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Winnaar fotowedstrijd op
Techniekdag Voorst
17 juni: Maestro
Twello op het
Dorpsplein

Festivalweekend
in Teuge
•••••

Het lot van
de randweg

TWELLO.- Op zaterdagmiddag
17 juni zal op het Dorpsplein
in Twello voor de derde maal
het Twellose Maestro concert
worden georganiseerd door
muziekvereniging “Excelsior”.
Vorig jaar vond dit evenement
voor tweede keer plaats en kreeg
bijzonder positieve reacties vanuit het dorp. Basisschooldirecteur Jan-Willem Stegeman van
basisschool De Oase won vorig
jaar de titel Maestro Twello 2016.
Het idee om in Twello een Maestro concert te organiseren is gekomen n.a.v. het gelijknamige
televisieprogramma
Maestro.
Bekende Nederlanders dirigeren
een symphonie orkest en krijgen
tijdens de repetities aanwijzingen van de dirigent om het orkest
te laten spelen wat zij graag willen. Tijdens een concert beoordeeld een vakkundige jury het
dirigeerschap van de Maestro’s.
Degene die de meeste punten
scoort mag zich Maestro 2016
noemen. Vorig jaar is de titel gegaan naar: Leona Philippo.
Dit jaar staan op het Dorpsplein
maarliefst 4 mensen op de bok
die een speciale band met Twello hebben. Enkele weken terug
heeft u een uitgebreid verslag
van de eerste repetitie van de
Maestro’s in het Voorster Nieuws
kunnen lezen.
Rogier Korderijnk (eigenaar Brasserie Restaurant Korderijnk),
Irma ten Bulte (Diesel Personeelsdiensten) Judith Slot (Tandarts Twello) en Peter Bothof
(gepensioneerd basisschoolleerkracht De Wingerd Twello) zijn
zich verder aan het voorbereiden
op het bijzondere optreden.
De Twellose jury bestaat dit jaar
uit:
Jan-Willem Stegeman (Maestro
2016), Berjan Morsink (dirigent
Excelsior) en wethouder van Cultuur; Dhr Pinkster. Zij zullen de 4
Maestro’s vakkundig beoordelen
en uiteindelijk de titel Maestro
Twello 2017 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.
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Rally als dank
sponsoren SCK
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Molenallee 77 Wilp | 0571 - 849 767
Bestellen kan ook via www.clubsteaks.nl

Wie heeft de goedkoopste

hypotheekrente
van Nederland?

GEMEENTE VOORST.- Op de Techniekdag Voorst werd door de Rotaryclub Voorst een prijs uitgereikt
voor de meest creatieve foto. Als
prijs konden er ijsjes voor de héle
klas gewonnen worden. De win-

nende foto werd ingestuurd door
leerlingen van groep 6 van basisschool de Kopermolen Klarenbeek.
Deze foto kreeg de meeste stemmen.
Voor de volgende Techniekdag
Voorst op 1 juni 2018 ligt de lat hoog:

ook dan wordt er weer een hoop creativiteit en techniek gevraagd om de
nieuwe wedstrijd te winnen. Kijk
voor alle activiteiten en meer informatie over de Techniekdag Voorst op
fb.me/TechniekdagVoorst/

10 jaar vast vanaf 1.69%
30 jaar 2.60%
met NAG

Telefoon: 0571-270825

Muziekproject OBS Hagewinde
WILP.- Dankzij een geldbedrag van
1000 euro kan de openbare basisschool De Hagewinde uit Wilp vandaag een muziekproject organiseren.
Dit project is speciaal opgezet voor
de leerlingen van de school. Het geld
hiervoor is afkomstig van de in januari opgeheven accordeonvereniging
Advendo. De penningmeester van
de verdwenen vereniging had voldoende geld in kas om andere instellingen weer blij mee te maken. Om

POLO, T-SHIRT
AND SHORT
IN DIVERSE KLEUREN
VAN €189,95 - NU

het project goed uit de verf te laten
komen zijn enkele muzikanten uitgenodigd op de school.

KOZIJNEN
NODIG?

MarisMode

Jan de Croon

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

www.finstral.com

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn
www.finstral.com - 055-5380060

Anklaarseweg 97A | 7317 AS Apeldoorn
055-57 88 005 | info@scoot.nu

Geinteresseerd in nieuwbouw

De Fliertbuurt?
Wij helpen u
op weg met
onafhankelijk
hypotheekadvies

95
9
€12

Twelloseweg 79 | Terwolde | 0571-292056 | www.marismode.nl |
POLO SHIRT

ZONDAG

Nieuwe openingstijden
Do. en vrij. 13.00 - 17.00 uur
Za. 10.00 - 15.00 uur

VADERDAG TIP!

VPSS73661-6172 €59,95

ZATERDAG

Familie berichten

Langs deze weg willen wij allen bedanken voor de bloemen, kaarten en
vele andere blijken van medeleven die wij van u ontvingen na het
overlijden van

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

Voorster Nieuws

Uw belangstelling is voor ons een grote steun. Wij zullen Gerry blijven
missen en haar in onze herinnering houden als iemand die bij velen
geliefd was.

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

Geniet op alle dagen van je leven,
die God je heeft gegeven.
Prediker 9:9
Heden overleed ons lid

Bertha Kers-Hofmeijer
Wij herinneren haar als een trouw bezoekster van
onze bijeenkomsten, waar ze zichtbaar genoot.
Wij danken haar voor de vele jaren dat zij
penningmeester was.
Christelijke vrouwenvereniging "Samenwerking"
Nijbroek

Gerry Albers-Beker

Wij bedanken alle mensen voor de
kaarten, brieven, bloemen en persoonlijke
belangstelling vóór en na het overlijden van
mijn man en onze vader

Teunis Albers
Kinderen en kleinkinderen
Voorst, juni 2017

Haitze Derk van der Veen
Wij zijn u heel dankbaar voor de troost die
u ons hiermee gaf.

Wij houden
het graag
persoonlijk...

Fam. T.M. van der Veen-Hopman
Bussloo, Juni 2017

Marinka de Haan
persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

erk
d in maatw
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n
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kan worden?

www.marinkadehaan.nl

n Steengoe
n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

06 43997838
dag en nacht

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

...en staan 24/7 voor u klaar
(0571) 27 20 15
Thuisopbaring
Afscheidshuis
Afscheidscentrum

Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello
www.hemmesuitvaartzorg.nl
welkom@hemmesuitvaartzorg.nl

Uitnodiging

Inloopavond N345 Rondweg Voorst
Aannemersbedrijf F.L. Liebregts B.V. gaat de rondweg N345 Voorst aanleggen.

Op 28 juni organiseren wij samen met de aannemer een inloopavond om u te
informeren over het ontwerp en de planning.

€

Inloopavond

Tijdens de inloopavond kunt u zien hoe de rondweg in het landschap

komt te liggen. U kunt kennismaken met de medewerkers van Liebregts en hun
uitgewerkte ontwerpen bekijken. Daarnaast is er een uitgewerkte planning

beschikbaar. Medewerkers van de provincie en aannemer zijn aanwezig om uw
vragen te beantwoorden.

magento

Woensdag 28 juni 2017

exact

+

18.30 – 20.30 uur

Dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14
N345

De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio

Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van Voorst.

Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in Voorst als
de regionale bereikbaarheid.

Besparing op tijd & geld

Meer informatie

Al je data te beheren op 1 locatie

Telefoon: (026) 359 84 91

Optie tot koppelen meerdere shops

www.gelderland.nl/N345-Voorst

Realtime synchronisatie van data
Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

Bekijk alle mogelijkheden op

onlineconnector.nl
c

Jan van de Wouw
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Koninklijke onderscheiding
voor Wim Lenssen
VOORST.- Burgemeester Jos Penninx kwam donderdagavond als
vertegenwoordiger van de gemeente
Voorst naar de vrijwilligersavond
van de Stichting Kermis en Oranjefeest Voorst (KOV) aan de vooravond
van het driedaagse Volksfeest.
Penninx: “Fijn dat ik hier vanavond
een korte toespraak mag houden bij
uw jaarlijks terugkerend evenement
vooral voor vrijwilligers en sponsoren. Misschien goed om wat breder
te kijken naar het grote belang van
kermis en oranjefeesten en daarmee
de KOV, even kijken naar de bredere
zin van het leven en de doelen achter activiteiten.
Zelf denk ik ieder jaar na over thema
om mensen te inspireren en voor
2017 is dat: ‘Iedereen kan meedoen
met vertrouwen in elkaar.”
Iedereen kan meedoen, mag meedoen en doet ook mee aan onze samenleving in Voorst en omgeving. Ik
ben heel positief vooral over u hier
in deze tent vanavond bij deze vrijwilligersavond.
U bent hier samen omdat u zich
betrokken voelt bij de gemeente
Voorst, omdat u er woont, werkt of
maatschappelijk actief bent en zeker
als vrijwilligers bij Kermis en Oranjefeest Voorst.
Voor muziek, vogelschieten, dorpsplein of gewoon gezellig praten
met een drankje. Vrijwilligers zijn
onmisbaar ook bij KOV. Proficiat! Ik
ben trots op jullie allen!”
Hij roemde de vrijwilligers van KOV
en kondigde aan daarom een verrassing te hebben meegebracht.
“Gelukkig zijn er in de gemeente
Voorst nog veel vrijwilligers jong
en oud, man en vrouw, op velerlei
niveau en bij vele organisaties, daar
mogen we samen erg trots op zijn.
Die vrijwilligers moeten we wel zien
te houden. En zoals u weet. Goed
voorbeeld doet volgen!
Vandaag ben ik extra trots omdat ik
hier in dorp Voorst iemand in het
zonnetje mag zetten die zich persoonlijk bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt voor de gemeenschap
van Voorst en wijde omgeving. Ik
wil het met u hebben over een heel
bijzondere vrijwilliger uit het dorp:
De heer W.E.M. Lenssen, bij u allen
beter bekend als Wim Lenssen.
Uit naam van uw vrouw Hermien
en een oud- bestuurslid heeft u de
bijnaam ‘ongeduldige Wim’. U heeft
zelfs regelmatig over een onderscheiding gesproken…
Uw lijfspreuk ‘Het wordt nooit zo
donker of het wordt weer licht.
Kump wel weer goed’, is vanavond
zeker van toepassing!” Vervolgens
begon Penninx aan de waslijst van
activiteiten van de decorandus:
“U bent ruim 40 jaar bestuurslid
van Kermis en Oranjefeest Voorst
(KOV). De KOV verzorgt jaarlijks
het driedaagse Volksfeest in Voorst,
Koningsdag voor de schoolgaande
jeugd en niet te vergeten de kransleggingen op 4 mei.
Naast uw werkzaamheden als bestuurslid/penningmeester heeft u
ook altijd de Kermiscommissie ge-
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Oud papier
ophalen

auto

schade?

