensiDry®-technologie: droogt door precieze sensoren 

uw kleding op slechts de helft van de temperatuur
• ÖKOFlow-systeem voor laag energieverbruik en 

eenvoudig onderhoud
• Energieklasse A++

WARMTEPOMPDROGER |WARMTEPOMPDROGER |WARMTEPOMPDROGER  T7DBN611   

999,-

van 1199,-

NA 200,- WISSELKORTING

222,-

van 249,-

NA 27,- WISSELKORTING

444,-

van 559,-

NA 115,- WISSELKORTING

527,-

van 649,-

NA 112,- WISSELKORTING

HOE WERKEN DE EXPERT WISSELWEKEN?
Heel eenvoudig. Ruil tijdens de WisselWeken een apparaat met een stekker - of waar ooit een 
stekker aan heeft gezeten - bij ons in en scoor hoge kortingen. Dat ze geheel uit de wedstrijd zijn, 
maakt niet uit. In samenwerking met Wecycle zorgen wij voor het duur-
zaam en  verantwoord afvoeren van uw oude, elektronische apparaten.

van 1199,-1199,-

OUD NIEUW

UW OUDE APPARAAT 
IS KORTING WAARD!

159,-
189,-
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“MAAK KENNIS MET JOUW EIGEN MERK”
Mijn merk naar werk opent haar deuren

KLARENBEEK.- Vanaf mei opent Mijn merk naar werk, coaching voor 
loopbaan- en studiekeuze, haar deuren. 
“Het leuke van dromen is om ze waar te maken”. Met Mijn merk naar 
werk komt mijn droom uit om voor mijzelf te starten. Het is een wens 
die al veel langer speelt, maar begin dit jaar heb ik er bewust voor 
gekozen om minder te gaan werken zodat de ruimte er was om aan 
Mijn merk naar werk te bouwen. “Nu mijn gezin compleet is, kies 
ik heel bewust voor mijn eigen ontwikkeling en het verwezenlijken 
van mijn dromen”. Natuurlijk is het druk met twee jonge kinderen 
en kost dat energie, maar doen wat ik écht leuk vind levert mij ook 
zoveel energie óp.
Het leuke aan het werk als coach vindt ik dat ik bij kan dragen aan het 
geluk en de persoonlijke groei van een ander. Met mijn merk naar 
werk help ik jou door jou op een kritische manier naar jezelf en jouw 
loopbaan te kijken. Hierdoor leer je jouw unieke merk kennen en 
kun je jezelf profileren op de arbeidsmarkt of de juiste studiekeuze 
maken.

Mijn merk naar werk is gevestigd in Klarenbeek, 
maar richt zich op de hele Stedendriehoek en 

daar buiten, omdat ik veel werk met e-coa-
ching. Hierdoor is het plaats-onafhankelijk 

maar ook volledig te plannen op de momen-
ten die jou het beste uitkomen. Ander groot 
voordeel is dat e-coaching laagdrempelig is, 
de focus vaak extra hoog is en er veel ruimte 
is voor reflectie. De e-coaching combineer 
ik met face-to-face coaching, waardoor je 
even kunt sparren op lastige momenten.

Wil je meer weten over Mijn merk naar werk? 
Bekijk dan de website 

www.mijnmerknaarwerk.nl of kijk op facebook 
www.facebook.com/mijnmerknaarwerk

Titus zijn voetreis naar Rome
Update 10e Week: het einde komt in zicht...
De 10e week is alweer voorbij! Een week waar ik Toscane achter 
me gelaten heb en iedere dag het eindpunt dichterbij voel komen. 
Voel komen, omdat het ook wel de wens is dat het geleidelijk aan 
klaar mag zijn met deze tocht. In fysieke maar ook in mentale zin. 
Fysiek was het niet zo’n spannende week. Ik startte afgelopen 
maandag in Bolsena en ben via Marta op dinsdag naar Tuscania 
gelopen. Daar heb ik mijn verjaardag gevierd met 3 geweldige 
vrouwen uit Twello, die met een roadtrip door Italië bezig waren 
en speciaal voor mijn verjaardag dinsdag even langs kwamen. Dat 
doet een mens goed. Gezellig gegeten en hoe bijzonder is het als 
je bijna 2000 km van huis elkaar in een totaal andere setting treft. 
Dank dames! Woensdag mijn tocht voortgezet richting de kust, om 
zo langs de kust richting Rome te wandelen. Ik heb gekozen voor 

deze route ipv de route door 
de heuvels omdat het weer 
aan de kust aanzienlijk beter 
eruitzag dan in het binnen-
land. Bovendien heb ik wat 
dagen over alvorens ik de laat-
ste etappes naar Rome wandel, 
zodat ik mooi aan het strand 
kan verblijven. Inmiddels ben 
ik aanbeland bij Fiumicino, de 
kustplaats op 35 km van Rome 
waar ook het vliegveld van 
Rome is. Een mooie badplaats waar ik wel 3 vrije dagen kan zijn. Dinsdag , 
woensdag en donderdag blijf ik dus hier om vrijdag 25 mei de laatste lange 
etappe van 29 km te lopen naar de rand van Rome. Zaterdag 26 mei loop ik 
dan na 2,5 maand wandelen en 1800 km verder het St Pietersplein in Rome 
op waar mijn vrienden mij opwachten! Het wandelen ging afgelopen week 
zonder pijntjes . Dit ook omdat de afstanden per dag eindelijk wat korter wa-
ren dan de 30 km die ik normaal telkens liep.

Dat het fysiek zo goed ging de gehele tocht is eigenlijk best wel een wonder. 3 jaar geleden ben ik geopereerd 
aan mijn rug, omdat ik totaal geen tussenwervelschijf meer had en constant rugpijn en uitval in mijn been had. 
Ik heb toen een kunststof tussenwervelschijf gekregen via een zgd. Staliff operatie. (Via de buik wordt dan een 
nieuwe schijf geplaatst tussen 2 wervels) De kans dat ik pijnvrij en weer volledig kon bewegen was daarmee 
niet gegarandeerd. Omdat de ervaring met deze 
operaties nog niet groot is, konden ze me destijds 
ook niets garanderen. Maar wonderwel heb ik na 
3 jaar geen “zwakker” been meer en totaal geen 
pijn. Mijn grote dank gaat dan ook uit naar Dr 
Mosterd van het Isala ziekenhuis in Zwolle en de 
Rugpoli Delden.

Op mentaal vlak ben ik wel blij dat de reis er bijna 
opzit. De tocht en de 10 weken alleen hebben me 
behoorlijk aan het denken gezet over verleden, 
heden en toekomst. Ik heb mezelf daarbij behoor-
lijk een spiegel voor kunnen en moeten en dur-
ven houden. Je kunt als je alleen zoiets aangaat 
niet terugvallen op het dagelijkse leven en kun je 
jezelf behoorlijk eerlijk en zonder invloeden van 
buiten aankijken. En dat is best confronterend. 
Het enige wat ik ermee wil doen is dat ik wil leren 
van mijn fouten , mijn leven een kant op draaien 
zodat wensen, verlangens en geluk weer wat rea-

listischer worden. En dat zal niet gebeuren als ik na deze voettocht mijn 
oude leventje weer ga voortzetten. Ik heb dan ook zin om die draai aan 
het leven te geven en ben daar ook aan toe. Deze wandeling heeft me in 
ieder geval uit mijn oude patroon gehaald. Nu zorgen dat ik de goede 
weg ga bewandelen.

De komende dagen ga ik even flink genieten van het bijna einde. Ik wil 
een soort samenvatting maken , ga even uitrusten, mogelijk even wat 
hardlopen langs het strand en in het weekend even genieten van Rome 
, samen met mij vrienden. Dinsdag 29 mei zijn we weer in Twello.. ZIN 
IN! Wil je meer lezen en meer foto’s zien , kijk dan op www.titusevents.
nl 

Brede School Antonius de Vecht 
bezoekt AH Twello

DE VECHT.- De onderbouw-unit van Brede school Antonius de Vecht, werkt 
over het thema: de supermarkt. De kinderen hebben een eigen supermarkt in 
de klas. Daarnaast mochten zij ook een bezoek brengen aan de Albert Heijn in 
Twello. Vooraf hadden de kinderen vragen bedacht die zij konden stellen aan 
het winkelpersoneel. De kinderen kregen in groepjes geld om vruchten mee 
te kopen. Zij hadden namelijk bedacht om boodschappen te doen zodat er 
 ‘s middags op school een vruchtensalade gemaakt kon worden. Elk groepje 
kreeg ongeveer 2 euro. De kinderen schatten eerst in wat zij daarvan konden 
kopen en maakten een boodschappenlijstje. In de Albert Heijn kregen zij 
een rondleiding en leerden o.a. hoe afval gescheiden wordt en waarom dit 
belangrijk is. De flessenautomaat was erg interessant, zeker achter de scher-
men. Ook brachten ze een bezoek aan de koeling en de vriezer. De kinderen 
leerden wat daar allemaal bewaard werd. Tevens mochten ze helpen achter 
de kassa, waar zij erg enthousiast van werden. Na de rondleiding deden zij 
zelf boodschappen voor de fruitsalade. Soms viel het plan tegen, een meloen 
bleek duurder te zijn dan 2 euro. Maar de kinderen bedachten zelf oplossin-
gen, de meloen werd alweer ingeruild door een mango. Op het einde kreeg 
iedereen een tasje met lekkers en verrassingen. De kinderen vonden het een 
feest. In de klas hielp iedereen goed mee om de fruitsalade te maken. Wij 
willen de Albert Heijn Twello hartelijk bedanken voor de leuke en leerzame 
ochtend!

Dorpshart in Twello overgenomen 
door café de Hamer
TWELLO.- Aanstaande zondag 
doen Harrie en Monica Harmsen 
voor het laatst de deur op slot van 
hun Dorpshart waar ze beiden 
ruim drie jaar met plezier de scep-
ter zwaaiden.

Harrie had al jaren een grote wens, 
het runnen van een eigen horecage-
legenheid. 
In 2014 deed zich de gelegenheid 
voor die wens te vervullen in Twel-
lo. Twello was hem niet onbekend. 
Hij was als 22 jarige werkzaam ge-
weest bij Cleopatra, nadien bekend 
als Gewoon Twelle.

Enthousiast nam hij samen met zijn 
vrouw Monica het Dorpshart over.
Met enkele interieur- veranderin-
gen creëerden zij een gezellige sfeer. 
Maakten er hun Dorpshart van. Bei-

den hadden toentertijd niet kunnen 
bedenken dat het vervullen van hun 
toekomstideaal maar drie en een 
half jaar zou duren. Gezondheidsre-
denen noodzaken nu het beëindigen 
van hun droom.

Mogelijkheden om door te gaan 
werden overwogen, doch in januari 
bleek dat stoppen het verstandigste 
besluit was.

Harrie vertelt vooral de feestelijkhe-
den te zullen gaan missen. Heerlijk, 
zo zegt hij om betrokken te zijn bij 
grote activiteiten: het Klompenfeest, 
het Koningsfeest, samenwerken met 
o.a. Voorwaarts. 

Monica vertelt genoten te hebben 
van het samenwerken met hun vaak 
jonge personeel. Met een glimlach 

noemt ze hen “haar kinderen”.
Beiden gaan de gezelligheid, de 
praatjes met klanten, kortom de so-
ciale contacten missen.
Omgekeerd is dat ook het geval. 
Sinds bekend is dat Harrie en Mo-
nica gaan stoppen komen hun vaste 
klanten nog even genieten. Een ge-
zellig drankje, een praatje, maar 
vooral nog even eten van een favo-
riet menu. Zondag 27 mei wordt, 
zoals beiden zeggen, een leuke tijd 
afgesloten. 

Dorpshart wordt overgenomen door 
café de Hamer, bekend uit Wenum 
Wiesel. De horecagelegenheid wordt 
verbouwd en krijgt een andere naam.
En daarmee verdwijnt de naam “het 
Dorpshart” samen met de uitba-
ters Harrie en Monica voorgoed uit 
Twello.

http://www.titusevents.nl
http://www.titusevents.nl
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Joke van Reen verzorgt Levens Momenten
KLARENBEEK.- Joke van Reen 
(1958) mezzo sopraan, heeft al vele 
mensen ontroerd met haar warme 
stemgeluid. Haar zangkwaliteiten 
onderhoudt ze door  lessen te volgen 
bij Anne Ermens. Ze is geen klassiek 
geschoolde zangeres en bij het zin-
gen maakt ze  gebruik van orkest-
banden.  Joke: “Tevens zing ik bij 
Popkoor “Break Out” en vorm ik sa-
men met Tineke Koote het muzikale 
entertainment duo “Sotte Sussen.”
Als zangeres legt ze zich toe op het 
verzorgen van een persoonlijke in-
vulling van uw belangrijke Levens 
Moment wensen. Denk hierbij aan 
het zingen van een persoonlijk lied 
tijdens een huwelijksceremonie, een 
begrafenisplechtigheid, communie 
of doopdienst. Maar dat kan ook bij 
een speciale verjaardag of een jubi-
leum zijn.
 
Eigen bedrijf
Zangeres voor “Levens Momenten” 
staat voor muzikale ondersteuning 
tijdens belangrijke momenten in het 
leven. Joke van Reen: “In 2012 werd 
ik door economische redenen ont-
slagen. Ik had bij dit bedrijf ruim 13 
jaar met heel veel plezier gewerkt en 
vond het erg jammer dat ik hier weg 
bezuinigd werd.
Toen ik deze klap een beetje te bo-
ven kwam werd onze dochter zwan-
ger van een tweeling, helaas ging dat 
niet zoals gehoopt. Gelukkig hebben 
ze het alle drie gehaald maar door 
deze zwangerschap is mijn dochter 
heel erg ziek gebleven en moest vaak 
hals over kop naar het ziekenhuis. 
Op een nacht zat ik weer in het zie-
kenhuis en zat een beetje te piekeren 
en te denken wat ik nu eigenlijk met 
mijn leven wilde. Thuis blijven zit-
ten en niets doen is niets voor mij 
er moest iets zijn wat ik graag doe 
en kan.
Daar midden in de nacht in een kou-
de wachtruimte van een ziekenhuis 
is mijn besluit genomen om van 
mijn hobby mijn werk te maken en 
zangeres (en “Ontmoetingsclown”) 
te worden. 