TWELLO.- Het ophalen van het
oud papier in Twello door de verenigingen SV Twello en Excelsior
gaat over het algemeen goed. Het
wil nog wel eens gebeuren dat er
containers op de verkeerde zaterdag worden aangeboden. De
Iordensweg en de Rijksstraatweg
horen bij de vierde zaterdag!
We willen erg graag dat alle containers met de handgreep naar de weg
toe worden gezet. Dat maakt het
voor de ophalers makkelijker. Ook
een aantal containers bij elkaar zetten is erg prettig. Het papier dat
niet in een container zit, moet goed
gebonden zijn of in hanteerbare dozen worden gedaan. Verder is het
niet de bedoeling andere materialen
dan papier en karton in de papiercontainer te stoppen. Men loopt
dan het risico dat de container niet
wordt geleegd!
Tenslotte: het gebeurt soms dat een
container in de ophaalwagen ver-

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28
dwijnt (buiten de schuld van de
vrijwilliger) en daardoor beschadigd
raakt. Via de gemeente krijgt men
dan een vervangende container.
Mocht u na dit alles nog vragen hebben: neemt u even contact op met
06-41297638. Wij bedanken u alvast
voor uw medewerking.

Muzikaal talent bij Cadenza

Burgemeester Jos Penninx speldt Wim de onderscheiding op.
Foto: John Eekhuis
leid om afspraken te maken, in het
verleden met elke afzonderlijke kermisattractie en later met de pachter
van de totale kermis. Namens de
Technische Terrein Commissie helpt
u om de KOV-activiteiten op te bouwen en nadien weer op te ruimen.
Denk hierbij aan het aanleggen van
de waterinstallatie, elektrische installaties en het aansluiten van de
toiletwagens op de riolering.
U bent niet alleen actief of actief geweest voor de KOV, ook zet u zich
in voor de jaarlijkse kransleggingen
op 4 mei bij het Herdenkingsmonument in Voorst, het Nederlands
oorlogsgraf van uw broer op de begraafplaats in Bussloo en de oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats Voorst en de Stille Tocht in
Twello.
Tijdens het jubileumjaar Voorst
1100 (1993) was u lid van de opbouwploeg. Overal waar (elektra)
techniek aan te pas kwam werd u ingezet. Het hele dorp werd versierd.
Elke straat had zijn eigen versiering
dat allemaal nagekeken en onderhouden moest worden, een heel jaar
lang. Bij alle grote feesten in dat jaar
was u betrokken.
Toen Voorstenaar Stefan Groothuis
de Wereldtitel Sprint en later Olympisch Goud won, was dat aanleiding
tot een grootse huldiging in een tent
en om het Dorpshuis. U stond ook
bij deze twee huldigingen belangeloos klaar om Voorst prachtig op de
kaart te zetten en geweldige feesten
voor het dorp mogelijk te maken.
Dank hiervoor is echt op zijn plaats.
En: De Restauratie Kerk Voorst organiseert jaarlijks een kerstmarkt.
De materialen, zoals dranghekken,
elektrische materialen, containers

voor afval, enz. worden beschikbaar
gesteld door de KOV. Ook hierbij
helpt u.
Daarnaast bent u ruim 20 jaar als
vrijwilliger bij Voetbalvereniging
Voorst; eerst als leider van jeugdteams, later als lid van de onderhoudsploeg. Ook bent u het aanspreekpunt voor het oplossen van
problemen met het onderhoud van
de velden, het clubgebouw, de installaties e.d.
Kortom: u bent één van die vrijwilligers die zich altijd met hart en ziel
geheel belangeloos met raad en daad
inzet bij verschillende functies ook
al was dat de laatste tijd met uw gezondheid en die van uw naaste zeker niet altijd makkelijk”, aldus de
burgemeester.
Penninx vervolgde: “U kunt met dit
alles zeker worden gekwalificeerd
als ‘iemand die zich geruime tijd
ten bate van de samenleving heeft
ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.
Ik ben blij u te mogen zeggen dat
Zijne Majesteit de Koning U, meneer
Lenssen, voor uw bijzondere inzet
heeft benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.”
De zeer verraste Wim Lenssen nam
de onderscheiding gelukkig in ontvangst en behoort nu tot de gedecoreerden in Voorst.

TWELLO.- Op vrijdagavond 9 juni
vond de jaarlijkse voorspeelavond
van Cadenza plaats! Het podium
waar Cadenza al haar leerlingen,
jong en volwassen, de gelegenheid
biedt te laten horen wat ze van onze
professionele docenten geleerd hebben. De één net vier lessen achter
de rug, de ander al wat langer bezig,
maar allemaal even enthousiast.
De avond was zeer gevarieerd, er
kwamen prachtig uitgevoerde stukken voorbij. Linda speelde een
prachtig deel uit het klarinetconcert
van Stamitz. Heel mooi uitgevoerd!
De blokfluitgroep van docente Eva
liet horen en zien wat ze de afgelopen periode hebben geleerd, en dat
was niet alleen de blokfluit bespe-

len! Ze zijn ook aan de slag gegaan
met ritme en hebben diverse instrumenten mogen uitproberen.
Ook zeker het benoemen waard
waren Eline op saxofoon en Monique op trompet. Eline heeft pas vier
lessen gehad, maar speelde al twee
liedjes! Monique heeft twee jaar les
op trompet en speelde een perfect
zuivere wals, wat op trompet niet
makkelijk is!
Frans is de meest allround muzikant
van de vereniging. Hij heeft al diverse instrumenten bespeeld en vanavond liet hij een Siciliano horen op
klarinet.
Het was een mooie avond in eigen
clubgebouw, tot de nok gevuld met
trotse ouders, opa en oma’s en leden.

GARAGE LEIJENAAR

Tot slot wenste de burgemeester iedereen nog een prettige avond en
riep de aanwezigen op om uit te
kijken naar andere mensen die mogelijk in het zonnetje gezet kunnen
worden door een Koninklijke onderscheiding.

Zomerzangavonden in Dorpskerk Wilp
WILP.- Evenals voorgaande jaren zijn er deze zomer weer 5 zomerzangavonden in de Protestantse Kerk van Wilp.
U kunt die avonden uw eigen favoriete lied laten zingen uit een speciaal samengestelde bundel. Enkele organisten begeleiden de samenzang op het klankvolle Naberorgel. De avonden worden gehouden op de woensdagen 21
juni, 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis. Wilt u de mooie kerk
van Wilp bezichtigen dan is daar vanaf 19.30 uur de gelegenheid voor. Voor meer info: www.kerkwilp.nl

Officieel Renault Dealer

Autoverhuur

Erkend schadeherstel bedrijf

Airco reparatie- en

Automatische wasstraat

onderhoudsbedrijf

APK II keuringsstation

LPG inbouwstation

Koekendijk 8 Bathmen - 0570 541224

www.garageleijenaar.nl

MultiOne

VERKOOP &
VERHUUR

€ 100,- per dag /
€ 400,- per week

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

Bijbaan/ vakantiebaan Apeldoorn
Tekenaar Solid Edge Apeldoorn
Elektromonteur Procesindustrie Apeldoorn
Lasser Zutphen
Werkvoorbereider/ Tekenaar Deventer
Interesse? Bel of mail ons via 055 - 35 62 295 of werk@europlanit.nl. Meer vacatures?
Kijk op www.europlanit.nl.
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

Vacature Autotechnicus/Technisch Specialist
Wij zoeken een enthousiaste en vakbekwame collega die op basis van zijn technisch
inzicht meedenkt en gedreven is om kwaliteit te leveren bij de uitvoering van
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan personenauto’s, lichte bedrijfswagens
en campers en het opsporen en oplossen van (complexe) storingen
Taken
•
•
•
•
•
•

reparatie en onderhoud van personenauto’s, lichte bedrijfswagens en campers
Uitvoeren van APK Keuringen
Diagnose stellen
Storingen oplossen
Begeleiden van leerlingen en stagiairs
Werken volgens voorschriften die gelden op gebied van milieu,
veiligheid en ARBO

Profiel
•
•
•
•
•

Afgeronde MBO opleiding autotechnicus/technisch specialist
Denk- en werkniveau MBO 3/4
APK 2 Keurmeester
Enige jaren ervaring in een zelfde functie
Zelfstandig werkend, dienstverlenend en flexibel

Bedrijfsprofiel
MRA, Motoren Revisie &Autobedrijf is een bedrijf in Apeldoorn met een
informele sfeer waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, maar ook als team
voor elkaar klaar staat.
Wat bieden wij?
•
•
•

een afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie
een passend salaris
arbeidsvoorwaarden volgens CAO

Sluit jou profiel aan bij deze vacature, schroom dan niet en
mail ons jou sollicitatie met CV naar administratie@mrapeldoorn.nl

www.mrapeldoorn.nl

WIJ ZOEKEN PER DIRECT EEN COLLEGA
MET ERVARING IN DE SCHOENENVERKOOP
•
•
•

In eerste instantie gaat het om een
periode van 3 maanden
Uren in overleg (max 24 uur)
Beschikbaar op de zaterdagen

Heb je interesse mail dan jouw motivatie en CV
naar info@schoenenvanrein.nl

Woensdag 14 juni 2017
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Gezellige rommel- en
antiekmarkt rondom de molen
TWELLO.- Zaterdag 17 juni organiseert Cadenza Twello haar jaarlijkse rommel- en antiekmarkt.
Tussen 9.00 en 13.00 uur is er
weer een enorme keuze uit meubels, kleding, elektronica, antiek,
boeken en nog veel meer. En natuurlijk heerlijke oliebollen voor
vaderdag.
De rommelmarkt van Cadenza is al
een aardige traditie. Het is namelijk
de vierde keer (na tientallen edities
onder de naam St. Caecilia. Het rommelteam is het afgelopen halfjaar
vaak door Twello en omgeving gereden om uit schuurtjes, van zolders,
uit de tuin of gewoon vanaf de oprit
van alles te verzamelen. Vorige week
zaterdag haalden ze bij bijna vijftig
adressen vrachtwagens vol op.
De laatste dagen voor dé zaterdag
bestaan uit sorteren, sorteren en nog
een sorteren. Op die manier staan
alle kopjes, schoteltjes, speelgoed,
elektronica, pannen, potten en nog
veel meer straks netjes op een rij. Op
de meubelboulevard vindt de klant
een uitgebreide collectie bedden,
tuinmeubelen, tafels, stoelen, etc.

Autoschade Hagen denkt graag met u mee in klantspecifieke oplossingen.
Wij kijken namelijk verder dan alleen uw autoschade.
Wij zorgen ervoor dat u niet alleen tevreden bent over de reparatie van uw autoschade
maar bieden ook een zorgeloze schadeafwikkeling met uw leaseof verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

De goed gesorteerde boekenkraam
mag je natuurlijk ook niet missen.
Ook de campingafdeling is een bezoekje waard, met allerlei campingartikelen. Omdat het de volgende
dag vaderdag is doen we onze uiterste best de lekkerste oliebollen te
bakken.

Kortom alle reden om aanstaande zaterdag 17 juni naar de molenschuur
te komen. Vanaf 9.00 uur heten wij
u van harte welkom. Om 13.00 uur
sluiten we de poorten. De molenschuur is te vinden naast de molen
aan het Havekespad in Twello.

Spreekuur Klarenbeeks Belang in MFC
KLARENBEEK.- Het bestuur van Klarenbeeks Belang houdt maandelijks voorafgaand aan haar vergadering een
spreekuur voor de bewoners van Klarenbeek en omgeving. Tijdens dit spreekuur kan een ieder terecht voor informatie, vragen of ideeën over allerlei onderwerpen. Klarenbeeks Belang houdt zich bezig met alle zaken die
het belang van het dorp betreffen. De website www.klarenbeeksbelang.nl informeert hierover en geeft de stand
van zaken weer in al deze projecten. Ondanks deze informatie is en blijft het persoonlijke contact tussen de
Klarenbeekse burgers en het bestuur van de belangenvereniging van grote waarde. Het eerstvolgende spreekuur is op 21 juni van 19.30 tot 20.00 uur, in de bestuurskamer van het MFC Bosweg 12. Ook kun je tussen 18.30
en 19.30 uur stickers van de buurtpreventie WhatsApp bij het MFC afhalen. Klarenbeeks Belang heeft dan een
grote voorraad stickers die uitgedeeld kunnen worden. Een lid of de beheerder van de WhatsApp-groep mag
de stickers voor alle leden van de WhatsApp-groep meenemen. Je kunt twee stickers per huishouden ophalen.

Tweede editie Zomerkriebelsfair
groot succes

Ruilmiddag voor
ruimtevaartplaatjes bij VSB
BUSSLOO.- Op zaterdag 17 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur organiseert Volkssterrenwacht Bussloo (VSB) voor alle kinderen een ruimtevaartplaatjes ruilmiddag. Tot 11 juni loopt de Albert Heijn actie met de plaatjes van André Kuipers. Je
kunt de plaatjes verzamelen in een boek en met een speciale VR bril de plaatjes
scannen. Je leert veel over de geschiedenis van de sterrenkunde en je kunt bijvoorbeeld een reis maken op de Maan. Veel kinderen zijn druk aan het sparen
om het boek met 160 verschillende plaatjes compleet te krijgen. Het is natuurlijk
het allerleukst als je alle plaatjes compleet hebt. Daarom organiseert VSB een
ruilmiddag voor alle kinderen die graag met elkaar willen ruilen. Grote kans dat
elk kind na een bezoek aan deze middag met een compleet boek naar huis kan.
Er is nog meer goed nieuws want VSB spaart met de kinderen mee. Tevens zorgt
de VSB ervoor dat je met een VR bril je boek kunt bekijken. Je hebt hiervoor wel
een mobiele telefoon nodig met daarop de speciale app. Bij mooi weer staat de
speciale zonnetelescoop klaar zodat je naar de dichtstbijzijnde ster kunt kijken,
namelijk onze zon. De entree is deze middag gratis. Koffie, thee en fris is te verkrijgen voor een redelijke prijs. Heb je nog vragen stuur dan een mail naar: info@
volkssterrenwachtbussloo.nl.

Nieuws
& Tips

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Over wurmpjes en wormpjes
Het is intussen al weer 6 weken geleden dat onze poes Pootjes vier kleine
wurmpjes hee gekregen. Twee prachge driekleur poesjes, een rood en
een zwart katertje, geweldig! Het rolt en dondert door het huis, niets en
niemand is meer veilig. Niet alleen de kinderen genieten met volle teugen,
ook de hond kan haar geluk niet op. Aljd wel iemand die met haar wil
spelen. Dat ze haar stoeltje in beslag nemen en haar eigen rust verstoren
door haar staart te besluipen neemt ze op de koop toe.
Netjes volgens schema hebben ze gisteren hun tweede ontwormingsbeurt
gekregen. Kiens krijgen wormen via de moedermelk. Daarom is het heel
belangrijk dat ze elke 2 weken ontwormd worden. Pups kunnen zelfs al in
de baarmoeder besmet worden en moeten daarom al eerder ontwormd
worden dan kiens. Zelfs als de moederdieren regelmag ontwormd
worden kun je deze besmengsroute niet voorkomen.

TWELLO.- Het was even spannend
met de weersvoorspellingen maar
op zaterdag 10 juni waren de weergoden welgezind. De tweede editie
van de Zomerkriebelsfair van Zorggroep Apeldoorn en omstreken, locatie Twello was zonovergoten en
werd druk bezocht.
Deze tweede editie waren er meer
sponsoren dan het vorige jaar, een
goed teken en een bewijs dat heel
veel ondernemers uit Twello hieraan een positieve bijdrage leveren.
De opbrengst van de fair komt volledig ten goede aan activiteiten en
uitstapjes voor de bewoners.
Het hele team verzorgenden en de
vele vrijwilligers maakten dat het
voor de bewoners een prachtige dag
was. Kraampjes met kaarten, por-

selein, vogelhuisjes, haakwerkjes,
huishoudelijke artikelen, huidverzorgingsproducten, bloemen, huisen tuindecoratie verleidden de bezoekers van de Zomerkriebelsfair tot
vrolijke aankopen.
Er waren heerlijke hapjes en drankjes te koop, verse fruitspiesjes en
smoothies, alles helemaal afgemaakt
door de zon die bleef schijnen.
Op vaste momenten waren er rondleidingen voor belangstellenden
waarbij natuurlijk de net nieuwe
tovertafel gedemonstreerd werd. ’s
Morgens werden bewegingsoefeningen onder begeleiding van de sportinstructrice van Fit & Fun fanatiek
meegedaan en in de middag waren
er optredens van Dick Wagenvoort

met zang en accordeon en van de
majorettes van cv de Lollebroek uit
Wilp.
Vooral de bewegingsoefeningen en
de optredens maakten veel los bij de
bewoners. Enthousiast meezingend
en volop meebewegend maakte het
maar weer eens duidelijk wat het effect van zang en muziek is op mensen met dementie, ontroerend om te
zien.
Minstens zo mooi om te zien was
het hoe alle verzorgenden, vrijwilligers en familie net zoveel genoten
als de bewoners.
Dat is precies de verbindende factor,
respect, liefdevolle zorg en betrokkenheid.
Het één komt niet tot bloei zonder
het ander.

Volwassen honden en kaen lopen vooral buiten wormbesmengen op en
daarom moeten ook zij met regelmaat ontwormd worden. Elke 3 maanden
is meestal voldoende. Als je niet “blindelings” wilt ontwormen bestaat er
de mogelijkheid de ontlasng te laten onderzoeken op wormeieren. Als we
de eitjes niet aantreffen is ontworming niet nodig. Dat scheelt misschien
weer een worsteling met tabletjes. Onze wurmpjes maakt het niet uit. Ze
vonden de ontwormingspasta heerlijk. Nog 3 weken genieten en dan gaan
ze ons al weer verlaten.
Ook voor ontlasngsonderzoek en (advies over) wormmiddelen
bent u bij ons aan het juiste adres!

Twello
Torenbosch 64
7391 CA Twello

Klarenbeek
Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

STREEK EN KERSTPAKKETTEN
Bij Hof van Twello vind je food en
non food producten van meer dan
35 regionale producenten.