Na ruim anderhalf jaar intensief 
over dit idee te hebben nagedacht 
en veel voorbereidingen te hebben 
getroffen is mijn hobby nu mijn 
werk. Ik volg intensieve zanglessen 
om mijn stem te optimaliseren. Door 
mijzelf te gaan verhuren als zangeres 
hoop ik er voor te kunnen zorgen dat 
de belangrijkste momenten in uw le-
ven tot een prachtig herinnering ge-
maakt kan worden mede door mijn 
muzikale inbreng.”

Ze probeert bij deze gelegenheden 
een sfeer te creëren waarbij U zich 
getroost, gesteund of begrepen voelt 
door uw eigen muziekkeuze. Denk 
hierbij aan een lied waarmee u de 
ander bedankt of welkom heet. Of 
tijdens een begrafenisplechtigheid 
het lievelingsnummer van de dier-
bare ten gehore te laten brengen. 
Samengevat: “Ik breng als zangeres 
op uw eigen bijzondere “Levens Mo-
ment” net dat beetje meer aandacht 
en sfeer met persoonlijke nummers.´

Ontmoetingclowns 
Na ruim anderhalf jaar intensieve 
opleiding is Joke gespecialiseerd om 
te werken met mensen met demen-
tie en/of een meervoudige beper-
king. Nu mag ze ook aan  de slag als 
“Ontmoetingsclown”:  met mensen 
in contact te komen en proberen 
er voor te zorgen dat er een klein 
scheurtje in hun harnas komt door 
de komst van clown Koekoek. “Ik 

zing, spring, lach en val waardoor er 
een band  ontstaat waar wij samen 
veel plezier aan beleven. Niets moet 
en er mag heel veel,” aldus Joke.
Momenten om een clown uit te no-
digen zijn bijvoorbeeld: Eén keer per 
maand om de dagelijkse bezigheden 
te doorbreken, Regelmatig om een 
cliënt uit zijn isolement te halen en  
voor familieleden een tip: als ver-
jaardagscadeau voor een dierbaar 
familielid
Er wordt besproken welk ‘clown’- 
contact het beste bij uw doelgroep 
past. In overleg worden de tijden 
vastgesteld. 

Sotte Sussen
De Sotte Sussen (Tineke, 60 jaar en 
Joke, 59 jaar) zijn in 2013 begonnen 
met het verzorgen van middagen en 
avonden vol hilarisch muzikaal en-
tertainment. 
Sinds 1981 zijn zij vriendinnen en 
zingen en lachen veel samen. Hun 
vriendschap begon als buurvrou-
wen.  Ze waren en zijn zot en niets 
was en is hun te dol. Tijdens een 
uitvoering van het koor, hadden ze 
een act opgezet. Dit viel in goede 
aarde en er is nog lang over na ge-
praat “Die twee gekke meiden, het 
konden wel zussen zijn zo veel hu-
mor ze bezitten.” Na deze act is het 
idee geboren om dit vaker te gaan 
doen maar dan voor mensen die een 
middagje lachen heel goed kunnen 
gebruiken. Na een paar keer een op-
treden te hebben verzorgd in verzor-
gingshuizen hebben zij besloten om 
samen meer van dit soort optredens 
en bij verschillende doelgroepen te 
gaan verzorgen. 
Een naam moest er komen en die 
was snel gevonden “Sotte Sussen” 
een programma in elkaar gezet, kle-
ding en attributen bij elkaar gezocht 
en gemaakt en een geluidsinstallatie 
aangeschaft. Zij konden beginnen.

Meer informatie vindt u op de 
website www.levens-momenten.
nl of vanreen@kpnmail.nl. Tel.: 
0640361118 

Avondwandel4daagse in Wilp 
WILP.- Dit jaar is de vierde wandel4daagse van Wilp, Posterenk, Bus-
sloo bij Zozijn van dinsdag 12 t/m 15 juni. Deze wandel4daagse ken-
merkt zich door het  ongedwongen karakter: samen wandelen en elkaar 
ontmoeten. Iedereen, ook inwoners uit de omliggende dorpen is van 
harte welkom. 

De afstanden zijn 3, 6 of 10 kilome-
ter. Bij minimaal 3 avonden ontvan-
gen deelnemers een herinnering. 
Ook is het mogelijk om één of enkele 
avonden te lopen, hiervoor worden 
dagkaarten verkocht. De start is iede-
re avond tussen 18.30 en 19.00 uur. 
De 3 kilometer route is rolstoelvrien-
delijk en hieraan kan dus iedereen 
deelnemen die in een rolstoel zit. De 
rolstoelduwers betalen tijdens deze 
4-daagse geen inschrijfgeld.
De kosten t/m 16 jaar zijn voor 4 
avonden € 3,50 en een dagkaart kost 
€ 1,00. Voor volwassenen zijn de 
prijzen €5,00 en € 1,50. Dit jaar is 
het vooraf inschrijven alleen moge-
lijk via de basisscholen in de omge-
ving. 

Routes 
De wandelroutes gaan over het 
fraaie terrein van Landgoed De Lath-
mer, door Wilp, over het landgoed 
de Poll, de Wilpse klei, Bussloo & 
Posterenk. De wandelaars lopen 
over paden waarvan de eigenaar 
speciaal toestemming heeft gegeven 
voor deze 4 daagse en  zijn normali-
ter niet toegankelijk. Tevens laat de 
organisatie deelnemers weer fraaie, 
nieuwe deels onverharde wandelpa-
den ontdekken.

Een feestje om deel te nemen
Tijdens de route zijn er stempelpos-
ten en verzorgt de organisatie onder-
weg gezonde versnaperingen en iets 
te drinken. Op woensdag zal brass-
band Crescendo voor u gaan spelen 
en op vrijdag is de feestelijke in-
tocht. Hiervoor verzamelen de wan-
delaars en het publiek tussen 19.30 
en 20.00 uur bij het Kasteel voor een 
gezamenlijke feestelijke intocht.  

Vrijwilligers gevraagd
De organisatie is blij met de vele 
vrijwilligers die zich vaak al spon-
taan aanmeldden voor deze gezel-
lige sportieve activiteit, maar men 
kan nog extra hulp van vrijwilli-
gers gebruiken om één of meerdere 
avonden te helpen met het duwen 
van rolstoelen van de bewoners van 
Zozijn. Aanmelding en info over 
bovenstaande en andere vragen en 
groepsaanmeldingen via  VrijeTijd@
Zozijn.nl

Nieuwe locatie start/finish
De plaats van inschrijving en tevens 
vertrekpunt voor de wandelingen is 
dit jaar gewijzigd. De nieuwe locatie 
hiervoor is  dagcentrum IJsselvalei,  
Roggencampweg 9 (ingang 1) Zo-
zijn, Landgoed de Lathmer in Wilp. Zomermarkt bij Scrap & Co

KLARENBEEK.- Op vrijdag 25, za-
terdag 26 en zondag 27 mei organi-
seert Scrap & Co aan de Hoofdweg 
76 in Klarenbeek een Zomermarkt 
en is er weer van alles te zien en te 
doen tijdens deze drie dagen.
Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur en zondag van 11.00 tot 
16.00 uur.
Men kan aanschuiven aan de ta-
fel als er een plekje vrij is of, als 
men verzekerd wilt zijn van een 
plekje, alvast aanmelden via info@
scrap-co.nl of bellen naar de 
winkel 055 – 3012090. De mini-

workshops kosten slechts € 5,00  
De workshops beginnen ieder vol 
uur en starten om 10.00 uur (zondag 
11.00 uur); laatste workshop zal om 
15.00 uur worden gegeven.
Op vrijdag 25 mei kan men een 
leuke Label Basket komen maken. 
Een basket waar kaartjes in bewaard 
kunnen worden die zijn gemaakt of 
geef ‘m cadeau met een paar labels 
er in met foto’s. 
Op zaterdag 26 mei gaat men een 
mooie kaart stempelen met stempels 
van Altenew en Different Colors
Op zondag 27 mei gaat men een kaart 

scrappen en gebruik maken van 
dessinpapier en leuke stansjes.
In de workshopruimte worden er 
op alle dagen demo’s gegeven met 
allerlei materialen. Dianne laat men 
kennismaken met de nieuwe Rolo-
dex; een superleuk systeem om de 
kaartjes die men heeft gemaakt te 
bewaren. Mirande zal op zaterdag 
demo’s geven met Handlettering en 
Bulletjournaling en leuke materi-
alen hierbij. Jeannet gaat ook met 
diverse materialen aan de slag en 
laat o.a. zien hoe leuk het is om te 
werken met foamflowers.

Voorster Belang en omstreken zoekt 
enthousiaste bestuursleden 
VOORST.- Op de laatste jaarvergade-
ring van 18 april is afscheid genomen 
van de voorzitter en de secretaris van 
het Voorster Belang. En helaas waren 
er geen nieuwe kandidaten. 
Gevolg is dat het bestuur met een mi-
nimale bezetting doorgaat en keuzes 
zal moeten maken ten aanzien van on-
derwerpen, zaken en activiteiten die 
opgepakt moeten worden. 
Dat is erg jammer gezien de status van 
lopende projecten en ontwikkelingen 
die in de zeer nabije toekomst opge-
start moeten worden.  
De nieuwe rondweg is eind van het 
jaar klaar maar kan Voorst nog de aan-
leg van een extra voetpad realiseren? 
De nieuwe supermarkt is bijna klaar, 
wat een aanwinst is voor Voorst. De 
ondernemersvereniging nieuwe stijl is 
actief, maar ook daarin wil de belan-

genvereniging graag blijven partici-
peren. De herinrichting van de Rijks-
straatweg zit eraan te komen waarvoor 
Voorster Belang willen blijven sturen 
op een goede voorlichting en strakke 
planning. Voorst moet toeristisch en 
recreatief op de kaart gezet worden en 
daarvoor kunnen ze goede en nieuwe 
ideeën goed gebruiken. Een onderdeel 
daarvan is het opzetten van wandel- 
en fietsroutes vanuit en rondom Voorst 
en mogelijk kan er een klompenpad 
worden gerealiseerd. 
Samen met de nieuwe dorpscontact-
persoon wordt gewerkt aan het rea-
liseren van een website van en voor 
het dorp Voorst en omgeving. Een 
platform voor alle bewoners, vereni-
gingen, scholen, bedrijven enz. Maar 
met ook aandacht voor de leefbaar-
heid voor ouderen, kennismaking met 

nieuwe inwoners, woonbehoeftes in-
ventariseren en het verbeteren van de 
veiligheid.  In dat kader is er maande-
lijks overleg met de wijkagent. 
Ook de organisatie van de buurtbarbe-
cues, het huttenkamp en de Palmpas-
enoptocht moet doorgang vinden. 
Voorster Belang zoekt enthousiaste be-
stuursleden om met al deze boeiende 
onderwerpen aan de slag te kunnen 
gaan. Om Voorst op de kaart te zetten 
en samen te werken aan een leefbaar 
Voorst. 

Heb je Interesse, goede ideeën? Kom 
gerust een keer langs op een verga-
dering, iedere eerste dinsdag van de 
maand in het dorpshuis, aanvang 
20:30 uur of meld je aan via info@
voorsterbelang.nl   of bel naar 0575 
502178. 

Jolande Withuis komt bij Oonk
TWELLO.- Jolande Withuis komt op zondag 27 mei bij Oonk, meer dan 
een boek. Ze wordt geïnterviewd door Sanne Terlouw, schrijfster en pu-
bliciste uit Deventer.

“Ik ben niet opgegroeid met verjaar-
dagen en huwelijken, maar met de 
verboden Hannie Schaft herdenking 
van 1951, de executie van de Rosen-
bergs in 1953 en de Hongaarse op-
stand in 1956. Dat is de chronologie 
van mijn jeugd,” aldus Jolande Wit-
huis, in haar nieuwste boek Raadsel-
vader.
Jolande groeide op met haar vaders 
politieke – communistische - over-
tuiging, maar ontwikkelde zich als 
volwassene tot een bekend critica 
van het communisme en andere to-
talitaire geloven zoals de islam.
Volgens de kritieken  weet Withuis 
op haar eigen karakteristieke wij-
ze,  een literaire stijl met aandacht 
voor sociologische en historische 

gezichtspunten gecombineerd met 
persoonlijke ervaringen, haarscherp 
en ontroerend portretten te schet-
sen.
Jolande Withuis schrijft voor het  
NRC Handelsblad, Trouw en de 
Volkskrant. Haar eerste boek, Erken-
ning, verscheen in 2002. Later volg-
den Na het kamp (2005), De vrouw 
als mens (2007), en Weest manlijk, 
zijt sterk (2008). 
In 2016 verscheen de bestseller Ju-
liana, vorstin in een mannenwereld.
Aanvang lezing 14.00 uur. De toe-
gang is gratis, aanmelden is gewenst; 
kaarten verkrijgbaar in de winkel: 
Oonk, meer dan een boek, Stations-
straat 4 Twello - 0571-271509 - boe-
ken@evennaaroonk.nl

Enorm bedrag voor 
Twellose muziekverenigingen
TWELLO.- In de week van Koningsdag hebben de Twellose muziekvereni-
gingen, Excelsior en Cadenza, haar jaarlijkse lijstcollecte gehouden in dorp 
Twello. Bijna 100 muzikanten zijn die week langs alle voordeuren gegaan om 
een financiële bijdrage te vragen. Ook dit jaar mochten zij weer rekenen op 
veel klinkende munten en ritselende eurobriefjes. Met een bedrag van ruim 
€ 5750,00 zijn de muziekvereniging heel erg blij. De dank naar de Twellose 
bevolking is dan ook groot. Met dit geld zullen diverse projecten binnen 
de muziekverenigingen worden aangepakt. Mocht u de collectanten gemist 
hebben en toch graag een financiële bijdrage willen doneren, dan kunt u dat 
overmaken op rekening: NL57RABO0362801630 t.a.v. collecte 2018

http://www.levens-momenten.nl
http://www.levens-momenten.nl
mailto:VrijeTijd@Zozijn.nl
mailto:VrijeTijd@Zozijn.nl
mailto:info@scrap-co.nl
mailto:info@scrap-co.nl
mailto:info@voorsterbelang.nl
mailto:info@voorsterbelang.nl
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‘Voorst onder de Loep’ Special - Drankgebruik onder jongeren
Thema: preventiebeleid
GEMEENTE VOORST.- De gemeente Voorst denkt dat we vaker maat-
schappelijke problemen kunnen voorkomen. Het projectteam ‘De Loep’ 
onderzoekt met de samenleving hoe we dit kunnen bereiken. 