Ik heb
een
liefste
wens

PUNTJES
Geen zin om te koken! www.
gewoonthuisbezorgd.nl

(en een
hersentumor)

Van de Streek voor de Streek!
Zie www.hofvantwello.nl
Open di. t/m zo. vanaf 10:00 uur

Help mee en maak
het verschil

Help mee en maak het verschil
makeawishnederland.org

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

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

T.K. nieuwe aardappelen
groente en fruit te Riele,
Veluwsedijk 28 Vaassen openingstijden ma-vr 15.00-20.00
uur, za 9.00-16.00 uur. tel.
0645176735
Wij scheren/bekappen ook
Ouessant 0657271629

Div. Stroken HPL merk Trespa Hondentrimsalon Miranda: Bel
v.a. 4,99/m1. Bel Griffioen
voor afspraak (0571) 26 24 12 /
in Teuge 06-41015473/05506 52 02 45 53 Wilp.
3231307 (ook op MarktMassagepraktijk
Gerda
plaats!)
Oosthuizen Spatadertherapie,
Hooi balen persen. Kleine
Sportmassage, Klassieke Masbaaltjes, groot gemak. Zie
sage, Haptische Massage vanuit
www.facebook.nl/hooi-baleneen holistische visie. www.
persen of bel 06-21810716 gerda-keeps-you-going.nl 0624407644, 055 3231614
Graszoden, hedera, laurier, vaste
planten, beuken, www.kweLast van mollen? Laat ze
kerijhetveld.nl, Veldweg 50,
vangen! E.L. de Weerd. 06Klarenbeek, 055 - 301 14 51
13456651
Belangrijke gebeurtenis: Huwelijk, Jubileum, Uitvaart enz. Bewaar
de herinnering met een sfeervolle Video-Reportage door Martin
Hollering - Mail: Info@MHvideo.nl

Kees
Bouwmeester B.V.
Vaassen

Voorraadhouder van:

STUNTZAAK.NL
Koppelstraat 4 • 7391 AK Twello • 0571 794 512

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

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

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

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

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV

Juni actiemaand:

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

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

GRANDHALL
BBQ

€ 11.270
All-in rijklaar vanaf

Gelderhorst 2
ZUTPHEN
T. 0575 - 52 65 90
HERWERS.NL

Heeft u iets aan te
bieden of bent u naar
iets op zoek, plaats
een

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl
kanaalplaten en ALU profielen voor verkapping

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

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

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

POLYCARBONAAT

Naaimachines

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

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

Puntje

Via www.voorsternieuws.nl

of vul de bon in op pagina 8

AUTO MOTOR CARAVAN CAMPER

GRATIS
bandencheck!
Gastvrij, vakkundig en vertrouwd!
Watermanstraat 11 Apeldoorn Noord

De Bandenvakman
Scherpe prijzen, perfecte service

Banden | velgen
Bandenopslag

www.steverinkbanden.nl

Apeldoorn ✆ 055 30 30 020 | info@steverinkbanden.nl

Uitlijnen | balanceren
en meer...

Woensdag 14 juni 2017

Fantastische editie van FestiFly

Festivalweekend in Teuge
TEUGE.- Vorige week vertelden
Sander Uenk van D&S en Henry Hurenkamp van SJW Peco over het ontstaan en de achtergronden van Festifly en afgelopen weekend vond dit
jonge festival in Teuge voor de derde
keer plaats. Het Voorster Nieuws
was erbij en kwam terecht op een
schitterend festivalterrein. Oké, qua
grootte is het in geen enkele verhouding tot een Pinkpop of Lowlands
maar qua uitstraling en sfeer doen
ze er in Teuge zeker niet voor onder.
Hoge stellages met oranje en paarse
doeken -de themakleuren van Festifly- bieden plaats aan de lampen,
vuurkanonnen en rookmachines die
op hun beurt dankzij een vakkundige bediening door de technici van
D&S de muziek met gave licht- en effectshows omlijsten. Zaterdagavond
rolden er bijzonder stevige beats
over het terrein van bekende namen
als Robin Riccio, Matsoe Matsoe ft.
Mc Mylo, Jebroer, en DJ Sander samen met Nikki Milou. Zondag was
de muziek van de band Mmoozz,
evenals het publiek, een stuk gemêleerder. Jong vermaakte zich opper-
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Foto: René Nobel Fotografie.
best in de kidsarea terwijl oud zich
eveneens vermaakten dankzij goede
muziek, lekkere drankjes en, in tegenstelling tot de voorgaande edities
zoals Uenk vorige week vertelde, het
heerlijke weer. Al met al zullen de
vrijwilligers van Peco en de mede-

werkers D&S ongetwijfeld met een
trots gevoel terugkijken op het festivalweekend en dat is ook terecht
want het is prachtig om te zien waar
een relatief kleine organisatie in een
eveneens bescheiden dorp groots in
kan zijn.

Vier dagen
wandelen
VOORST.- Van 20 t/m 23 juni wordt
weer een avond-4-daagse georganiseerd voor wandelaars in groepsverband of individuelen.
Start is elke avond vanaf 18.30 uur
bij het Dorpshuis in Voorst. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 3,
6 of 10 km in en rond de omgeving
van het dorp.
Deelname kost voor kinderen t/m 16
jaar € 4,- en voor volwassenen € 5,-.
Voor de mensen die niet elke avond
kunnen wandelen is het mogelijk
om 1 of meerdere avonden mee te
lopen. Hiervoor zijn dagkaarten beschikbaar. Kinderen t/m 16 jaar €
1,50 en volwassenen € 2,-  
Voor de beste, leukste en/of enthousiaste groepsleider/-ster heeft de
organisatie dít jaar een leuke prijs.
Ook zijn er leuke prijzen voor de
gezelligste, mooist geklede en goed
georganiseerde groepen te winnen.  
De 3 km route is rolstoelvriendelijk.

Voor al uw reparatie,
onderhoud, airco en APK
(ook campers tot 3.500 kg)

APK €25,Nijverheidsstraat 15a Twello
Tel. 06-53791880

De mensen die de rolstoel duwen
zijn vrij van inschrijfkosten.
De organisatie is erg benieuwd hoeveel enthousiaste groepen dit jaar
mee gaan doen.
Dus kom op en pak de straat, buurt,
familie, vereniging, club, ploeg, enz.
bij elkaar en geef je op.
Dat kan voor groepen op donderdag
15 en vrijdag 16 juni tussen 18.30 en
20.00 op onderstaand adres.
J Kramp, Dillestraat 9 Voorst
0575-503504

Een gezellige eerste dag bij geWOON!
Dagbesteding Klarenbeek!

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN

Hoe koop je een zeldzaam stuk op
de rommelmarkt zonder cash geld?

KLARENBEEK.- Door de goede medewerking van het WMO loket en de
prettige samenwerking met de medewerkers van het MFC is afgelopen
donderdag geWOON! Dagbesteding
geopend.
Na een lekker kopje koffie heeft iedereen zich voorgesteld. Veel herkenning voor iedereen en de verhalen kwamen gelijk op tafel. “O, bin
ie doar van” en “wat fijn dat ik je
hier weer zie, zo lang geleden”. De
tijd vloog voorbij voordat we het beseften was het al ruim lunchtijd. Met
z’n allen lekker brood gegeten en na
het eten gingen een aantal zorgvragers lekker een dutje doen in de staop stoelen. De energie was er vervolgens weer voor een potje rummikub
met koffie en gebak.
Tegen vieren kwamen de vrijwilligers van het Rode Kruis de zorgvragers ophalen en allen gingen ze met
een goed gevoel naar huis en “morgen komen we zeker weer”; zeiden
ze. Een gezellige eerste dag!
geWOON! Dagbesteding Ouderen in
Klarenbeek zorgt staat ervoor dat u
uw dag op een zinvolle manier kunt
indelen en sociale contacten kunt
opbouwen en onderhouden. Lukt
dit niet door leeftijd, ziekte of een
beperking, dan kan geWOON! Dagbesteding Ouderen een oplossing

zijn. geWOON! Dagbesteding Ouderen biedt: structuur en activiteiten aan ouderen met een beperking
(psychogeriatrische,
psychosociale en/of lichamelijke beperkingen),
maar ook aan ouderen die behoefte
hebben aan sociaal contact en aan
ouderen die vergeetachtig worden.
Dagbesteding is ook mogelijk om
de mantelzorger(s) te ontlasten. ‘Gezellig samen zijn en er een leuke
dag van maken’. Wat is geWOON!
Dagbesteding Ouderen? geWOON!
Dagbesteding Ouderen biedt begeleiding in groepsverband. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waar u aan mee kunt
doen, zoals creatief bezig zijn, gezelschapsspellen, beweegactiviteiten en natuurlijk samen koffie/thee
drinken en lunchen. Waar en wanneer? PGVZ verzorgt op dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur geWOON! Dagbesteding
Ouderen in het MFC aan de Bosweg
14 te Klarenbeek. Dit doet PGVZ met
vaste begeleiding en vrijwilligers.

Hoe komt u in aanmerking?

Via een WMO/WLZ/ZVW (of PGB)
indicatie komt u in aanmerking voor
geWOON Dagbesteding Ouderen in
Klarenbeek. Als u een indicatie dagbesteding WMO heeft, bekijkt het

CAK of u een eigen bijdrage moet
betalen. PGVZ realiseert zich dat het
krijgen van de juiste indicatie ingewikkeld is. De coördinator Dagbesteding Ouderen, Ingrid van Brussel uit
Klarenbeek, helpt u daar graag bij!
Woont u in de gemeente Voorst?
U kunt van 08.30 tot 12.30 uur
contact opnemen met Maatschappelijk Netwerk Voorst via het telefoonnummer 0571-745111. Op elke
werkdag is er ook inloopspreekuur
van 8.30-12.30 uur in het Kulturhus
Jachtlust, Jachtlustplein 11, 7391
BW Twello.
Woont u in de gemeente Apeldoorn?
U kunt van 08.30 tot 12.00 uur contact opnemen met het WMO-loket
via het tel. 14055.
Wilt u meer informatie over geWOON Dagbesteding Ouderen of
vrijwilligerswerk / chauffeur? Neem
dan contact op met Ingrid van Brussel, Coördinator geWOON Dagbesteding Ouderen, tel. 06 - 12 69 02 47
of via de mail: ingrid.vanbrussel@
pgvz.nl. Voor meer informatie over
PGVZ zie: www.pgvz.nl.
Natuurlijk kunt u altijd even binnenlopen om te kijken of het wat
voor u is en vragen te stellen onder
het genot van ee kopje koffie of thee.