Biertje? 
In de jaren ’60 gingen Nederlanders 
vaak naar Zuid-Europa op vakantie 
en zagen daar alcohol op tafel staan. 
Mensen gingen daarna thuis ook 
wijn drinken. Biermakers wilden 
mee profiteren. Zij zijn in de jaren 
’80 door middel van reclames sport 
en evenementen aan bier gaan kop-
pelen. De babyboomers zijn hiermee 
opgegroeid. Het drinken van alco-
hol is hierdoor normaal geworden. 
(Bron: Expertmeeting Problematisch 
middelengebruik) 

De meeste scholieren drinken
Dat blijkt ook wel uit de cijfers. 63 
procent van de middelbare scho-
lieren (12-16 jaar) in de gemeente 
Voorst drinkt wel eens alcohol. 23% 
van deze scholieren is aangeschoten 
of dronken geweest. Landelijk ge-
zien drinkt 59% van de middelbare 
scholieren. (Bron: GGD-NOG) 

Toch lijkt er een positieve 
trend… 
In 2007 drinkt 39% van de mid-
delbare scholieren uit de gemeente 
Voorst alcohol thuis of bij vrienden. 
In 2015 is dit percentage 20%. Het 
drinken in keten neemt ook af. In 
2007 drinkt 15% van de middelbare 
scholieren in een keet. In 2015 is dit 
11%. Langzaam wordt het normaal 

om na je 18e te beginnen met het 
drinken van alcohol. (Bron: GGD-
NOG) 

Het drinken is minder 
zichtbaar
Voorster horecavertegenwoordigers 
en vrijwilligers bij evenementen 
zien deze trend overigens niet. Het 
drinken gebeurt buiten het zicht en 
er is dan minder controle blijkt uit 
onze analyse. Zo komen jongeren 
vaker dronken aan bij Pampus: ‘Om 
11, half 12 kwamen ze naar Pampus 
als ze nog zin hadden. En dan had 
Pampus te maken met jeugd die al 
genoeg gedronken heeft en die je 
niet binnen kunt en mag laten. En 
je weet niet wat ze dan gaan doen, 
waar ze naar toe gaan en of ze nog 
veilig thuiskomen’. (Bron: Bloemle-
zing Voorst onder de Loep)

‘Er vinden steeds meer drankfeestjes 
achter de voordeur plaats, doordat 
er niet voldoende voorzieningen 
zijn waar jongeren deel aan kunnen 
nemen. Verveling door de jongeren’. 
(Bron: Bloemlezing Voorst onder de 
Loep) 

Experts: Ouders zijn de sleutel
Sommige ouders vinden het lastig 
om hun kinderen grenzen te stel-
len bij het gebruik van alcohol. De 

ouders hebben het tegenwoordig erg 
druk en minder tijd voor hun puber. 
Ook geven zij vaak niet het goede 
voorbeeld en ervaren zij groepsdruk 
van andere ouders. Ouders willen 
niet dat hun kind de loser van de 
klas is en niet drinkt. 

Als jongeren thuis mogen drinken, 
is de drempel ergens anders te drin-
ken lager. Uit onderzoek blijkt dat 
jongeren onder de 18 die thuis le-
ren drinken uiteindelijk meer gaan 
drinken. Sterker nog: Thuis drinken 
is bepalend voor later drankgebruik.

Het complete verslag van de expert-
meeting Problematisch middelenge-
bruik vind je hier. 

Ervaringsdeskundigen: 
Verveling zorgt voor drank- 
en drugsgebruik
Wij voerden gesprekken met men-
sen die zelf veel middelen gebruikt 
hebben. Zij geven aan dat jongeren 
drank en drugs gebruiken wanneer 
zij zich vervelen. Bijvoorbeeld in de 
kleinere kernen. Daar zijn de buurt-
centra verdwenen. Er zijn minder 
plekken voor onze jongeren om vei-
lig te experimenteren. Bij deze jon-
geren werkt het niet om alleen maar 
voorlichting te geven. Werkt het om 
wijkteams in te zetten in de kleine 
kernen zodat er meer toezicht is?  

Acties om drankgebruik bij 
jongeren te voorkomen
Gebeurt er genoeg om zwaar drinken 
bij onze jongeren te voorkomen? De 
Ikken@lcoholcampagne is een actie 
vanuit Tactus. Zij gaan met deze 
campagne langs middelbare scho-
len. Met quizzen, feitjes en weetjes 
over alcohol probeert Tactus het al-
coholgebruik onder jongeren te ver-
minderen en te ontmoedigen. Ook 
de NIX campagne van het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport is een campagne om het 
drankgebruik onder jongeren te ver-
minderen. 

Tijd voor actie!
Het projectteam De Loep is op zoek 
naar organisaties en mensen uit de 
Voorster samenleving die bestaande 
acties willen uitbreiden en nieuwe 
acties gaan opzetten. Hebt u mis-
schien al een idee voor een actie? 
Belt of mailt u ons dan gerust.

Informatie
Meld u aan voor de nieuwsbrief via 
onderdeloep@voorst.nl en kijk op 
www.voorst.nl/onderdeloep voor 
meer informatie. 

Praktijk voor rust 
organiseert relaxavond

TWELLO.- Dinsdag 12 juni verzorgt 
Caren Speldekamp van Praktijk voor 
Rust een relaxavond in de  biblio-
theek van Twello. 
Iedereen heeft wel eens stress. Dat 
is niet erg, dat is zelfs erg gezond. 
Maar bij teveel aan stress en te wei-
nig ontspanning, kan het lichaam 
niet herstellen. En dat kan voor 
klachten zorgen. Een bankje in het 
bos, een schommelstoel aan zee of 
een ligbedje in de tuin...  Dat klinkt 
toch heerlijk! Iedereen heeft wel een 
plek in gedachten om te ontspan-
nen. Maar hoe vaak gebeurt dat en 
hoe ontspannen voelt het nu?  Dat 
gevoel van rust, controle over het 
leven en blij zijn met jezelf. Caren 

is ervan overtuigd dat iedereen dit, 
zonder veel moeite kan leren.  Een 
aanzet tot een moeiteloos ontspan-
nen leven vindt plaats op donderdag 
12 juni in de bibliotheek van Twello.
De deelnemer krijgt inzicht in zijn/
haar eigen stressniveau en simpele 
oefeningen om te ontspannen. Kort-
om: een heerlijke avond waarna de 
deelnemer ontspannen naar huis 
gaat.

De avond begint om 19.30 uur en 
duurt tot ca 21.30 uur. Entree voor 
leden van de bibliotheek € 2,00 en 
niet-leden€ 4,00.  Kijk voor meer 
info over Caren op www.praktijk-
voorrust.nl

Hooilands feest 
komt er aan
HOOILAND.- Na het succes van vorig jaar is Hooiland toe aan edi-
tie 2018. Dit keer op 1, 2 en 3 juni, bij de familie Nieuwenhuis aan 
de Krommeijk in Klarenbeek. 

Op de vrijdag avond beginnen ze traditioneel met het vogelschieten 
en hebben zij in de tent een optreden van Party Harry aangevuld met 
muziek van DJ Wesley.
Op de zaterdag van het Hooilands feest komt de Lichtenvoordse co-
verband SatisFexy de tent op zijn kop zetten. Deze 6-koppige formatie 
weet met haar energieke repertoire er een goed feest van te maken.

Verder organiseren zij, net als de afgelopen jaren op zondag het NK 
gazonmaaierracen. Hier rijden coureurs in verschillende klassen met 
opgevoerde gazonmaaiers tot snelheden van ongeveer 100 km/u. Dit 
wordt weer een spektakel.

Christelijk mannenkoor “Looft den 
Heere” komt naar Terwolde
TERWOLDE.- Tijdens een Zangdienst op Zondag 27 mei a.s. zal bo-
venstaand Mannenkoor zijn medewerking verlenen, onder leiding van 
Freddy Veldkamp met solozang van Gert Pannekoek en aan de piano 
en orgel Wilco Veldkamp. Verder zal Marlies Tiemens met solozang  een 
paar liederen voor de aanwezigen zingen en zal trompettist  Martijn 
Tijssen de samenzang begeleiden. Aanvang 17.00 uur. Voorganger ds. 
Betsy Nobel.

Dit koor heeft geen leden stop. Integendeel, er komen nog steeds nieuwe 
leden bij, maar het zou gaarne een aantal nieuwe jongere leden in hun 
gelederen opnemen. Mede door de goede sfeer en het enthousiasme waar-
mee de dirigent dit koor al weer 18 jaar onder zijn hoede heeft, wordt het 
koor veel gevraagd om te komen zingen tijdens kerkdiensten in de wijde 
regio. Bij het geven van concerten elk jaar en optredens voor de T.V. bij 
Nederland Zingt is het koor veel betrokken geweest. Veelal is het repertoire 
gevarieerd, maar vooral worden er geestelijke liederen ingestudeerd in het 
Nederlands en ook andere talen en zelfs in het Russisch. Ook zijn er ver-
schillende cd’s gemaakt, waarvan de laatste is opgenomen in de Grote of 
Sint-Stephanus Kerk te Hasselt. Deze cd’s zijn verkrijgbaar in de toren van 
de kerk voor 10 euro.

Op deze zondag is er s`morgens geen dienst in overleg met de kerkenraad 
en begint de zangdienst s`middags om 17.00 uur. U zult wel denken waar-
om om vijf uur s`middags. Omdat het koor in verschillende kerken optreed 
in Apeldoorn en omgeving waar ze veelal ook om 17.00 beginnen, leert de 
ervaring dat voor de bezoekers dit een gewaardeerde tijd is i.v.m de grote 
opkomst. Het koor brengt meestal ook wat aanhang mee, wat voor de man-
nen een geweldige stimulans betekent en verheugt zich er op om in deze 
mooie kerk te mogen komen zingen. Vanaf half vijf kunt u nog een kopje 
koffie of thee drinken!

Zwem7Daagse 
bij zwembad De Schaeck
TWELLO.- Van zaterdag 26 mei tot en met 1 juni or-
ganiseert zwembad De Schaeck de jaarlijkse Zwem-
7Daagse. Een week waarin de zwemvaardigheden 
van de kinderen weer eens goed kunnen worden 
getest voor de zomer, maar waarin ook allerlei ac-
tiviteiten worden georganiseerd. Tijdens de Zwem-
7Daagse zijn speciale openingstijden. Kijk op de 
website voor de tijden.

Volwassenen zwemmen per dag 500 meter. Jeugd 
t/m 12 jaar en 65+-ers zwemmen per dag een af-
stand van 250 meter. Voor het deelnemen aan de 
Zwem7Daage moet men wel minimaal in het bezit 
zijn van een A-zwemdiploma. Elke dag kan men 
maximaal 1 stempel verdienen. Voor het behalen 
van een medaille zijn 4 stempels nodig. Vier stem-
pels verzameld? Dan kan op 1 juni de medaille op-
gehaald worden.

 Deelnemers met een (zomer)abonnement betalen € 
9,- voor een deelnamekaart. Deelnemers die geen 
abonnement hebben betalen € 15,- voor deelname 

aan de Zwem7Daagse. De deelnamekaarten zijn ver-
krijgbaar bij de receptie.
 Naast het zwemmen worden er tijdens de Zwem-
7Daagse leuke activiteiten georganiseerd. Een in het 
oog springende activiteit is bijvoorbeeld de bomme-
tjeswedstrijd op 27 mei om 14.00 uur in het buiten-
bad voor ouders & kinderen. Wie maakt het hoogste 
bommetje?

 Op woensdag 30 mei zijn er waterloopballen in 
het buitenbad. Kun jij over water lopen? Ook is die 
middag de spelletjesmiddag onder leiding van TZ & 
PC Proteus van 14.00 - 16.00 uur.

 Op vrijdag 1 juni is de grote afsluitingsmiddag van 
15.30 - 19.30 uur met een DJ, grote rodelglijbaan, 
broodjes bakken met Scouting de Gelre Groep en 
natuurlijk de medaille uitreiking. Maar er zijn nog 
véél meer activiteiten in de week van 26 mei tot en 
met 1 juni. Kijk snel op www.deschaeck.nl voor 
het complete programma van dit leuke evenement 
voor jong & oud.

http://www.praktijkvoorrust.nl
http://www.praktijkvoorrust.nl
http://www.deschaeck.nl
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“Wij adviseren u, zoals wij 
zelf geadviseerd willen worden.”

“Wij denken mee en maken 
complexe zaken overzichtelijk.”

“Bij de RegioBank* 
krijgt u persoonlijke aandacht.”

*Berends & Slump is Zelfstandig Adviseur van de

V
er

ze
ke

ri
n

gs
ad

vi
se

u
rs

be
dr

ij
ve

n

A
dm

in
is

tr
at

ie
M

ar
ke

ti
n

g
Fa

ci
li

ta
ir

Sc
h

ad
eb

eh
an

de
la

ar

“Schade is nooit leuk. Het is zaak dat 
het behandelen ervan goed verloopt.”

“Een duurzame, plezierige en 
wederzijds profijtelijke samenwerking.”

“Onze collega’s helpen, zodat zij u zo 
goed mogelijk van dienst kunnen zijn.”

EricBram EllenBen

Esther SophieBrigitte Cindy

Anita RickCarlijn RenéClaudia

Jaap

Ank Annet Justin Peter
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 MET SJORSSurfend over kleurrijke duinen en 

kruipend door smalle tunneltjes
Na de ‘Ha Giang loop’ met de mo-
tor, daalden we weer af richting 
Hanoi. Vanaf daar namen we de 
bus naar Ninh Binh verder naar 
het zuiden, waar we een boottocht 

maakten door het karstgebergte en 
de rijstvelden. Het leuke daar was 
dat de mensen er allemaal roei-
bootjes hadden waarbij ze roeiden 
met hun voeten. Helaas hadden 
we ook een ongeluk op de motor, 
waardoor we een aantal dagen op 
bed lagen. Nadat we hier redelijk 
van hersteld waren en weer kon-
den lopen zijn we verder naar het 
zuiden gegaan tot aan Phong Nha, 
in een van de grootste kalksteen-
landschappen ter wereld.. Dit stad-
je staat bekend om het grote aantal 
grotten dat rondom het stadje ver-
spreid ligt. Je hebt grotten waar je 
alleen met een zipline naar binnen 
kunt, grotten waarin je kunt kam-
peren, waarin je kunt zwemmen en 
nog veel meer. Ook de grootste grot 
ter wereld bevindt zich in dit ge-
bied, alleen kost een trip daarheen 
al gauw honderden euro’s per dag. 
Iets teveel voor ons backpacker 
budget. In plaats daarvan bezoch-
ten we de Paradise Cave, een joe-
kel van een grot die vooral heel erg 
hoog en breed is. Deze indrukwek-
kende grot is makkelijk begaan-
baar, wat fijn was omdat we nog 
altijd last hadden van onze knieën 
na de val van onze motor. 
Na de grotten in Phong Nha trokken 
we met wederom een nachtbus, die 
in Vietnam stukken fijner zijn dan 
in Laos, verder zuidwaarts. Via 
Hué, een stad in centraal Vietnam 
reisden we naar het strand en de 
welverdiende stranddagen in Hoi 
An. Overdag naar het strand en ‘s 
avonds het oude binnenstadje in, 
dat helemaal vol hangt met lampi-
onnen boven de straten. Dit zorgt 
voor een erg gezellige sfeer en het 

was elke avond dan ook goed druk 
langs de rivier waar nog veel kolo-
niale Franse huizen te vinden zijn. 
Een volgend strand bezocht ik veel 
zuidelijker in Mui Ne. Hier ging ik 

met mijn moeder heen, die me in 
het zuiden van Vietnam kwam 
bezoeken. Het strand in Mui Ne 
was wat minder omdat je er bijna 
nooit mocht zwemmen 
door de gevaarlijke on-
derstroming.  
Daarentegen waren de 
zandduinen rondom 
Mui Ne erg gaaf. Er 
zijn rode en witte dui-
nen waar je je even in 
de woestijn waant. Je 
kunt er van de duinen 
naar beneden surfen 
of met een quad door 
de duinen scheuren. 
Erg leuk en de adre-
naline giert door je lijf 
omdat de duinen soms 
steil omhoog gaan en 
dan weer als een soort 
achtbaan naar bene-

den. Vanaf Mui Ne ging 
ik met mijn moeder naar 
een van de weinige plek-
ken in Vietnam waar echt 
nog een groot stuk jungle 
is. Cat Tien is een nati-
onaal park waar je nog 
dieren zoals luipaarden of olifanten 
in het wild kunt spotten. Hier slie-
pen we in simpele hutten op palen 
en werden in de ochtend wakker 
geschreeuwd door gibbons en vele 
andere apensoorten die in dit park 
leven. Tijdens een boottocht over de 
rivier zagen we deze apen ook, even-
als vele zeldzame vogelsoorten zoals 
neushoornvogels. Dit regenwoud 
werd tijdens de oorlog met de Ver-
enigde Staten helemaal platgebom-
bardeerd en is dus nog een erg jong 
woud. De Amerikanen gooiden vele 
soorten bommen op Vietnam, waar-
van Agent Orange de bekendste is. 
Een bom waarin chemicaliën zaten 
waardoor het gebladerte van de bo-
men viel en de Vietnamese strijders 
die zich in de bossen verscholen, 
zichtbaar werden. Hierover leerden 
we meer in het oorlogsmuseum in 
Ho Chi Minh City en in de Cu Chi 
Tunnels. Dit met de hand gegraven 
tunnelstelsel strekte zich honder-
den kilometers uit onder heel Viet-
nam en was een onneembare horde 
voor de Amerikaanse soldaten. De 
tunnels waren zeer complex en er 
liepen vaak meerdere lagen boven 
elkaar. Op sommige plekken tot 
ruim 10 meter onder de grond. Deze 
tunnels waren echter heel anders 
dan de tunnels die wij in Europa 
kennen, ze zijn super smal en het 
plafond is erg laag. De ingang is voor 
een westerling nauwelijks te ont-

dekken. Wij zagen 
deze pas toen onze 
gids wat bladeren 
aan de kant schoof 
en een nauwelijks 
te onderscheiden 
luikje optilde.Op 
sommige plek-
ken kon er alleen 
tijgerend door de 
tunnels bewogen 
worden. Ook zaten 
de tunnels vol met 
valkuilen, giftige 
slangen en boo-
bytraps. Hierdoor 
werden bijna alle 
aanvallen van de 
Amerikanen afge-
slagen, wat ze ook 
probeerden. De 
ingangen waren 
maar enkele tien-
tallen centimeters 
breed en de Ameri-
kanen, bepakt met 
hun rugzakken 
met voorraden en 
brede schouders 

waren hier ontzettend in het na-
deel tegenover de kleine, tengere 
Vietnamese strijders. Het leuke is 
dat er tegenwoordig delen van de 
tunnel breder en groter zijn ge-
maakt voor toeristen. Nog steeds 
is het ontzettend smal en krap 
en kun je er alleen gebukt door-
heen. Dit zorgt er wel voor dat je 
je een klein beetje kunt indenken 
hoe de soldaten zich destijds ge-
voeld moeten hebben. In die hitte 
door dit soort smalle tunnels die 
een doolhof vormen, niet wetend 
waarheen ze kruipen en in de we-
tenschap dat achter elke bocht een 
zwaarbewapende Vietnamees je op 
kon wachten. Wel zijn de tunnels 

heel knap gemaakt, en aan alles is 
gedacht. Zo werd de luchtventi-
latie gemaakt van bamboe en ver-
momd als mierenhopen kwamen 
de bamboepijpen boven de grond 
uit, ook waren er ziekenhuizen, 
slaapkamers en lokalen onder de 
grond gebouwd. Er werden zelfs 
dingen bedacht om gasaanvallen 
van de Amerikanen af te wen-
den. Wanneer je zwetend van de 
benauwdheid door de vergrootte 
tunnels kruipt is het voor te stellen 
wat een vreselijke dingen soldaten 
van beide kanten in die tijd meege-
maakt moeten hebben. 

Vanuit Ho Chi Minh, de hoofdstad 
van het zuiden, ben ik van plan om 
naar het volgende land van mijn 
reis te gaan: Cambodja. Daarnaar 
zal ik een dezer dagen vertrekken, 
na ruim twee maanden in Vietnam 
te hebben vertoefd. Een mooie zeer 
afwisselende tijd, met een fantasti-
sche bevolking die ik niet snel zal 
vergeten.

Van toen en dichtbij

De verdwenen straat (3)
Door Wim Tempelman.

Nadat de Roomschen 
bijna 50 jaren naar 
Duistervoorde ter kerke 
waren gegaan, en de 
omstandigheden steeds 
gunstiger waren gewor-
den, bepaalde Freule 
Christina Sophie van 
Stepraedt op den 5 Mei 
1792 een terrein voor 
eenen nieuwe kerk het-
welk naar haar overlij-
den, door haar zwager 
Wilhelm Caspar van 
Nagell, aan het toen-
malige parochiaal kerk-
bestuur werd over ge-
dragen. Om den bouw 
dezer kerk eeniger 
mate te verzekeren en 
te bespoedigen schonk 
de Hoogwelgeb. Heer 
J.A. van Bemmel, heer 
tot Holthuis en tot de 
den Beukelaar bij testa-
mentaire beschikking f 
1000,- aan Kerkbestuur, 
onder beding, dat binnen tien jaren na zijn overlijden, 21 december 
1798 de bouw der kerk moest plaats hebben.” (einde citaat uit Kerkar-
chief Duistervoorde). Het kerkbestuur besloot in 1802 met de bouw van 
de kerk te beginnen. Op 14 november 1803 werd het nieuwe Godshuis 
ingezegend om dienst te doen tot 1888. De duizend guldens van Van 
Bemmel waren daarmee zeker gesteld.
Deze heer (in andere geschriften jonker of baron genoemd) Van Bemmel 
voegt Holthuis nog aan zijn titel toe. Dat kan duiden op het bezit van 
een verworven grondstuk of een erf nabij het Holthuis. Graag gebruikte 
men dan ook dit bezit als onderdeel van zijn (of haar) titel. En titels wa-
ren belangrijk. Zij verschaften helder inzicht op afkomst en bezittingen. 
Adellijke families wisten op dit gebied van de hoed en de rand en niet 
zelden vormde de titulatuur een gedegen ( en uitgelezen) grond voor het 
sluiten van huwelijken. Gelet op de jaartallen 1771 en 1798 kan het hier 
om dezelfde Jan Adriaan van Bemmel gaan. Belangrijk genoeg om de ka-
terstede  als Bemmels Witteveen aan te duiden. Dan is het naar de (niet 
officiële) achteruitgang Bemmelstraat nog maar een klein stapje. Nog in 
1912 had een verkoping plaats van het Bemmels Witteveen: 

Mr. H.H. Everts, notaris te Twello,zal op Donderdagen 20 en 4 Juli 1912, 
telkens des voormiddags om 10 uur, in café VAN ENTER te Twello bij 
inzet en toeslag publiek verkoopen: 1. Voor den Heer G. van Gerrevink 
te Utrecht Het Erve “DE GROOTE KRUITBOSCH” en 2. voor de Erven 
Echtelieden W. Nijdeken-Kempe  Het Erve “HET BEMMELS WITTE-
VEEN” gelegen bij Duistervoorde onder Twello, bestaande uit: HUIS en 
SCHUUR met TUIN, WEILAND met BOOMGAARD en in aanwas staan-
de opgaande BOOMEN en BOUWLAND, kadastraal gemeente Twello 
sectie B,  in het geheel groot 4 Hectaren, 99 Aren, 50 Centiaren

Verdwenen                                                                                                     
Inmiddels is sinds 2007de Bemmelstraat dezelfde weg van haar naamge-
ver gegaan: ter ziele. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. De grond 
van de Bemmelstraat was wel jaren in gebruik geweest als een voor een 
ieder toegankelijk en openbare weg maar ressorteerde desondanks on-
der de rechten van een particulier. Deze kreeg het vermoeden dat de 
doorgang, mede door het ontstaan van de wijk Jachtlust, meer en meer 
oneigenlijk gebruikt werd waardoor een vermindering ontstond van niet 
alleen het woongenot maar tevens van de verkoopwaarde. Een proces 
dreigde. Als redenen van ongerief werden genoemd het toegenomen ver-
keer van brommers en nachtelijke passanten met de daarbij vaak beho-
rende geluidsoverlast.  Het argument dat in de procesvoering te berde 
werd gebracht betreffende hangjongeren, met wellicht ’bezigheden’  met 
verdovende middelen strandde in schimmigheid en voegde  geen grond 
toe aan de bewijslast. De nieuwe grondbezitter, die zich eerder recal-
citrant dan coulant opstelde, zocht zijn heil metterdaad in een proces 
tegen de gemeente. Die was, op haar beurt van mening dat er, na een 
periode van dertig jaar (en hier zelfs langer) een recht van openbaar-
heid was ontstaan voor de doorgang Bemmelstraat.  De rechters leen-
den echter geen oor aan deze bewijsvoering en oordeelden anders. Ze 
verklaarden samengevat de kracht van de eigendomsrechten preferent 
boven de gemeentelijke argumentatie. De gemeente toonde zich zeer on-
gelukkig met de gang van zaken maar slikte haar ongelijk en zag af van 
een gang naar de Hoge Raad. Een ongelukkige afloop van een proces 
dat veel stof deed opwaaien en alleen maar verliezers kende. De uitge-
procedeerde familie heeft haar bezit inmiddels (als één perceel) door-
verkocht. Door middel van een kleine omlegging is, ten behoeve van 
bewoners van het aangrenzende woonerf, een korte passage gerealiseerd.                                                                                               
Echter: exit Bemmelstraat.                   
Bronnen: -Het Witteveen, bezit van Kapittel Deventer door Hans Herm-
sen, Deventer Dagblad 07-05-’81. -Wijk Jachtlust heet eigenlijk Het Wit-
teveen, door Hans Hermsen, Deventer Dagblad, 11-05-’81. -Bij de ope-
ning van de nieuwe sporthal Jachtlust Twello, aantekeningen G.J. Kedde, 
1973. -100 jaar St. Martinuskerk Duistervoorde, Henny van Vught. 
-Kerkarchief Duistervoorde.- Boerderijnamen in de gemeente Voorst, 
Dirk Otten. -Archief O.K.V.