TERWOLDE.- De afgelopen dagen is wel weer gebleken hoe moeilijk
het is om leuke dingen te doen of aardige zaken aan te schaffen zonder
cash geld in de knip. Het is de tijd van de rommelmarkten, kofferbakverkopen en/of schuurverkopen. Kom je daar als argeloze voorbijganger
langs en zie je iets leuks dat je heel graag aan zou willen schaffen, hoe
doe je dat dan zonder geld in de knip, zoals de bank ons zo graag wil
laten functioneren? Voorheen kon je in de kleine kernen op betrekkelijk
kleine afstand dan nog wel snel even wat geld pinnen uit de automaat,
maar sinds die geldmachine verdwenen is, moet je kennelijk zelf met
creatieve mogelijkheden aan komen. Het kan toch niet zo zijn, dat de
gemiddelde consument door het handelen van de bank, die eerst het
bezit van cash geld overbodig maakte door het aanbieden van allerlei
mogelijkheden om op gewenste tijd de nodige bankbiljetten van de eigen rekening te pinnen, die mogelijkheid nu afsnijdt en hun (vroegere)
klanten er min af meer toe te dwingen om geld en regalia weer te verzamelen in oude sokken op moeilijk vindbare verstopplaatsen.
Ook in professioneler verband ontstaat er op deze wijze vermoedelijk
een enorme sprong achterwaarts in het financiële verkeer. Wat de denken van al die handelaren die tot op heden hun nering uitvoerden en
ook in de toekomst zéker zullen voortzetten met het contant afrekenen
met harde valuta. Dan hoef je niet eens enkel te denken aan de veekooplieden met hun welgevulde portefeuilles of aan ambulante handelaren
of schimmige zaken, nee, juist de veel schimmige zaakjes worden tegenwoordig via telebankieren afgehandeld, en veel authentieke handel
zal zeker nog tot in lengte van jaren cash afgerekend worden. Een goed
advies voor de toekomst is natuurlijk niet het ophalen van de spaarcenten van de bank om ze voortaan weer in een ouwe sok te bewaren. Nee,
maar er zijn natuurlijk meer banken dan die ene Rabobank, die op het
platteland groot geworden is en nu haar afkomst schijnt te verloochenen. Een kans dus voor open doel voor regiobanken die in het ontstane
financiële gat willen springen.

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!
Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming
Service en Onderhoud

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

PUNTJES
Boekhandel Oonk
Stationsstraat 4, Twello

Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
Tweet van de week: Politiek metalen en witgoed. Wij komen
steekspel en burger buitenspel!
het bij u halen. Eventueel
Surf naar: Voorst.PvdA.nl
tegen kleine vergoeding. Tel
06-14101933
Wij scheren/bekappen ook
Ouessant 0657271629
Bert Peters Bouw- en Timmerbedrijf. Alle bouwwerkWij bieden contant geld op uw
auto, motor, boot of klassie- zaamheden. Timmerwerkplaats,
kozijnreparaties e.d. Ook
ker. RDW vrijwaring, ook sloop
Tuinhuizen en schuren. 06auto’s Twellotrading.com 06
14 10 10 86 of 06 51 93 44 38. 23592164/0575-502635 www.
bertpetersbouw.nl
Hondentrimsalon Miranda: Bel
voor afspraak (0571) 26 24 12 /
06 52 02 45 53 Wilp.
Massagepraktijk Gerda
Oosthuizen Spatadertherapie,
Sportmassage, Klassieke Massage, Haptische Massage vanuit
een holistische visie. www.
gerda-keeps-you-going.nl 0624407644, 055 3231614
Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd. 0613456651

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

€ 1.85

2 regels

€ 2.30

3 regels

€ 2.75

4 regels

€ 3.20

5 regels

€ 3.65

6 regels

€ 4.10

7 regels

€ 4.65

VERHUUR VERSNIPPERAAR
EN WEILANDBLOTERS

Uurwerk reparaties

kilo

1.99

1.99

0.49

Krop ijsbergsla

0.99

Ho lla nd se bo sp een
Snoeptomaatjes

zak 400 gr.

Wi tte dru ive n zon de r pit

1.49

2.49

2 bakje s=kil o

Nieuw in De Stedendriehoek

CAMPEERSHOP
DE SHOP VOOR DE KAMPEERLIEFHEBBER

Dukdalf Campingstoel

Vaderdag Tip
van Thetford

Pop-up tent van Gerjak

Hollandse topkwaliteit
lichtgewicht 2,8 kg.
2 kleurstellingen
Model Aspen

Blauw
Groen
Rinse

Op = Op
ANWB Winnaar Caravan
opzetspiegels Handy Mirror XL

Schoonmaak en onderhouds
Nieuw! Paella
Nu producten
€29,95
stuk - per set
voorper
de caravan
van 14,95
van 69,95
van 59,en camper…
braai van
Cadac
NU 9,95
NU 54,95
NU 35,Alles uit voorraad leverbaar
90
nu 59.
inclusief paella
Zonnepaneelset
Thule fietsendrager
Caravan opzetspiegel
CEE verlengkabel
compleet voor caravan of camper,
pan voor
47caravan/camper
cm
Handy mirror XL
neopreen 10 mtr.
bestaat uit; zonnepaneel-montageElite G2
geschikt voor 2 fietsen
gewicht 9 kg.
montage mogelijk

nu 109.-

clubbladen, lamineren,
kalenders, geboortekaarten,

van 299,-

beugels-laadregelaar.
NU inclusief
gratis
montage

set van 2 stuks

NU
19,95

van 99,-

NU 249,-

NU 75,-

NU
299,-

Koppelstraat 2, Twello, info@campeershop.com Tel 0571-298 026

GRATIS montage van: Caravanmovers
Zonnepanelen - Fietsendragers - Satelliet TV

huisstijlen, bouwtekeningen,
liturgieën, flyers,

Hans Hartgers

jubileumkaarten, inbinden,

06-23920153

ontwerp, trouwkaarten,

Klokken en Horloges

posters, folders

(batterijen)

2 kilo

Zo et e wi lde pe rz ik

Toiletvloeistof Activ

elke zaterdag
geopend

www.tuinenderoodehoeve.nl

Tuinbonen

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

Tuinen De
Roode Hoeve

Middendijk 14,
Nijbroek

VAN HEES VERSMARKT

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

Malse kipﬁlet gevuld met
Spaans temperament!

1

35

100 gram

Stationstraat 17 - 7391 EG Twello
T 0571 27 61 91 - info@printandmore.nu

www.printandmore.nu

Gegrillde Beenham
vers uit de grill
100 gram

1.65

Runder Rookvlees
uit eigen worstmakerij

Mulder Orthopedie voor uw
steunzolen en sportzolen.
Kindersteunzolen v.a. E90,00
steunzolen volwassenen v.a.
E135,- sportzolen v.a. E120,-.
Bel voor een afspraak of
vrijblijvend advies 06-14375736
www.mulderorthopedie.nl

Marijkeweg 1a
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

Klussen, bestrating, schilderen en tuinaanleg, wimvanvelde.nl (055) 323 14 49 / De
Vecht
Comm. kerkactie Wilp vraagt
voor haar rommelmarkt allerhande spullen. U kunt bellen
naar T.Pol 06 14596418 of
B.Bussink tel 0571-261368 De
artikelen worden gratis bij u
opgehaald.

100 gram

2.75

Vaderdagburgers

heerlijk gekruide kalfsburgers

5.00

4 voor

Aspergesoep

uit eigen keuken
per pot

4.00

Kip kerry Salade
uit eigen keuken

200 gram

3.00

15 t/m 19 juni 2017

Eindelijk ze zijn er weer!
Vanaf 14 juni verkrijgbaar.

Hollandse Nieuwe Haring 2017
We hebben weer een mooie partij voor
u uitgezocht; lekker fris en ziltig,
zo uit de zee!!!
Per stuk €2,25 / 5 voor € 10,00

Buurman

Voor een complete barbecue
kunt u bij ons terecht!

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

Vleesch & Vis

Woensdag 14 juni 2017
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Bloemen gezien.... kasje gaat dicht
Fietsvierdaagse, middenstand en banken.
Maandag avond, moe maar voldaan komen we thuis van de jaarlijkse
fietstocht door onze gemeente. De avond fietsvierdaagse is weer van start
gegaan. Het is altijd weer een van de jaarlijkse hoogtepunten van het sportieve jaar. Het vertrek van de tocht bij “de Laene” is altijd weer bijzonder.
Toen ik naar de kantine liep viel mijn oog meteen op vier jonge voetballers afkomstig ergens uit centraal Afrika, super atletisch gebouwd, die
met een schijnbaar moeiteloos gemak aan het voetballen waren op het
kunstgrasveld. Ik dacht even als deze jongens in je elftal zitten dan gaat
het wel goed komen. Dat zeg ik als trouwe kijker van Voetbal Inside, maar
verder zonder enige voetbalkennis.
Maar ik dwaal even af, wij kwamen om te fietsen. De Kerklaan op, daarna
via de Wethouder van de Liendelaan naar de Omloop en Molendwarstraat. Deze weg was eigenlijk nog niet fietsklaar, maar we hebben het gered. Vervolgens via de Nijverheidsstraat, Molenstraat, Oude Rijksstraatweg richting Parkelerweg het buitengebied van Twello in.
Het zal wel toeval zijn, maar ik dacht de organisatie leidt ons zo meteen
door een aantal straten waar de laatste tijd zo veel gedoe om is. Wegen
en verkeer in onze gemeente, het is al jaren een belangrijk onderwerp.
Logisch ook, de drukste snelweg naar Oost-Europa loopt door onze gemeente, met de IJssel als bottleneck waar ook veel lokaal verkeer over
moet. Een groot deel van de Gelderse Achterhoek moet via Zutphen en
Voorst deze kant op en weer terug. De eerste files bij bakker Bril zijn er al,
en dit zal met de rondweg om Voorst ook wel niet veranderen. Twello is
enorm gegroeid en groeit nog steeds, terwijl de infrastructuur al vele tientallen jaren hetzelfde is. Maar ook het buitengebied is een uitdaging, bijna
overal is het 60 km alleen weinig mensen houden zich hier aan. En op
zich houd ik er niet zo van, maar dan maar verkeersdrempels en andere
maatregelen doorvoeren. Zo reed ik afgelopen zaterdag door De Vecht, na
lange tijd weer open. En ik was blij verrast om te zien hoe het hier is opgeknapt. Klinkerbestrating, ziet er meteen gezellig uit, en maatregelen om
de snelheid eruit te halen. 30 km gebied. Nu is wonen naast een verkeersdrempel natuurlijk niet fijn, met al die vrachtauto’s en landbouwverkeer.
Maar zo als het nu in De Vecht is, zo zou het ook mooi kunnen zijn voor
kernen als Wilp-Achterhoek.
Mooi wonen in die kleine kernen, zolang je beschikt over goed internet
en een smartphone. De middenstand is al lang verdwenen, banken zijn
vertrokken, en de politie is vooral in de steden actief. Ik las net dat er een
rapport is uitgebracht dat bevestigt dat de politie prioriteit geeft aan de
steden, en dus minder zichtbaar is in de buitengebieden. Maar u kunt als
er wat is vaak aangifte doen via het internet. Wel uw Digid bij de hand
houden. De banken zijn ook verdwenen, hoewel veel banken nooit in de
dorpen zijn geweest. Zelfs Twello was al te klein, de ING en ABN-AMRO
zijn al jaren weg, dus laten we blij zijn met onze eigen nog steeds coöperatieve Rabobank, en nog steeds in Twello. Zo dat is er even uit. Ook ik heb
vaak bedenkingen bij het reilen en zeilen van onze bank, en inderdaad er
is veel veranderd. En als ik aan de Rabobank denk, dan denk ik nog steeds
aan mensen zoals Frans Haagen, oud directeur van Voorst. En als ik aan
schoenen denk, dan denk ik aan Spikker uit de Posterenk waar ik vroeger
kwam, en als ik denk aan een kapper, dan denk ik aan kapper Hagedoorn,
uit de Molenallee in Wilp, en als ik aan bloemen denk, dan denk ik aan
Van Brummelen, waar mijn moeder vroeger altijd kwam, en ik nog steeds
kom. Maar dit gaat helaas allemaal voorbij. Gelukkig zag ik bij de algemene
controle met de fietsvierdaagse de heer Ulfman, van vroeger nog de C1000,
de boekjes stempelen. Gelukkig, sommige zaken veranderen niet. Nog niet.
Ik wens u het beste voor u en de uwen.
Derk van Eext