Vakantiestop: De artikelen reeks wordt medio september hervat.
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Zaterdag 3 juni, JEUGDBIJEENKOMST ‘BUITENAARDS LEVEN’,
Volksterrenwacht Bussloo (Bussloselaan 4, Voorst), 14.00 uur

Dinsdag 5 juni, BEWEGEN OP MAAT’, BEWEEGACTIVITEIT BEWEEGTUIN 
DUISTERVOORDE, Sint Maartenserf 85, Twello (Martinushof), 10.30 uur

Zaterdag 26 mei, ROMMELMARKT KLARENBEEK, 
MFC Klarenbeek (Bosweg 12-14, Klarenbeek), 09.00 uur

Dinsdag 29 mei, BEWEGEN OP MAAT’ BEWEEGACTIVITEIT IN SPORTHAL 
ZUIDERLAAN,  Sporthal Zuiderlaan (Zuiderlaan 5, Twello), 10.30 uur

Dinsdag 29 mei, INFORMATIEBIJEENKOMST: ‘DOKTER, BEN IK DEMENT?’,  
Dorpsstraat 6a, Twello (Gebouw Irene), 19.15 uur

Woensdag 23 mei, ONTDEK JOUW BEACH-SPORT’ BIJ SV VOORWAARTS TWELLO, 
Kerklaan 2a, Twello, 15.30 uur

Woensdag 6 juni, VOORRONDE NK KNIKKEREN 2018, 
Marktplein Twello, 13.00 uur

Zaterdag 2 juni, SOMERTIJD REANIMATIEDAG’ IN DE GEMEENTE VOORST, 
Gemeentehuis in Twello (H.W. Lordensweg 17, Twello), 12.00 uur

Zondag 27 mei, MERIDA BIKES TOERTOCHT KLARENBEEK, 
Bosweg 12-14, Klarenbeek, 08.00 uur

Woensdag 30 mei, ONTDEK JOUW BEACH-SPORT’ BIJ SV VOORWAARTS TWELLO, 
Kerklaan 2a, Twello, 15.30 uur

Maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni, AVONDFIETSVIERDAAGSE TWELLO, 
Kerklaan 2a, Twello, 18.30 uur

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

Agenda

VOORSTER NIEUWSSPORT
Activia
Zondag 27 mei
10:00 WVV 2 – Activia 2
10:30 Activia VR – CCW  VR
11:00 Activia 4 – Sallandia 4
11:15 Overwetering 4 – Activia 3
14:00 ABS 1 – Activia 1

CCW ’16
Donderdag 24 mei.
19.30 Apeld Boys 3-CCW 2
Zaterdag 26 mei.    
14.30 Groen Wit 3-CCW 2 
14.30 Go Ahead D 2-CCW 3 
Zondag 27 mei
14.00 Epse-Gorssel 1 - CCW’16 1 
10.00 CCW 2 – Batavia 2 
09.30 CCW 3 – Albatross 5 
10.30 Activia Vr. 1-CCW Vr.1 
Dinsdag 29 mei
19.30 CCW Vr. 1-Warnsv Boys Vr. 1

Klarenbeek 
Zaterdag 26 mei
14:00 Klarenbeek 2 -Zutphen 4
14:30 Klarenbeek VR1-VIOD VR1
Zondag 27 mei
10:30 Klarenbeek 4 -Diepenveen 4 

Terwolde
Donderdag 24 mei  
19.30 uur Terwolde 3 – UD 3 
Zondag 27 mei 
14.00 Terwolde 1 – Holten 1
11.30 Terwolde 2 – Albatross 4 
10.00 ABS 5 – Terwolde 3 
09.30 Terwolde VE1 – Wijhe’92 VE1 
10.00 Robur et Vel. VE1 – Terwolde 
VE2 
10.45 Terwolde VR1 – Keijenb. Boys 
VR1

Donderdag 31 mei  
20.00 IJsselstreek 2 – Terwolde 3 

Teuge
Zaterdag 26 mei
14:30 Rood Wit 1 - Teuge 1
12:15 Zwolsche Boys 2 - Teuge 2
12:15 Oeken 2 - Teuge 3
14:30 Teuge 4 - Be Quick Z. 2
14:30 Harfsen 3 - Teuge 5
Vrouwen
14:30 Teuge 1 - SHE 1

Twello
Zaalvoetbal
Maandag 28 mei
21.30 Excelsior 6 – Twello 2
Veldvoetbal
Donderdag 24 mei
Vrouwen
20.00 Klarenbeek – Twello 
Zondag 27 mei
10.00 Twello 5 – Schalkhaar 9
11.00 Twello 2 – Heino 4
11.30 Twello VR – Reden VR
14.00 Twello 1 – ZVV 1

Voorst
Zondag 27 mei
14:00 Edesche Boys 1 - Voorst 1
10:00 Voorst 2 - Turkse Kracht 5
11:30 Sallandia 5 - Voorst 3

V en L
Zondag 27 mei
10:00  V en L 2 - Wissel 2
10:00  V en L 3 - ABS 4
11:30  Hoeve Vooruit VR1 - V en L 
VR1
12:00  V en L VE1 – ZVV VE1
14:00  UD 1 - V en L 1

Kampioenschap vriendenteam 
bekroond door burgemeester
TWELLO - Oranje gekleurd vuur-
werk, een tap die overuren draait 
en een toespraak van burgemees-
ter Penninx. Het klinkt als een de-
cor voor Voorwaarts 1, maar dit 
team liet afgelopen zondag hun 
kans op het kampioenschap he-
laas liggen. Gelukkig kon de club 
alsnog op een vlaggenschip reke-
nen, want het vijfde elftal werd 
wel glansrijk kampioen.

In afwachting van het resultaat van 
concurrent Albatross moest Voor-
waarts 5 minimaal gelijk spelen op 
bezoek bij WSV Apeldoorn. Op het 
moment dat de nederlaag van de 
concurrent het elftal bereikte, stond 
er al een tussenstand van 0-3 op 
het scorebord. Waar het elftal zich 
vanaf dat moment zelfs nog een ne-
derlaag kon permitteren, werd de 
voorsprong uitgebouwd tot een 1-6 
overwinning. Zo werd het team op 
papier relatief eenvoudig kampioen 
in een competitie met vrijwel uit-
sluitend tweede en derde elftallen 
van andere verenigingen.

Het succesvolle vriendenteam, dat 
in 2005 werd opgericht, organi-
seerde daartoe hun eigen kampi-
oenschapsfeest. Onderdeel daarvan 
was een toespraak van burgervader 
Penninx. “We hebben heel vaak aan-
dacht voor het eerste elftal, maar 
misschien is dit vijfde elftal ook 

wel heel belangrijk voor de vereni-
ging en een goed voorbeeld voor de 
jeugd” luidde zijn opening. Hij ver-
telde alle aanwezigen verder het bij-
zondere verhaal van de kampioenen 
die ooit begonnen in de 7e klasse en 
volgend jaar zullen uitkomen in de 
3e klasse A-categorie.

Het team bestaat grotendeels uit 
vrienden die weliswaar in de jeugd 
selectiespelers waren, maar daarna 
geen prestatiegerichte sportieve am-
bities meer koesterden. In het eerste 
jaar wonnen zij iedere wedstrijd van 
het seizoen met grote cijfers waar-
door zij het jaar daarop gelijk een 
klasse mochten overslaan. Na een 
jaar acclimatiseren, werd het team 
in de 5e klasse wederom kampioen 
in het seizoen 2008/2009. In alle 
daaropvolgende jaren werd er wel 
bovenin meegestreden om het kam-
pioenschap, maar lukte het telkens 

net niet. Tot afgelopen zondag dus 
en dat is niet stilletjes voorbij ge-
gaan. 
In een tot discotheek omgetoverde 
oude schoolbus maakten de kam-
pioenen hun ereronde door Twello. 
Zo voelden de dertigers zich weer 
eventjes als de 18-jarigen uit begin-
jaar 2005; om zich vervolgens weer 
enigszins volwassen te gedragen 
tijdens de toespraak van Jos Pen-
ninx. De burgemeester feliciteerde 
de ploeg en zette Dennis Overvelde, 
Dylan Hulsebos, Niek Wolters en 
Stef Bloo nog extra in het zonnetje. 
Van de inmiddels 36 spelers die in 
het team actief zijn geweest, hebben 
deze vier heren namelijk als enige 
alle jaren meegemaakt. “Ik hoop 
dat dit team nog lang intact blijft” 
voegde aanvoerder Frank Boerkamp 
nog aan de mooie woorden van bur-
gemeester Penninx toe terwijl hij de 
schaal in ontvangst nam.
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* Geldig bij inschrijving in mei 2018.
Vraag in de club naar de voorwaarden.

DEZE ZOMER FIT?

Start nu
voor 1 euro!

*

Anytime Fitness Twello 
Dorpsstraat 26D 
7391 DE Twello
0571-200002 
twello@anytimefitness.nl

www.anytimefitness.nl

LAATSTE WEEK, 
PAK NU NOG 
JE KANS!

Familievoetbal bij Voorwaarts
TWELLO.- Zondag 10 juni is het tijd 
voor Familievoetbal bij Voorwaarts. 
Door de jaren heen heeft dit toer-
nooi zich ontwikkeld tot een dag 
vol sportiviteit en vooral gezellig-
heid. Al jaren zijn de velden aan 
sportpark De Laene vol met teams 
van vrienden, buren, seniorenteams 
die het op twee niveaus tegen elkaar 
opnemen. Uiteraard blaast ook het 
damesvoetbal een partijtje mee. De 
oorsprong van deze dag wordt ook 
niet vergeten, met een 99% Familie-
poule. 

Een beproefde succesformule, want 
dit jaar staat de organisatie aan de  
vooravond van 40-jarig jubileum. 
En daar maken zij natuurlijk wat bij-
zonders van. 
Net als andere jaren is er van alles 
te doen voor de jongste jeugd, met 
als grote publiekstrekker het welbe-
kende treintje.
Voor de pupillen is er het 4 tegen 4 
voetbal, in drie leeftijdsklassen. 
Dit toernooi is in een paar jaar tijd 

uitgegroeid tot een populair evene-
ment onder de voetballende jeugd. 
Het herinvoeren van een poule met 
familieteams is ook een gouden 
greep gebleken. 
Het laat lang vervlogen herleven. 
Ooms, neven, zwagers en broers die 
de eer van de familie hooghouden. 
Met de hele familie als supporters 
langs de lijn. 

Het Vogelschieten keert na jaren af-
wezigheid terug aan De Laene.
Veel bekijks gaat het trekken, want 
de inschrijvingen komen nog steeds 
binnen. Er is nog plaats in de ver-
schillende klassen, maar wees er nu 
snel bij, want vol is vol. 

Na afloop verzorgt Voorwaarts i.s.m. 
met Buurman Vlees & Vis weer een 
grandioze barbecue.
De belangstelling hiervoor is nu al heel 
groot. Muziek, 
een drankje en 
hopelijk lekker 
weer.

Twee gratis sportkennismakingslessen voor 
kinderen van groep 3 tot en met groep 8

Beach-sport bij 
Voorwaarts
TWELLO.- SV Voorwaarts organiseert op woensdag 23 
en 30 mei van 14.00 - 15.30 uur sportkennismakings-
lessen, onder de noemer “Ontdek jouw sport bij Voor-
waarts”. Deze activiteit vindt plaats in de “Beachweek” 
van 23 mei tot en met 3 juni. In deze week vinden er 
voor diverse doelgroepen activiteiten plaats van basis-
onderwijs tot voortgezet onderwijs. Als afsluiting vindt 
er van 1 t/m 3 juni een groot beachhandbaltoernooi 
plaats.

Sportaanbod groep 3 t/m 8
Er kan op 23 en 30 mei kennis gemaakt worden met 
sporten die de omnivereniging aanbiedt, dat zijn beach-
volleybal, beachhandbal, beachtennis en beachvoetbal. 
De sporten worden op sportpark de Laene onder des-
kundige begeleiding gegeven op en het beachveld.  
Het project “Ontdek jouw sport bij Voorwaarts” wordt 
met enthousiasme uitgevoerd door de buurtsportcoach 
en de sportafdelingen van SV Voorwaarts. Een mooie 
manier om kinderen kennis te laten maken met meer-
dere sporten, dit keer ook beachsporten. Voor iedere 
deelnemer is er een verrassing van SV Voorwaarts. 

Aanmelden
Iedereen mag meedoen, graag even aanmelden voor 
deelname aan 1 of meerdere clinics via het email adres:  
buurtsportcoachsvvoorwaarts@outlook.com Voor 
meer informatie kijk op www.voorwaartstwello.nl  

Go Ahead Eagles Voetbalmiddag bij FC RDC
DEVENTER.- Op woensdag 30 mei 
wordt er voor kinderen van 6 tot en 
met 15 jaar een Go Ahead Eagles 
Voetbalmiddag georganiseerd bij 
FC RDC. De Go Ahead Eagles Voet-
balmiddag vindt plaats van 14.30-
17.30 uur op het sportcomplex van 
FC RDC aan de Bredenhorst 183 in 
Deventer en staat onder leiding van 
gediplomeerde trainers. Inschrijven 
kan via www.ga-eagles.nl/soccer-
camps. 
Kinderen trainen tijdens de Voetbal-
middag op dezelfde manier als de 
eerste selectie van Go Ahead Eagles. 
Voetbalontwikkeling en voetbal-
plezier staan centraal tijdens de Go 
Ahead Eagles Voetbalmiddag. Na 
afloop ontvangen alle deelnemen-
de kinderen een goodie bag en een 
deelnamecertificaat als herinnering 
aan de middag. 

Zomerfit bij 
Anytime Fitness
TWELLO.- Bij Anytime Fitness Twello worden mo-
menteel alle leden uitgedaagd om volledig Zomerfit 
de zomer in te gaan. 

Om leden extra te motiveren heeft Anytime Fitness 
Twello daarom een 100 dagen challenge lopen. Leden 
hebben zich opgegeven om binnen de 100 dagen mi-
nimaal 25, 50 of zelfs 75 keer te sporten. Per behaalde 
mijlpaal krijgen de deelnemers een kleine beloning om 
net dat kleine stukje extra stok achter de deur te heb-
ben. Een van de deelnemers heeft zich opgegeven voor 
de ambitieuze 75 in 100 dagen challenge;  “Voor mij 
persoonlijk had ik een doel om deze zomer vol zelf-
vertrouwen op strandvakantie naar Spanje te kunnen, 
deze challenge motiveert mij om toch net die extra stap 
te zetten! Ik zit nu ruim over de helft en ga mijn per-
soonlijke challenge halen, belangrijker nog inmiddels 
ben ik 5 kilo lichter en fitter dan ooit!” aldus Jeroen.

Met een kleine 100 deelnemers mogen zij spreken van 
een leuke actie waarbij Anytime Fitness Twello een 
kleine bijdrage kan leveren aan de fitheid van de inwo-
ners van Twello en omstreken. 

Wil jij nou ook starten of eens kennis met ons komen 
maken profiteer dan in mei nog van de actie waarbij je 
de maand juni sport voor maar €1,-.

mailto:buurtsportcoachsvvoorwaarts@outlook.com
http://www.voorwaartstwello.nl
http://www.ga-eagles.nl/soccercamps
http://www.ga-eagles.nl/soccercamps
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www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

Betrouwbare zorg voor uw dierwbare zorg voo uw dier u

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur

Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.

Wilt u graag een kennismakingsgesprek? 
Bel dan gerust. 055-3669286

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

Scrap & Co
Hoofdweg 76
7382 BK Klarenbeek 
055 30 12 090 
06 37 327 835

Creati ef met papier, foto’s, 
kaarten, stempelen en home-deco

Zomermarkt op 25, 26 en 27 mei met leuke 
mini-workshops, demo’s en leuke aanbiedingen!

info@scrap-co.nl  
www.scrap-co.nl

www.webwinkel.scrap-co.nl 
/Scrap En Co 

/Scrap En Co Forum
scrap_en_co

Geopend: woensdag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur

MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

Woudweg 127
7381 BC  Klarenbeek
Tel. (055) 301 16 16
Mob. (06) 222 462 04
www.marhe.nl

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

Lekker barbecuen?
Kijk dan eens op 

www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

10 over rood toernooi Teuge weer groot succes
TEUGE.- Terwijl in de ene helft van de kantine de nieuwe klaverjas kampioen (Theo Berenschot), werd ge-
huldigd, was in de andere helft de spanning te snijden tijdens de finale van het jaarlijkse 10 over rood toer-
nooi bij Sportclub Teuge. Bijna 100 deelnemers speelden de hele week voor een plaats bij de laatste 10 in de 
finale. Wedstrijdeider Henny Kerkdijk, zelf ook een verdienstelijk biljarter en tevens halve finalist, had alles 
uit de kast gehaald om er weer een prachtig toernooi van te maken. Diverse topspelers waaronder ook Henk 
en Jonni Smeenk, lid van de Doorstoters uit Teuge, sneuvelden al in de voorrondes, terwijl dit toch spelers 
zijn die regelmatig op het ere schavot klimmen. Plaatselijke favoriet Kees van de Pol had de titel in de finale 
voor het grijpen, maar de spanning werd hem te veel. Hij moest afhaken bij de top 3, evenals Anno Nijhof uit 
Terwolde die ook al menig toernooi op zijn naam heeft geschreven en ook zijn roots in Teuge heeft liggen. Een 
volgepakte kantine zag vervolgens een zenuwslopend steekspel tussen 10 biljarters en pas in de achtste beurt 
werd de winnaar bekend. Ronny Huiskamp ging als eerste uit, gevolgd door dhr. Koot en dhr. Bouwmeester. 
Alle deelnemers in de finale werden beloond met een mooie rollade. De eerste 3 kregen daar boven op nog een 
prachtig vleespakket. Na afloop werden de sponsoren en de vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage en na de 
prijsuitreiking werd er nog even nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 

CCW’16 laat laatste kans op periode 
aan zich voor bij gaan
WILP.- Na een dramatische serie 
wedstrijden waarin een voorsprong 
van tien punten al werd verspeeld 
had CCW het voor vanmiddag nog 
altijd in eigen hand om aanspra-
ken te maken op een toegift van 
deze competitie, met de gedachten 
dat er dan tegen de nog ongeslagen 
kampioen gewonnen moest worden 
leek dit al een schier onmogelijke 
opgave, mede omdat de lijst met 
afwezigen alleen maar groter was 
geworden. Wie echter vanmiddag 
de wedstrijd heeft gezien zal abso-
luut tot de conclusie zijn gekomen 
dat er wel degelijk wat te halen was 
geweest vanmiddag, tegenstander 
Apeldoornse Boys trad aan met een 
verre van complete selectie, maar 
had desondanks zeker de eerste ze-
ventig minuten maar zeer weinig te 
vrezen tegen een ploeg waar niet van 
af straalde dat het hun laatste kans 
streed.  Al in de zesde minuut kwam 
Apeldoornse Boys op voorsprong, 
bij een lange pass van achter uit tas-
te de verdediging van CCW volledig 
mis en was het Johan Masselink die 
kinderlijk eenvoudig de 0-1 binnen 
schoot en CCW al vroeg achter de 

feiten aan liep. De gehele eerste helft 
was daarna maar een gezapig partij-
tje en het duurde tot de 30 minuut 
alvorens CCW de eerste kans kreeg, 
dit was ook gelijk een hele grote, 
maar Tim Alferink schoor van dicht 
bij hoog over. De tweede zette met 
name Apeldoornse Boys meer aan, 
kreeg door hun manier ook een aan-
tal enorme kansen, maar hier werd 
door de bezoeker erg slordig mee 
omgegaan, na zeventig minuten leek 
het doek echt te gaan vallen voor 
CCW toe Apeldoornse Boys, ove-
rigens volkomen terecht een straf-
schop mocht nemen na een overtre-
ding van Koen ter Riele,  ook deze 
kans was echter niet aan de Boys 
besteed. In de eerste de beste aanval 
hierop kwam CCW  zowaar op gelij-
ke hoogte, het was Nick van de Lin-
de die na wat klutswerk van dichtbij 
de 1-1 binnen schoot. Na dit doel-
punt leek het er pas op dat de thuis-
club het idee had dat er wat te halen 
viel vandaag, begon het ook wat fel-
ler te spelen en kreeg ook wel dege-
lijk mogelijkheden, maar hier werd 
veel te weinig gebruik van gemaakt, 
maar mocht het ook niet klagen dat 

de Boys uit de counters die niet de-
finitief de trekker over haalde. Drie 
minuten voor het einde had CCW 
maar zo ook op voorsprong kunnen 
komen maar had toen pech dat een 
enorme pegel van Bart Keurhorst op 
de kruising uitéén spatte. Maar zo-
als zo vaak in het voetbal, als je zelf 
de kansen niet maakt, krijg je zelf de 
deksel op de neus. Dit overkwam 
dus ook CCW, want in de tegenstoot 
van de bal op de lat mocht Apel-
doornse Boys  op de hoek van het 
strafschop gebied een vrije schop 
nemen, deze werd door alles en ie-
dereen van CCW gemist en werd bij 
de tweede paal binnen gelopen en 
stond CCW aan het eind weer met 
lege handen. Door dit resultaat is 
het nu afgezakt naar de vierde plek 
en heeft een eventuele periode niet 
meer in eigen hand, eeuwig zonde 
en een grote gemiste kans. Volgende 
week de laatste wedstrijd van deze 
jaargang, uit tegen ssa Epse Gorssel, 
een combinatie waarvan vandaag 
ook bekend werd dat dit voor hen 
de laatste wedstrijd in de samen-
werking zal zijn, en beiden weer op 
eigen voet door zullen gaan. 

Mooie vlucht uit Quievrain

Messi stelt orde op zaken
TWELLO.- Tot afgelopen weekend waren de weergoden de Twellose 
duivenliefhebbers van p.v. Steeds Verder relatief gunstig gezind. Alle 
vluchten werden op de geplande dagen gelost maar eens moet de eerste 
keer zijn. De duiven konden vanwege zware bewolking en een miezerig 
regentje niet op zaterdag worden gelost. Op 1e Pinksterdag was het ech-
ter perfect voor een mooi vluchtje en daar werd dan ook gepast gebruik 
van gemaakt.

VOORSTER NIEUWSSPORT

De duiven werden om 10.12 uur 
gelost in Quievrain (B, 260 km). Dit 
lijkt een raar tijdstip en dat is het 
ook. Met het scherpstellen van de 
manden ging er iets mis waardoor 
enkele duiven konden ontsnap-
pen. De convoyeurs  (begeleiders) 
anticipeerden onmiddellijk door 
meteen in sneltreinvaart alle dui-
ven los te laten. Daardoor kon het 
concours voor alle duiven doorgang 
vinden zonder vervelende conse-
quenties voor bepaalde liefhebbers 
of verenigingen. In Twello werd er 
natuurlijk weer gerekend, vanwege 
de oostelijke stromingen zaten veel 
liefhebbers veel te vroeg bij de hok-
ken maar dat was met het weer van 
zondagmiddag geen straf. Ditmaal 
waren het Frits en Sven van Brum-
men die de stilte op de meldpagina 
(www.steedsverder.nl) doorbraken, 
op de voet gevolgd door Hans Bo-
veree in Terwolde(grotere afstand). 
Hans zat er vorige week ook al mooi 
bij en blijkt vorm op de hokken te 
hebben. De meldingen volgden el-
kaar in relatief snel tempo op. Het 
wachten was nog op John Romein. 
De grote kampioen van de afgelo-
pen jaren is wederom aan een sterk 
seizoen bezig maar werd de laatste 
weken toch een paar keer van de 
eerste prijs afgehouden. Iedereen 
weet dat het een kwestie van tijd is 
voordat hij weer een vlucht zal win-
nen. Plotseling verscheen daar zijn 
melding, de hoogste snelheid met 

niet zomaar een duif. Het was Messi 
himself, de favoriet van John, die als 
eerstgetekende de thuisreis als snel-
ste aflegde. In het kielzog van Messi 
arriveerden er nog 2 duiven aan de 
Terwoldseweg. Jan de Ruiter uit 
Teuge weet met een jarige duif heel 
knap te voorkomen dat John het hele 
podium bezet. Vanwege de relatief 
zware start van het seizoen hadden 
de jaarduiven,  geringe ervaring, het 
moeilijk. Na een aantal weken spel 
zien we steeds vaker ringnummers 
uit 2017 op de uitslag, een teken dat 
deze jongelingen het snel oppakken. 
Vermeldenswaardig is nog de mooie 
vroege duif van junior Steffan Wil-
lems in Epse, die zich blijkbaar niets 
aantrok van de oostenwind en voor 
een mooie top 10 notering zorgde.
Volgende week is er een dubbel 
programma, het seizoen begint op 
stoom te komen. De snelle duiven 
hebben weer een vlucht vanuit Bel-
gië. De duiven voor de verdere daag-
se vluchten gaan naar het Franse 
Pithivier, hemelsbreed ongeveer 530 
km. vanaf Twello gelegen.

Top 10 algemeen: 1,2,4,6. John Ro-
mein, 3,9,10. Jan de Ruiter, 5. Hans 
Boveree, 7. Comb. van Brummen, 8. 
Steffan Willems.
Top 10 B-klasse: 1,8,9. Hans Bo-
veree, 2. Frits en Sven van Brum-
men, 3. Cor Wenink, 4,5,10. Werner 
v.d. Steeg, 6. Annet Jutten, 7. Rein 
Evers.
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Kent u iemand die:
 langdurig ziek is, zich inzet 

voor een ander, net is 
bevallen, veel pech heeft, een 
top prestatie geleverd heeft, 

goed is in ongezond leven, etc.. 

Het Voorster Nieuws en 
van Hees Versmarkt 

geven 10 weken lang 
een fruitpakket weg

Iemand die het verdient!!!
Stuur een e-mail o.v.v. fruitpakket 
naar info@voorsternieuws.nl en 
vertel wie u met het fruitpakket 
wilt verrassen en waarom.
* Uw naam en verhaal kan vermeld worden in het Voorster Nieuws

DÉ KRANT VOOR DE GEMEENTE VOORST, DE HOVEN, EMPE EN WELSUM

&

Fruitwerkt.nl is een initiatief van van Hees 
Versmarkt. Vanuit onze winkel bezorgen we 
werkfruit in de wijde regio en via de website 

(cadeau) fruitpakketten door heel Nederland.

 langdurig ziek is, zich inzet 

bevallen, veel pech heeft, een 
top prestatie geleverd heeft, 

goed is in ongezond leven, etc.. 

een fruitpakket weg

Iemand die het verdient!!!Iemand die het verdient!!!Iemand die het verdient!!!

KinderLoop als onderdeel van de 
SamenLoop voor Hoop

TWELLO.- De KinderLoop is een vast onderdeel van de SamenLoop 
voor Hoop Twello, waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen om deel te 
nemen aan dit fantastische evenement. 

Kinderen informeren over de 
SamenLoop voor Hoop 
Als het bestuur van een school of 
(sport)vereniging besluit deel te ne-
men aan de KinderLoop, is de vol-
gende stap om kinderen te informe-
ren over de SamenLoop voor Hoop 
en het onderdeel KinderLoop. De 
kinderen lopen geen 24 uren, maar 
onder begeleiding van een clown en 
begeleiders 24 minuten. Aangezien 
de deelname voor kinderen anders 
is dan volwassenen, is het belang-

rijk dat ook de ouders worden geïn-
formeerd over de KinderLoop. Voor 
de ouders is er een informatiefolder 
beschikbaar met informatie over de 
KinderLoop. Zo weten de ouders 
waar hun kinderen aan mee gaan 
doen. 

Kinderen aansporen tot acties
Wanneer de kinderen zijn geïnfor-
meerd en vol enthousiasme willen 
deelnemen, kan je de kinderen aan-
sporen tot acties. Het is immers ook 

de bedoeling, dat de kinderen acties 
organiseren en geld inzamelen. Hoe 
eerder ze daarmee beginnen, des te 
meer tijd is er voor acties. Activitei-
ten welke zorgen voor zowel veel 
bekendheid als een mooie startop-
brengst van de SamenLoop. Het geld 
welke de kinderen bijeen brengen, 
zal volledig worden afgedragen aan 
het KWF, te besteden aan onderzoek 
naar kanker bij kinderen. 