En weer heeft Voorst een
schutterskoningin!

20% Korting
op alle planten, potten en orchideeën
niet op verse snijbloemen

VOORDERSTEEG 8, TWELLO, TEL. (0571) 27 18 64
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.30 uur
Zaterdag van 8.30 - 17.00 uur.

Dagelijks verse snijbloemen

Het lot van de randweg ligt in handen
van de fractie VVD-Liberaal2000
TWELLO.- Het lijkt erop dat het lot van de westelijke randweg rondom
Twello in handen ligt van de fractie VVD-Liberaal2000. Vandaag werd
er tijdens de raadsvergadering stevig gedebatteerd over dit onderwerp
onder toeziend oog van de actiegroep Geen Randweg Twello.

5 miljoen mag komen voor aanvullende maatregelen zoals het ontzien
van de Molendwarsstraat.

GemeenteBelangen is
voorstander

Wethouder Hans van der Sleen heeft
toegezegd aan deze vier voorwaarden te zullen voldoen en daarmee
lijkt het erop dat de fractie VVDLiberaal 2000 aankomende maandag voor de randweg gaat stemmen.
Indien de fractie VVD-Liberaal2000
voor stemt dan wordt het voorstel
met 11 stemmen voor en 9 stemmen
tegen aangenomen.

Zoals verwacht sprak Edo Horstman namens de fractie GemeenteBelangen zijn ambitie uit om voor
de plannen tot het aanleggen van de
randweg te stemmen. “Verkeersveiligheid staat bij GemeenteBelangen
hoog in het vaandel. Wij hebben
aan 3 onafhankelijke deskundigen
gevraagd om advies en alledrie adviseerden zij om de randweg aan te
leggen”

Tegenstanders

Raadslid Paul Jonkman sprak namens zijn fractie D66 uit dat zij tegen
het aanleggen van de randweg zijn.
“Het rapport overtuigt ons allerminst
dat er een randweg moet komen. Wij
zijn dan ook tegen het aanleggen
van de randweg”. Erik Nobel (fractie PvdA-Groenlinks) gaf aan dat hij
niet principieel tegenstander is van
de randweg. “Ik ben niet principieel
tegenstander van de randweg, maar

het voorliggende rapport maakt het
onmogelijk om hiermee in te stemmen”. Ook de fractie CDA is niet
overtuigd van de plannen tot aanleg
van de randweg. Joke Boerman benoemde zelfs dat het erop lijkt dat
het aanleggen van de randweg ‘een
prestigekwestie’ wordt.

Voorstander onder 4
voorwaarden

Emiel de Weerd sprak namens zijn
fractie VVD-Liberaal2000 uit dat zij
voornemend zijn om groen licht te
geven tot aanleg van de randweg,
mits dit onder vier voorwaarden gebeurt. Deze vier voorwaarden zijn:
de kosten voor de randweg mogen
maximaal 5 miljoen euro kosten, de
verkeersdrukte op de Iordensweg
en Domineestraat moet afnemen,
de randweg moet landschappelijk
worden ingepast en er moet een oplossing komen voor de Molendwarsstraat. Emiel de Weerd gaf aan dat er
maximaal 1,5 miljoen bovenop de

Toezegging college

Instemming betekent niet dat er
definitief een randweg komt

Het voorstel houdt in dat het college van Voorst mag gaan onderzoeken of er middelen bij ProRail en de
Provincie Gelderland te verwachten
zijn voor de aanleg van de randweg.
Het wat en hoe van de randweg
komt pas daarna aan de orde. Indien
het voorstel wordt aangenomen betekent het niet automatisch dat de
randweg er ook daadwerkelijk komt,
daarvoor moet eerst het concrete
plan van de aanleg van de randweg
worden uitgewerkt.

Klompenfeest 2017
HOPP, de feestband,
zondag 3 september te gast in Twello
Zondag 3 september zal het Barteldplein in Twello 1 groot feest
van blaasmuziek zijn. Naast optredens van Excelsior en Cadenza
uit Twello zal HOPP hier ook 2 optredens verzorgen.

Bij de jeugd was Emma Slijkhuis de beste, ook hier dus
een schutterskoningin.
VOORST.- Vrijdag werd vol zelfvertrouwen het bord Schutterskoningkwartier aan de ingang van de Rozemarijnstraat opgehangen door de
buurtbewoners. Voor aanvang van
het vogelschieten werd de koningin
van 2016 Joke Stalenburg van huis
opgehaald in de draagstoel. En na

afloop kon dezelfde draagstoel weer
mee terug naar dezelfde buurt met
de nieuwe schutterskoningin Gerda
Saarloos.
Haar naam werd bijgeschreven op
het straatnaambord, daar staan inmiddels 11 namen.

HOPP is een feestband bestaande uit enthousiaste blaasmuzikanten.
Drie vrienden, die elkaar uit het muzikale beroepswereldje kenden, hadden het over hoe leuk het wel niet zou zijn om samen
met nog wat collega’s een band samen te stellen. Na een hoop gebrainstorm zijn ze het hele land door gaan bellen om een verzameling muzikanten bij elkaar te krijgen die niet alleen muzikaal
maar ook qua gezelligheid goed bij elkaar passen !!
En een bonte verzameling is het geworden, van Weert tot Putten en van Sliedrecht tot Rhenen, overal komen
ze vandaan, uit alle militaire orkesten van Nederland zijn er muzikanten vertegenwoordigd,maar ook uit de
jazz- en de popwereld staan ze te trappelen om met HOPP!? aan de gang te gaan!
Deze zondag wordt anders dan anders voor Twello en omgeving. Alle optredens zullen op zichzelf staan, maar
1 ding hebben ze gemeen. Plezier, spetterend en anders dan u gewend bent.
Vanaf 14.30 zal het feest losbarsten op het Barteldplein.

www.Klompenfeest.nl

LOONBEDRIJF DREIERINK

Vrijwilligerswerk is:
aan een
voorbijganger
uitleggen dat Pieter
niet kan praten.
Kijk op
www.handjehelpen.nl

Voor de vakantie nog strak in je vel?






Mestscheider met hoge capaciteit
Geschikt voor Green Bedding met hoog drogestof gehalte
Mestscheiden en overpompen in 1 werkgang
Dikke fractie geschikt voor de mestverwerking

Centimeters minder door:
* IJskoud je lokale vetcellen te bevriezen, alternatief
voor liposuctie.
* Kick-off gewichtsverlies: Verbeter je eetpatroon. Dit kan al
in 4 weken door te starten met Prodimed
Starterkit en voedingsadvies op maat!

HOREN, ZIEN EN HELPEN

Ook voor vaders!
VAKANTIE
IS...

We geven graag meer informatie dus bel of mail gerust
Veenhuisweg 47 Twello | info@twellnesstwello.nl | www.twellnesstwello.nl | T 0571-273822
GRATIS ADVERTENTIE

Voor meer informatie bel: Loonbedrijf Dreierink
Telefoonnummer: 0571-291963 te Terwolde

...EEN
UITDAGING

VAKANTIE IS
WIELEWAAL

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

Badkamers

tel. 06-13694873

Keukens

Bezorg jij hem
een onvergetelijke
vakantietijd?
www.wielewaal.nl/
vrijwilligers

info@kbschroot.nl

Wand- vloertegels

PVC Vloeren

5000 m 2
showroo
m

SLIM REIZEN
STEDENDRIEHOEK

Probeer twee weken
een e-bike, gratis!
De Oude IJsselbrug in Zutphen is binnenkort afgesloten voor auto’s.
Dan gaat u er toch gewoon met de e-bike overheen! Nog gratis ook.

40 jaar

Van 26 juni t/m 18 augustus mogen er geen auto’s
over de Oude IJsselbrug in Zutphen. Daarom
organiseert Slim Reizen Stedendriehoek de e-bike
probeerweken. 100 mensen kunnen twee weken
lang gratis een e-bike uitproberen en fluitend over
de brug fietsen. Wees er snel bij, want op = op!

88,6%
VOELT ZICH
FITTER

Badkamers,
keukens en
tegels

Wat houden de e-bike probeerweken in?

88,6%
VOELT ZICH
FITTER

Ruime keuze
PVC vloeren

• U kunt alleen meedoen als u met de auto over
de Oude IJsselbrug reist naar uw werk.
• U kiest zelf twee aaneengesloten weken uit
waarin u de e-bike gebruikt, startend op een
vrijdagavond.
• De twee weken vallen in de periode van 23 juni
tot en met 17 augustus.
• U fietst dan minstens twee dagen per week
met de e-bike naar uw werk.
• U heeft zich aangemeld met de Slim &
Snel-fietsapp.
• Na de twee weken kunt u de e-bike met
korting kopen!

Fluitend fietsen of 12 kilometer omrijden …
… Wat kiest u? Meld u snel aan, want vol=vol.
Aanmelden kan gemakkelijk en snel bij Slim
& Snel: www.slimensnel.nl. De precieze spelregels
en actievoorwaarden leest u daar ook.

Kom langs of maak online een
afspraak op gijsbertsbv.nl
Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantech Regio

Gijsberts BV | Vlijtseweg 190 | 7317 AM Apeldoorn | Tel.: 055 5219175
Open van dinsdag t/m zaterdag

Woensdag 14 juni 2017
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WEERFOTO.NL
Zonkracht meten en voorspellen

Een bevlogen seminar door Yoost & TweeDee
TWELLO.- Afgelopen maandag 12
juni vond het seminar over de onderwerpen ‘duurzame inzetbaarheid personeel’ en ‘pensioen in
eigen beheer’ in café Titus plaats.
Het seminar werd geopend met smakelijke lunch, bestaande uit eigengemaakte aspergesoep en verscheidene
sandwiches van Linthorst Culinair.
Buitenom de nuttige informatie, was
er ruimte voor kennismaking tussen
de ondernemers onderling. De sfeer
was ongedwongen en gezellig.

Waarvan is de zonkracht afhankelijk?

De zonkracht is van een aantal factoren afhankelijk:
De hoogte van de zon. Hoe hoger de zon aan de hemel staat, hoe groter
de zonkracht.
De bewolking. Wolken houden niet alleen het zichtbare zonlicht tegen, maar ook het ultraviolette. Het verband tussen bewolking en de
zonkracht is echter niet eenvoudig. Bij een gebroken wolkendek kan
terugkaatsing van zonlicht tegen de wolk de zonkracht zelfs hoger maken dan bij een onbewolkte hemel!
De hoeveelheid ozon in de atmosfeer. Ruwweg kan men zeggen: 1%
meer ozon geeft 1,3% minder zonkracht. De hoeveelheid ozon fluctueert sterk van dag tot dag, als gevolg van stromingen in de atmosfeer.
Aërosolen. Ofwel stofdeeltjes in de lucht. Als de zon hoog aan de hemel staat zal de zonkracht gedempt worden door deze stofdeeltjes. In
de bergen is de lucht vaak zeer schoon, en zal de zonkracht groter zijn
dan in een laag gelegen gebied.
Terugkaatsing tegen de grond, bebouwing. Water, sneeuw, wit zand
etc. weerkaatsen het ultraviolette zonlicht. Hier kan men dus een hogere zonkracht verwachten. In de stad, waar een groot deel van de hemel afgeschermd wordt door bebouwing zal de zonkracht lager zijn.

Deze week staan we weer in het teken van mooi warm weer
en weinig neerslag.

Donderdag een dag dat de temperatuur oploopt naar 27 graden, met
overdag droog en veel zon. Maar in de avond kans op een lokale onweersbui.
Vrijdag na de buien even wat frisser weer.
Dan een afwisseling van enkele buien maar zeker ook de zon bij 18
graden.
Zaterdag loopt het kwik weer op naar 22 graden .
We zullen de zon moeten delen met ook een paar buien.
Zondag zon met nog maar een paar buien bij dan alweer 24 graden.
Mark Wolvenne,
Terwolde

Voor opgave van advertenties

Acquisitie

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

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92
Jos Gensen
Telefoon 06 41 88 61 35

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello
Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello
Inleveren advertenties voor maandag 10.00 uur
Inleveren redactie voor zondag 12.00 uur

Klachten
over bezorging:

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

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

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

Bussloo-Posterenk
Wilp/wilp achterhoek
de hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

klarenbeek
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl
terwolde/nijbroek
De Vecht/welsum
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Freddy Scholten (eigenaar Yoost)
vertelde in het voorwoord over het
doel om d.m.v. deze bijeenkomst de
ondernemers op een vernieuwende
wijze te informeren en te inspireren.
Vincent Zoet (werkzaam bij Nationale Nederlanden & Yoost) nam het
voortouw met zijn presentatie over
duurzame inzetbaarheid van personeel. De luisteraar werd aan het
denken gezet met de vraag: “Wat betekent duurzame inzetbaarheid van
het personeel voor jouw bedrijf?”
Dat het van grote invloed is voor het
managen van risico’s werd ondersteund door vele tips en tricks.
Na een korte onderbreking nam Jeffrey Scheffer (fiscalist bij TweeDee
accountants & belastingadviseurs)
het woord. In zijn presentatie “afschaffing van pensioen in eigen
beheer” nam hij de ondernemer in
vogelvlucht mee door de wettelijke

V.l.n.r. Jeffrey Scheffer, Freddy Scholten & Vincent Zoet.
aanpassingen, besprak concreet de
mogelijkheden en zorgde ervoor dat
de ondernemer op dit vlak niet meer
voor verrassingen zou kunnen komen te staan.
Eén ding is zeker: of je nu ondernemer of werknemer bent, het is in

ieder geval van belang om te blijven
investeren in een bevlogen versie
van jezelf. Het seminar gemist en
interesse in uitgebreide informatie?
Neem dan contact op met Yoost
of TweeDee (0571 270825 of 0570
210500).

Gemeenteraad is nog niet overtuigd van
verbouwing tot energieneutraal gemeentehuis
GEMEENTE VOORST.- De gemeenteraad lijkt nog niet overtuigd van
de plannen van het college van B&W om over te gaan tot verbouwing
van het gemeentehuis tot energieneutraal gemeentehuis. Afgelopen
maanden werd er tijdens de raadsvergadering over de verduurzaming
en revitalisatie van het gemeentehuis gedebatteerd.

Duur, heel duur en
verschrikkelijk duur

Volgens raadslid Sander Stronks
(GemeenteBelangen) heeft het college de raad drie verschillende opties gegeven: duur, heel duur en
verschrikkelijk duur. Maar de fractie GemeenteBelangen is er wel van
overtuigd dat er iets aan het gemeentehuis moet veranderen: “Niets doen
is geen optie, dat is duidelijk. Maar
de keuzes zijn duur, heel duur en
verschrikkelijk duur. Wat Gemeente
Belangen mist is een onderbouwing
van wat werkelijk nodig is. Er wordt
uitgegaan van het huidige gebouw in
omvang. Gemeente Belangen vraagt
zich af of onderzocht is of deze
omvang nog wel nodig is. Is er onderzocht hoe een echt “huis van de
toekomst” te ontwikkelen? Kortom
Gemeente Belangen mist een visie in
de plannen rondom de revitalisering
van het gemeentehuis.”

Meer inspraak inwoners

Raadslid Cees Booster (CDA) kon
zich vinden in de woorden van Sander Stronks: “Voor de revitalisatie
van het gemeentehuis vinden wij
duurzaamheid een belangrijke zaak.
Het moet bovendien een gebouw
zijn dat dienstbaar is aan de gemeenschap en daarom is meedenken van
onze inwoners noodzakelijk. We
willen keuzemogelijkheden in het
voortraject; de raad moet breed kunnen kiezen uit diversen opties. De
kostenbeheersing vinden wij een

belangrijk element in de voorbereiding. Daarnaast mis ik inspraak
van de inwoners. Ik juich het toe als
burgers worden meegenomen van
‘zaadje tot karbonaadje’.”

moeten af van het idee dat we het
gemeentehuis energieneutraal willen maken. Het is niet haalbaar en
dat geeft het kostenplaatje ook aan.
Het geld kan beter in een energieproject gestoken worden”.

Gemeente moet goede
voorbeeld geven

De fractie PVDA-Groenlinks wil
graag onderzocht hebben wat het
kost om een kleiner gemeentehuis
te bouwen. “Wij zouden graag dat
er wordt onderzocht wat een nieuw,
kleiner, energieneutraal, gemeentehuis zou kosten. Dit plan werd eerder weggehoond door het college. In
plaats daarvan legt het college ons
een plan voor dat 15 miljoen kost.
Wij denken nog steeds, dat je voor
een bedrag van ongeveer 10 miljoen
een nieuw energieneutraal gemeentehuis kunt bouwen.”

De enige voorstander voor de verbouwing tot een energieneutraal
gemeentehuis lijkt de fractie D66 te
zijn. Annetta Lasance geeft aan dat
de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven op het gebied van
duurzaamheid: “Als we echt een
duurzaam Voorst willen, moeten
we alle zeilen durven bijzetten. En
wat je er als gemeente zelf aan kúnt
doen, dat moet je dus vooral ook
gáán doen. D66 is dus vóór een energieneutraal gemeentehuis. En niet al
te geld lenen kost geld’, misschien
volgend jaar wel meer dan−lang
wachten want ‘Let op, geld lenen
kost geld’, misschien volgend jaar
wel meer dan
nu.”