U kunt uw kind inschrijven via 
onze website: www.Samenloop-
voorhoop.nl/Twello Kinderloop, 
of neem contact op via: secretari-
aatslvh@gmail.com 

Terwolde maatje te klein 
voor Broekland
TERWOLDE.- Op een zon-
overgoten sportpark in 
Broekland start Terwolde 
met een gewijzigde opstel-
ling. Vanwege de blessures 
van Jelmer Bellert, Niels 
Bredenoort, Robert Bruins, 
Peter Roeterd en Tjardo 
Meulenbroek heeft de trai-
ner er voor gekozen om 
Daan Weijenberg als laatste 
man te posteren en Thomas 
Leurink naar de nummer 
10 positie door te schuiven. 
Bas Beugels is weer rechts-
back en Max staat linksbuiten. In het eerste kwartier komt Terwolde een paar 
keer op snelheid door via de flanken, echter is de laatste pass iedere keer onder-
maats waardoor het niet echt gevaarlijk wordt. Broekland beschikt over gevaar-
lijke buitenspelers, waar de backs Bas en Floris Klunder hun handen vol aan 
hebben. Zij komen tot goede individuele acties en een keer wordt de lat geraakt 
en komt Terwolde goed weg. Ook mede door goed ingrijpen van Daan die goed 
rugdekking geeft.
Na een half uur kan Thomas van zijn snelheid gebruik maken en sprint op de 
goal af, zijn schot wordt helaas gepareerd door de keeper, maar Terwolde dringt 
wat aan. In de 35e minuut geeft Floris een subtiele voorzet vanaf de linkerkant op 
Thomas die vervolgens de bal in de loop op de hand van een speler van Broek-
land laat komen. Penalty oordeelt de scheidsrechter. Jurrien neemt weer plaats 
achter de bal. Zou hij deze penalty ook weer feilloos inschieten, zoals normaal? 
Helaas de keeper stopt de te zwak ingeschoten penalty. Een minuut later krijgt 
Floris de bal op de hand in zijn eigen 16 en wederom geeft de uitstekend flui-
tende scheidsrechter een penal. 
Dik Nieuwenhuis heeft een status als penaltykiller. Kan hij dat deze keer ook 
waarmaken? Ja! Hij stopt de penalty en het is dus nog steeds 0-0. 
Broekland blijft aanzetten en wederom moet Dik handelend optreden in een 1 op 
1 situatie.  1 minuut voor rust is het dan toch raak voor Broekland. Een afgesla-
gen corner wordt ingekopt door de nr 10.
Na de thee zijn de mannen van Terwolde niet scherp en zoals vaker dit seizoen 
leidt dit direct na rust tot een tegentreffer door de nr 11. 2-0 voor Broekland. De 
verdediging van Terwolde gaat hier niet vrijuit. De focus op deze momenten moet 
echt beter met het oog op de nacompetitie. In de 71e minuut gaat Thomas alleen 
op de keeper af en maakt goed gebruik van zijn snelheid en rondt vervolgens 
prima af. 2-1. Daarna is het nogmaals Thomas die op snelheid er door is, maar 
neergehaald wordt. Edwin neemt plaats achter de bal, maar waar zijn befaamde 
trap voor de verre vrije trappen wel goed uit de verf komt,  dient er nog wat meer 
getraind te worden op deze balletjes op randje 16. Met zijn trap valt hier absoluut 
meer uit te halen.  Een kwartier voor tijd komen Ad Aarnink JR (terug van weg-
geweest) en Pelle Kools nog binnen de lijnen voor Floris en Sem, echter konden 
ook zij het tij niet keren. Eindstand 2-1 voor Broekland.  
Terwolde kan zich klaarmaken voor de nacompetitie wedstrijden van 10 en ho-
pelijk 17 juni. Maar 27 mei eerst nog de laatste thuiswedstrijd, met daarbij het af-
scheid van een paar spelers die lager gaan voetballen en verzorger Frans Mintjes 
,die het na 26 jaar voor gezien houdt. Na de wedstrijd staat er weer een groot feest 
gepland, zoals ieder jaar, met DJ Carina en vele andere lokale artiesten. 

Bussloo beachvolleybal 
BUSSLOO.- Het Bussloo Beach-
volleybal toernooi bestaat reeds 
25 jaar en wordt op zondag 3 juni 
gehouden op strand de Paal van 
recreatieplas Bussloo, nabij Apel-
doorn. 

Stichting Bussloo Beach Volleybal 
te Apeldoorn neemt de gezelligheid 
en locatie met trots over van de heer 
Schuitema. Verder zijn er een paar 
veranderingen terug te zien in de or-
ganisatie. De belangrijkste is de kop-
peling aan een goed doel. Een deel 
van de opbrengst en een gedeelte 
van het inschrijfgeld van elk team 
wordt opgehaald voor dit goede 
doel.

Dit jaar is het goede doel de Bas van 
de Goor foundation. Deze founda-
tion stelt zich tot doel om, vooral, 
kinderen met diabetes te leren dat 
sporten ook met diabetes de kwa-
liteit van leven verhoogd. De orga-
nisatie voelt zich nauw verbonden 
met deze stichting aangezien zij zelf 
of diabetes hebben of familie zijn 
van mensen met diabetes. Zij onder-
steunen deze initiatieven derhalve 
erg graag. Daarbij is Bas woonachtig 
in Apeldoorn en, niet geheel onbe-
langrijk, als oud-international vol-
leybal (onderdeel van de gouden 
generatie met Olympisch goud in 
Amerika) uiteraard een fantastische 
combinatie met het toernooi.

Namens de foundation zal Reinder 

Nummerdor op het toernooi aan-
wezig zijn en zal hij een demo-wed-
strijd spelen tegen niemand minder 
dan Michiel van Dorsten (tot dit jaar 
uitkomende voor het eerste team 
van Dynamo Apeldoorn). Zij zullen 
beide bij deze wedstrijd vergezeld 
worden van een team welke zich in-
geschreven heeft voor het toernooi. 
Schrijf je je dus in, maak je kans op 
een wedstrijdje met of tegen Reinder 
of Michiel.

Daarnaast zal tijdens het toernooi 
ook de nodige aandacht gegeven 
worden aan het aankomende EK 

Beach in Apeldoorn en andere 
steden in Nederland, en zal in de 
middag Radio Apeldoorn live zijn 
uitzending vanaf ons toernooi gaan 
verzorgen.

Meedoen kan nog via https://bus-
sloobeach.nl/inschrijven (inschrij-
ving sluit een week voor datum op 
zondagnacht 27 mei) en ook kan de 
organisatie nog mensen gebruiken 
die de dag ervoor en na het toernooi 
de organisatie willen helpen met het 
op- en afbouwen van de velden. Op-
geven hiervoor kan via https://bus-
sloobeach.nl/helpers.

Oproep

Voorwaarts zoekt volleybalsters
TWELLO.- Lijkt het je leuk om ontspannen te volleyballen en ook competitie te spelen dan zoeken we jou! 
Wij zijn een recreantenteam van dames die op woensdagavond trainen in Twello. Dat doen we samen met 
een ander recreanten damesteam. Deze twee teams zijn te groot om samen 1 team te vormen en beide te klein 
om volgend seizoen door te gaan. Onze thuiswedstrijden spelen we op de trainingsavond en de uitwedstrij-
den op een door-de-weekse avond. Heb je in het verleden gevolleybald en lijkt het je leuk om het weer op 
te pakken of wil je kijken of het wat voor je is, kom vrijblijvend meetrainen. Voor informatie bel met Riky 
06-33756165 of GerJanne 06-44942071.

Sabine, Barbara en Lisette Lievenstroo hebben alle drie 
onafhankelijk van elkaar hun vader genomineerd voor een 

fruitpakket. Dick Lievenstroo is lelijk ten val gekomen toen hij
met paard en fiets op weg was. Dick is een echte boer in hart en 

nieren, en kan helaas zijn werk nu niet uitoefenen. Wil één van de 
dames zich melden bij het Voorsternieuws? Dan zorgen wij het

het fruitpakket jullie kant op komt.

http://www.Samenloopvoorhoop.nl/Twello
http://www.Samenloopvoorhoop.nl/Twello
https://bvdgf.org/
https://bvdgf.org/
https://bussloobeach.nl/inschrijven
https://bussloobeach.nl/inschrijven
https://bussloobeach.nl/helpers
https://bussloobeach.nl/helpers


Brood van de maand Mei:
Bush broodje, een heerlijk granen broodje 
gemaakt van Australische paarse tarwe.
400 gram, van 1.40 voor

Uit eigen bakkerij

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Witte bolletjes
Kom binnen en profiteer van deze mooie aanbieding.
Meerdere keren per dag vers uit eigen oven.
Verser kan niet! Zak 6 stuks

Dikkers dubbel donker brood
Een topper en begrip uit eigen bakkerij.
Van 2.30 voor

Twellootje
Probeer eens een ander luxe broodje,
lekker gevuld met cranberries. Van 2.15 voor

6+6

Geldig van woensdag 23 mei t/m
dinsdag 29 mei 2018
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Succesvolle Voorster Sportdag 
Veluws College Twello

TWELLO.- Het Veluws College 
Twello verzorgde woensdag 16 mei 
de Voorster Sportdag voor zo’n 350 
leerlingen van basisscholen uit de 
gemeente Voorst. Leerlingen uit de 
Sport-plusklassen organiseerden sa-
men met hun sportdocenten allerlei 
sport- en spelactiviteiten op de vel-
den aan de Zuiderlaan in Twello. 
Enthousiaste basisschoolleerlingen 
streden met elkaar om de winst en 

de eeuwige roem. Samen lekker be-
wegen, samen lekker sporten, samen 
plezier maken onder de bezielende 
leiding van de leerlingen van het Ve-
luws College. Zelfs het kleine spatje 
regen mocht de pret niet drukken. 
Uit de reacties van de deelnemende 
leerlingen en hun begeleiders was 
op te maken dat ook deze editie van 
de Voorster Sportdag succesvol ge-
noemd mag worden.

SC Klarenbeek 
organiseert sportinstuif
KLARENBEEK.- Op woensdag 30 mei organiseren de afdelingen van SC 
Klarenbeek een gezamenlijke sportinstuif. De activiteit is bedoeld voor 
kinderen vanaf 4 jaar tot en met 8 jaar, ben je 9 en zit je nog in groep 4 
dan mag je uiteraard ook deelnemen aan de instuif. De instuif begint om 
14.00 uur en zal ongeveer tot 16.15 doorgaan.
Deze middag organiseren de afdelingen van SC Klarenbeek, te weten 
dans, gym, handbal, voetbal en volleybal, allemaal een kleine activi-
teit gebaseerd op hun sport. De kinderen nemen allemaal deel aan elke 
sport/activiteit, verdeeld over groepen (op basis van leeftijd worden de 
groepen ingedeeld). 
Inschrijven kan via de website van SC Klarenbeek, verzoek is om zo 
spoedig mogelijk (voor 28 mei) in te schrijven zodat de organisatie een 
goede voorbereiding kunnen treffen.

VHC Hockeytoernooi

TWELLO.- Op zondag 8 juli 2018 
organiseert VHC Twello alweer de 
zesde editie van dit zes-tegen-zes 
toernooi. Geen zwoel zomerthema 
dit jaar, maar wel: Schnee, Sonne 
und Du. Blitse après ski outfits, ex-
treme hoogtepunten, coole acties en 
jodelen tot de stem het begeeft. Glijd 
met een team over de hockeyvelden 
en polonaise vol après ski hits, frisse 
versnaperingen en gekke onderons-
jes.
Misschien heb je nog nooit gehoc-
keyd of zelfs nog nooit een hoc-

keystick vastgehouden. Ook geen 
probleem! Het VHC Hockeytoernooi 
draait namelijk vooral om de gezel-
ligheid. En mocht je nog wat laatste 
tips kunnen gebruiken, dan ben je 
van harte welkom bij de clinic in de 
ochtend.
Ben je 18+ en heb je zin in een spor-
tieve dag? Trommel je vrienden, fa-
milie, buren, collega’s, kennissen en 
teamgenoten op om er samen een 
extreem hoogtepunt van te maken. 
Meld jouw team snel aan op www.
vhchockeytoernooi.nl. 

VOORSTER NIEUWSSPORTGemotiveerd sv Twello klopt Klarenbeek
TWELLO.- De wil om te winnen, goed gemotiveerd en daarbij goed voet-
ballend heeft s v Twello een mooie overwinning opgeleverd tegen Kla-
renbeek. Het was heerlijk om deze middag langs de lijn te zitten.

De eerste 10 minuten was het af-
tasten geblazen van beide kanten. 
Verdedigend stond s v Twello goed. 
Jammer was het dat Edward Ach-
tereekte toen moest uitvallen en het 
seizoen als afgesloten mag beschou-
wen. Hij kan op een sterk seizoen te-
rugkijken. Marijn Ruijl verving hem 
goed. Je weet bij hem altijd wat voor 
vlees je in de kuip hebt. In de 13de 
minuut de eerst kans voor de thuis-
ploeg. Wouter van der Gouw schoot 
in kansrijke positie over. In dezelfde 
minuut gaf Jesse Knetsch een prach-
tige pass op Cihan Ozer. Van dicht-
bij schoot hij naast.  Nadat Wouter 
van der Gouw keeper Jay Koster had 
getest kreeg Tim Evers het op de 
heupen. Op snelheid een paar man 
passerend gaf hij een subtiel steek-
balletje aan Jesse  Knetsch 0-1. Niet 
veel later weer Tim Evers op volle 
toeren. Hij stelde Cihan Ozer in 
staat 0-2 te scoren. Nadat Ade Wat-
timena zijn schot gestopt zag door 
keeper Milan Hulleman was het de 

beurt aan Klarenbeek. Leon Brouwer 
kopte net over en even later werd hij 
afgestopt door keeper Jay Koster. 
Verdediger Frank de Croon ( wat een 
inzet ) ging af en toe mee naar voren 
en niet zonder gevaar. Hij zag in de 
37ste minuut zijn schot op de boven-
lat belanden en pal daarna gaf hij 
een mooie pass aan Jesse Knetsch, 
die te zacht in schoot. Ruststand 0-2 
en dat was verdiend.
Na de rust startte de thuisploeg fel-
ler. Leon Brouwer kopte in de 52ste 
minuut naast en schoot even daarna 
naast. Een paar minuten later een 
prachtige actie van Cihan Ozer. Een 
pass uit het boekje op Jesse Knetsch 
en de bal lag weer in het net 0-3. 
Nu kun je ook niet zeggen dat Kla-
renbeek slecht speelde. Ze kregen 
mogelijkheden genoeg, maar keeper 
Jay Koster haalde een strak schot 
van weer Leon Brouwer onder uit 
de hoek en de vrije trap van Lennart 
Elijzen in de 62ste minuut ranselde 
hij ook zijn doel uit. Een minuut la-

ter waren we getuige van een paar 
onnavolgbare bewegingen van Ci-
han Ozer. Hij gaf de bal aan Delano 
Unaola en de 0-4 stond op het score-
bord. Stond s v Twello nog na te ge-
nieten? De actie van Hans Bosch één 
minuut later mocht er ook zijn 1-4. 
Hierna was het weer de beurt aan s 
v Twello. Tim Evers had de 1-5 op 
de voet, maar de reactie van keeper 
Milan Hulleman voorkwam deze 
score. Het cadeautje dat Lennart El-
ijzen in de 75ste minuut kreeg werd 
met dank aanvaard 2-4. Werd het 
nog spannend? Beide ploegen wil-
den nog wel scoren. In de 86ste mi-
nuut zette Jesse Knetsch goed door 
en gaf de bal aan Cihan Ozer, die 
op de vierkante meter liet zien hoe 
je een bal behandelt en 2-5 scoorde. 
Wedstrijd gespeeld? Nee nog niet. 
Een verdediger van s  v Twello kreeg 
de bal tegen zijn arm aangespeeld in 
de laatste minuut. Strafschop. Hans 
Bosch maakte 3-5. Even later floot de 
prima leidende scheidsrechter E. J. 
van den Broek af. Op zondag 27 mei 
a. s. de laatste competitie wedstrijd 
thuis tegen ZVV uit Apeldoorn. 
Aanvang 14.00 uur.

Welsum Open Zomer tennistoernooi 

Teuge JO12-1 Kampioen

Trainers/Leiders: Edo Velderman, Carlos van den Sigtenhorst, Tobias Schipper

WELSUM.- Het jaarlijkse Plus van den Hoven Welsum 
Open Zomer tennistoernooi komt er weer aan. Dit is 
elk jaar een beregezellig en goed georganiseerd toer-
nooi waar tennissers uit de wijde omtrek aan mee 
doen. Het wordt gehouden van 18 t/m 24 juni. Dus wil 
je mee doen aan dit zomertoernooi, geef je dan snel op.

Welsum heeft een sfeervol tennispark met een gezellige 
kantine en drie kunstgrasbanen. De sfeer is gemoedelijk 
en voor de inwendige mens wordt zoals altijd goed ge-
zorgd en nu zelfs met extra aardbeienaccent. Maar op de 
banen wordt natuurlijk wel sportief en fanatiek gestreden 
en haalt iedereen het beste uit zichzelf. Deelname is mo-
gelijk in zowel enkel- als dubbelspel in de 17+ catego-
rieën 4, 5, 6, 7 en 8. Er wordt gespeeld in poules. Bij elke 
wedstrijd gaat het om 2 gewonnen sets met een tiebreak 
in elke set. Voor de winnaars zijn geldprijzen beschikbaar. 
Kijk voor meer bijzonderheden bij de wedstrijdbepalin-
gen die te vinden zijn op toernooi.nl. Opgave is mogelijk 
tot uiterlijk zondag 10 juni 24.00 uur, maar om zeker te 
zijn van deelname kun je dat natuurlijk beter eerder doen. 
Het toernooi staat gepubliceerd op toernooi.nl. Hier kun 
je je ook opgeven. We hopen natuurlijk weer, net als de 
vorige jaren het geval was, op een grote deelname. 

TEUGE.- Na een 4-0 overwinning 
op directe concurrent FC Zutphen 
heeft de JO12-1 op maandagavond 
14 mei het kampioenschap behaald 
in de Hoofdklasse. Na een snelle 1 
– 0 voor Teuge was het toch nog bil-
lenknijpen voor de spelers en sup-
porters van Teuge. Want Zutphen 
kreeg een aantal grote kansen, die ze 

gelukkig niet wisten te verzilveren. 
Maar in de tweede helft wisten de 
Teugenaren de voorsprong uiteinde-
lijk toch vrij gemakkelijk uitbouwen 
naar 4 – 0. Zo is de voorsprong op 
nummer twee zo groot dat het team 
twee wedstrijden voor het einde al 
tot kampioen gekroond kan worden. 
Spelers en trainers worden bij deze 

van harte gefeliciteerd met deze 
mooi prestatie.
Spelers: Niek de Wilde, Thijs Dijk-
man, Leroy Buitenhuis, Ynze Dhont, 
Lars Burgers, Kyran Haverkamp, 
Bram Kroes, Daan Leidekker, Daan 
Lenters, Jens van der Lugt, Tijmen 
Oosterwechel, Daan Toet, Yannick 
Tuerlings, Wout de Haan

http://www.vhchockeytoernooi.nl
http://www.vhchockeytoernooi.nl


• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

elke vrijdagmiddag in Twello

Kom en proef de sfeer

Vrijdag 31 augustus vieren wij 
het 40 jarig jubileum met 

een feest op de markt in Twello
Tijdens die festiviteiten vind er o.a. een trekking plaats van 40 waardebonnen t.w.v. €40.- te besteden 

op de markt. Ook een aantal dinerbonnen voor twee personen in samenwerking met de restaurants die 

Twello rijk is. Vul hieronder uw naam, adres en telefoonnummer in en deponeer deze in de actiebus op de 

markt. Deze bon verschijnt regelmatig in het Voorster Nieuws en u mag zo vaak meedoen als u wilt. De 

trekking is vrijdagmiddag 31 augustus 2018

Naam:  

Adres: 

Telefoonnr.:

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

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

Paranoten

Sultana rozijnen

Walnoten

Cranberrys  

Gemengdenoten RAW Fairtrade

Zure abrikozen

Pecannoten

Turkse abrikozen

14.98

4.99

10.00
9.98

10.00
7.99

10.00
6.99

1000 gram van 25.00

1000 gram

750 gram

500 gram

500 gram

1000 gram

600 gram

1000 gram

 
‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 3 KILO499 299 249
NIEUWE OOGST NEW ZEALAND 

KIWI-GOLD EN GROENE 
KIWI'S

SUPER ZOETE SPAANSE

GALIA MELOENEN
NIEUWE OOGST

ABRIKOZEN
10 STUKS GROTE 2 STUKS HEEL KILO

Grote Hollandse 
bloemkool

Zoete sinaasappels
Vol sap0.98 3.50

Volop Hollandse 
aardbeien
klasse 1 4.003 dozen 25 stuks
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. Postadres: 
Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; of kijk op 
de site : www.okvvoorst.nl

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
KERKDIENSTEN

TWELLO. Atus Leleulya, donder-
dagavond van 19:00 tot 21:00 uur 
politiebureau Veilingstraat 30.
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 Ve-
nema, elke 3e woensdag van de 
maand. 18:30-19:30 dorpshuis Ter-
wolde 20:00-21:00 dorpshuis Nij-
broek.

Als u buiten de spreekuren drin-
gend een huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apel-
doorn: 0900 600 90 00 
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 
Twello/Terwolde/Wilp: bellen 
met 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 ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 

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

ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 
– 17.30 uur; zaterdag van 9.30 – 
15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt 
u op werkdagen van 17.00 – 20.00 
uur en op zaterdag, zon- en feestda-
gen van 10.00 – 17.00 uur terecht 
bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in 
Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, 
Tuinstraat 51 in Voorst. 
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 
11.00 uur
Voor informatie bel met Zorgsaam 
op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, 
tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 
SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht te-
recht voor een compleet pakket aan 
diensten op het gebied van gezond-
heidszorg, zorg, wonen en welzijn. 
Tel.: (0900) 8856, 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar. Inter-
net: www.sensire.nl, E-mail: info@
sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugd-
gezondheidszorg, dieetadvisering 
088-1263126. 24 uur per dag 
bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente 
Voorst en is 24 uur per dag 
bereikbaar via tel. 0571 28 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 ge-
val van nood) en over de producten 
en diensten van de Diabetesvereni-
ging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kultur-
hus Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappe-
lijk Netwerk Voorst, inloopspreek-
uur bij Kulturhus op werkdagen 
van 09.00-14.00 uur. Tel. 0570 74 
51 11. 
Voor meer informatie www.meeve-
luwe.nl 

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Welke boerderij is het met schuren er bij?

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

Reacties naar info@okvvoorst.nl
Vanaf heden kunnen kunt u ook weer informatie doorgeven aan onze vas-
te rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571 273433. Bent u in het bezit 
van foto’s met onbekende personen, boerderijen of anders, wij willen u 
graag van dienst zijn met het achterhalen van de gegevens.

Reactie week 20.
De foto is uit Klarenbeek, de heren zijn Antoon en Bernard Schulten, Kla-
renbeek, de gegevens zijn in het archief bekend.

Zondag 27 mei 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. J. van Laar.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
Fockens.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe,  09.30 
uur ds. H. v/d Ziel. 15.00 uur ds. R. 
Oomen.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Muller.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 17.00 
uur ds. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. C. Smit. Basement 10.30 uur 
Ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. S. 
Sluis.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. 
Adriaanse.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Van 
Prooyen. 
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastoor Daggenvoorde. 
Kerk eveneens geopend van 14.00 
uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, ds. Jongeneel. 
17.00 uur ds. Mulder.

Dinsdag 29 mei 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. A. Verschuure.

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

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
We helpen waar we kunnen
www.naastenhulpvoorst.nl

Dierenasiel de Kuipershoek, Kuipersdijk 11, Klarenbeek, 055-5068600 - www.overgelder.dierenbescherming.nl

Schattig of toch 
niet…
Ik zie u denken…. “Wat een leuke foto van een 
schattige hond het lijkt wel een Beagle”. 
En u heeft deels gelijk. Ik ben namelijk geen 
raszuivere Beagle, maar een kruising en ben 4 
jaar oud.
Mijn beste karaktereigenschappen zijn ‘slim, 
leergierig, vrolijk en levendig’, maar helaas 
heb ik ook nog wat minpuntjes. Ik ben name-
lijk wat angstig en kan daardoor gaan happen, 
ook ben ik erg waaks en kan moeilijk doen 
naar vreemde mensen toe. 
Ik heb dan ook hulp nodig om hier van af te 
komen en ben op zoek naar iemand die met 
mij op cursus wil gaan, zodat ik niet meer zo 
angstig ben en meer zelfvertrouwen krijg. 
Heeft u een stabiele rustig omgeving, zonder 
andere honden of kinderen, en wil deze uitda-
ging wel aangaan, kom dan eens bij mij kijken 
in het asiel. 

ZOEK DE BAAS!

Vermiste en gevonden huisdieren

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de Nijenbeekseweg, Voorst.

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

Vermist 
Langharige poes, zwart/beige ge-
vlekt, beige kin, deuk in haar neus: 
Nijenbeekseweg, Voorst.
Grijs gestreepte kater, witte 
snuit,borst,buik en poten, wit puntje 
aan staart: Mozartstraat, Twello.

Gevonden
Lapjespoes, veel wit, grijs cypers 
met rode vlekken, rood boven de 
ogen en op de kop, kleine rode vlek-

jes naast de neus, mager: De Zanden, 
Teuge.

Grijs gestreepte gecastreerde kater 

met veel wit, gestreept op de kop, 
vlekken rug, vlekje op de polsen, 
zwarte staart met witte ring: Beken-
laan, Voorst.

mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl
mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.naastenhulpvoorst.nl/
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl


www.buitengewoonglasvezel.nl www.cbizz.nl/glasvezelbuitenaf     

T 088 2249 099 T 088 002 02 00     

www.deltaglasvezel.nl www.kliksafe.nl/glasvezelbuitenaf

T 0118 225 585 T 0341 274 999

www.solcon.nl/glasvezel-buitenaf

T 088 003 22 22

  

Kijk voor meer informatie op hun website of neem telefonisch contact op. 

Zij staan u graag te woord!

Heeft u al 
gekozen 

voor 
glasvezel? Familie SchlepersFamilie Schlepers

“ Glasvezel   
 helpt het   
 buitengebied  
 de toekomst in”

Aanmelden voor glasvezel doet u door een abonnement bij een 

dienstaanbieder af te sluiten. In Veluwe Oost kunt u kiezen uit 

vijf dienstaanbieders. Op onze website www.glasvezelbuitenaf.nl 

vindt u een keuzehulp, die u kan helpen bij het kiezen van het juiste 

abonnement.

U kunt online een vergelijking maken tussen de glasvezelabonnementen

van de verschillende aanbieders via www.helloworldglasvezel.nl. 

Op deze website kunt u ook een abonnement afsluiten.

 Laat u zich liever persoonlijk informeren en adviseren? Loop dan 

eens binnen bij een van de lokale verkopers bij u in de buurt of neem 

contact op met een van onze ambassadeurs. Zij kennen vaak uw 

(t)huissituatie en kunnen u persoonlijk adviseren over het abonnement 

en de dienstaanbieder. Ook helpen zij u graag bij het afsluiten van het

abonnement. Een overzicht van deze verkopers en ambassadeurs vindt 

u op onze website.

Kijk voor meer informatie op www.glasvezelbuitenaf.nl

Heeft u hulp nodig bij het kiezen 
van het juiste abonnement?  

Woont u in het buitengebied van Veluwe Oost? Kies voor de voordelen van 
glasvezel en zeg ‘ja’ tegen een glasvezelaansluiting. Al bij 50% aanmeldingen 
kunnen we een glasvezelnetwerk aanleggen!

Aanmelden 

kan tot 

13 juli

Let op!

Uiteraard kunt u ook rechtstreeks een abonnement 

afsluiten bij één van de dienstaanbieders:

V E L U W E  O O S T
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