‘Normaal’ bruikbaar
gemeentehuis

Samen eisen en voorwaarden
bepalen

Onderzoek naar kleiner
gemeentehuis

Raadslid Gerrit Schimmel (VVD-Liberaal 2000) wil een ‘normaal’ bruikbaar gemeentehuis hebben en vindt
dat er afgezien moet worden van het
energieneutraal willen maken van
het gemeentehuis. “ Je moet vervangen wat er vervangen moet worden
aan het gemeentehuis. Als de geluidsinstallatie niet goed is moet je
die vervangen en als het te warm is
in het gemeentehuis kan je dat oplossen door een koelinstallatie. Een
oud gebouw 100% energieneutraal
maken gaat veel geld kosten. We

Wethouder Hans van der Sleen geeft
aan dat het raadsvoorstel nog niet
rijp is voor de besluitvorming en dat
er daarom nog helemaal geen keuze
wordt gevraagd voor de verbouwing
van 15,6 miljoen. Ook wil hij samen
met de raad de eisen en voorwaarden bepalen voor de verbouwing
van het gemeentehuis. “Wij willen
met de raad praten over de uitgangspunten zodat er een voorlopig ontwerp gemaakt kan worden. Het gaat
hier om richting aangeven.”

Verdachte langer vast
voor mishandeling Sam Pieters
TWELLO.- De rechtbank Arnhem heeft besloten dat de 36-jarige man uit Apeldoorn nog minimaal 90 dagen
in voorarrest moet zitten. De man wordt ervan verdacht de bekende Twellonaar Sam Pieters op 23 mei in zijn
appartement in De Vang zwaar mishandeld te hebben.
Door de mishandeling is Sam Pieters in coma geraakt. Zijn situatie is sinds de mishandeling zorgelijk.

VIKING ROBOTMAAIER
i.c.m. Stihl accu gereedschap de grootste sortering

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!

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

www.overmars-tuinenpark.nl

Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk, evenals goede
(mond)hygiëne en preventie.
Onze tandarts heet u welkom in een prettige omgeving, neemt
de tijd voor u en houdt rekening met uw agenda.
Dorpsstraat 26c
7391 DE Twello
Tel: 0571 27 60 40

Schrijf u nu in via de site

TandzorgOpMaat.nl

www.voorsternieuws.nl
volg ons ook op social media

WEEKAANBIEDING
4 DAGEN LANG
WOENSDAG 14 - DONDERDAG 15 - VRIJDAG 16
ZATERDAG 17 JUNI
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OP DE GEHELE COLLECTIE

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Ook voor carports

*

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl
Diverse maten
Alles op voorraad

POLYCARBONAAT
kanaalplaten en ALU profielen voor verkapping

* uitgezonderd extra aanbiedingen

Twello Duistervoordseweg 6
Tel. (0571) 27 52 00
TRENDY MODE VOOR HEM EN HAAR

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV

STUNTZAAK.NL
Koppelstraat 4 • 7391 AK Twello • 0571 794 512
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Rally als dank sponsoren SCK
KLARENBEEK- Donderdag 1 juni
vond de jaarlijkse sponsorrally van
SC Klarenbeek plaats, deze sponsorrally word georganiseerd om de bedrijven die SC Klarenbeek sponsoren te bedanken. De mooiste auto›s,
grappigste outfits en handigste gadgets werden van stal gehaald om de
rally te winnen. « Al snel bleek het
een echte uitdaging te zijn met verschillende addertjes onder het gras»,
aldus één van de sponsoren.
Dit jaar was Bistro de Bron in Loenen de startlocatie. Tussen vijf uur
en half zes reden de deelnemers een
voor een het parkeerterrein op. Met
een drankje op het terras werd er
vervolgens genoten van een snelle
hap in de vorm van lekkere broodjes
en soep. Daarna was het tijd voor de
rally. Organisator Ronald Jans deed
een korte uitleg, de sponsoren kregen kaarten en rallyschilden voor op
de gril van de auto en de teams konden vol goede moed op pad.
Gewapend met een landkaart van de
omgeving met daarop pijlen en een
papier met de spelregels moesten de
deelnemers de kortste route rijden
met daarbij de spelregels niet overtreden. De sponsorrally eindigden
in het MFC waar Ronald Jans met
behulp van een PowerPoint vakkundig de juiste route uitlegde. “ Het

Pagina 13

Voorster Nieuws

WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

FIJNE KNEEPJES
‘Jij weet met humor precies de vinger op
de zere plek te leggen,’ begint hij. Zo nu
en dan heeft mijn kadaver een APK’tje
nodig en daarvoor ga ik naar mijn masseur. Ik praat er vrijwel nooit over want
ik vind het zelf verschrikkelijk sneu
klinken. Voelt een beetje als een teckel
met een psychiater of een goudvis met
een abonnement op de fysiotherapeut. Jonge
mensen met masseurs hebben of
geld of tijd teveel. Behalve ik
natuurlijk. In zes weken tijd
“Het was 25 graden
help ik de volledige carrosserie
Kruitbosch totaal naar de ver- afgelopen weken maar
nieling, wat de masseur in een
mijn handen voelden
uur of anderhalf voor me mag
oplossen. Met bamboe-nog-wat- alsof ik dagenlang met
olie en amandel-glijerij weet hij
alle onderdelen weer op zijn een elastiekje om mijn
plaats te krijgen.

ellebogen vissticks
stond in te vriezen”

was lastiger dan gedacht, een goede
samenwerking tussen navigator en
chauffeur is echt een pré” aldus een
van de sponsoren. Dit jaar is autobedrijf Pelgröm uit Voorst de winnaar
van de vel begeerde wisselbeker.

Vervolg

Wilt u meer weten omtrent sponsoring mogelijkheden bij SCK? Neem
dan contact op met de sponsorcommissie via sponsoring@scklarenbeek.nl.

Middagje Oud Deventer voor
Zonnebloem Twello Oost

Op m’n buik met m’n kop in het
U-vormige kussen gedrukt begint
hij aan het omhulsel.
‘Hoe gaat het met schrijven?’ vraagt ‘ie.
‘Ik zit vast. Muurvast. Ik moet aan de schrijverij maar er komt niks,’
murmel ik in de massagetafel. Ja, serieus. Wel eens een massage gehad?
Dan lig je dus met je bakkes in zo’n U-vormig kussen. De masseur maar
vragen stellen. Hij kan vragen wat ‘ie wil want een helder antwoord
kun je toch niet geven met je bek vol naar Jasmijn-ruikende handdoek.
‘Ik merk het,’ en hij knijpt met zijn handen in mijn vastgeroeste schouders. Het doet pijn maar gek genoeg voelt het als een bevrijding.
Mijn handen en benen tintelen al een week of twee. Het was laatst zelfs
zo erg dat ik mijn pen niet meer kon vasthouden en onmogelijk grapjes
kon typen voor mijn columns en verhalen. Om een beeld te geven: dat
is alsof Max Verstappen vergeet hoe hij moet sturen of Glennis Grace
met keelontsteking. In één klap waardeloos.
Waar ik normaliter het tintelende gevoel in bepaalde lichaamsdelen
als een goed teken ervaar, was het dit keer anders. Ik werd er bang
van. Want wat als Max niet meer sturen kan? Wibi’s pink moet worden
geamputeerd? Dirk Kuijt hooikoorts krijgt? Is er dan een soort plan B
waarop overgegaan kan worden, zodat je niet door het haperen van één
simpele bout of moer de hele machine uit zijn gareel trekt?
‘Komt wel goed, hoor,’ verzekert mijn monteur. Hij sleutelt verder en ik
voel het bloed door mijn armen stromen. Het was 25 graden afgelopen
weken maar mijn handen voelden aan alsof ik dagenlang met een elastiekje om mijn ellebogen vissticks stond in te vriezen. Nagels werden
blauwer dan Bonnie St Claire ooit geweest was en ik had al moeite
met het vasthouden van een kop koffie. Aangezien dat de benzine is
waarop m’n kadaver pruttelt gaf dat wat zenuwen. De creativiteit was
op, uitgeblust en hopeloos opgegeven.

Henk van Baalen op zijn praatstoel tijdens de lezing over Deventer.
(foto: Gerrit Bosch).
TWELLO.- Voor een aandachtig gehoor heeft de Deventer geschiedschrijver Henk van Baalen in gebouw
Irene te Twello een lezing gegeven
voor gasten en vrijwilligers van de
Zonnebloem afdeling Twello Oost.
Na een welkomstdrankje introduceerde voorzitster Marietje Winterman deze bekende Deventernaar.
Van Baalen, die een lijst van publicaties en boeken over Deventer op
zijn naam heeft staan wist zijn publiek te boeien met mooie foto’s over

het oude Deventer. Naast zijn enorme
kennis op dit gebied is hij vooral een
meester in het vertellen van grappige
anekdotes over oude Deventernaren en de historische gebouwen. Op
een groot scherm kwamen de meest
fraaie gebouwen voorbij, de meeste
wel bekend. Maar door de verhalen
en verklaringen er omheen werd er
toch weer anders naar die monumentale gebouwen gekeken. Als voorbeeld natuurlijk vooral ook het oudste huis van Nederland in steen aan

de Sandrasteeg. Na een korte pauze
vervolgde van Baalen zijn verhaal.
Boeiend vooral het deel over de Boreelkazerne, de Huzaren en de “militaire“ geschiedenis van Deventer.
Na afloop werd Henk door Marietje
Winterman bedankt voor de mooie
middag. Ze stak haar bewondering
voor zijn kennis en vertelkunde niet
onder stoelen en banken. Foto’ van
deze middag kunt u zien op:
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem

Tweede TondenTheaterToer
TONDEN.- Zondag 17 september
vindt de tweede TondenTheaterToer
(TTT) plaats tussen 10.30 en 16.30
uur. Tonden is een buurtschap in
het buitengebied Brummen. De eerste TTT vond plaats in september
2015 en was een groot succes met
enthousiaste reacties vanuit het publiek en verzoek om herhaling.

Het programma

Het idee

De artiesten

Het ‘basisconcept’ van de TTT is:
op een zondag vinden op vier bijzondere locaties in het buurtschap
Tonden vier verschillende voorstellingen van een half uur plaats. Het
publiek verplaatst zich in groepen
op de fiets van de ene locatie naar
de andere. Halverwege is de lunch
op een centrale plek: de voormalige
School met de Bijbel.

We bieden een zeer afwisselend
programma op spannende locaties:
een dansvoorstelling in een stal, een
literaire muziekvoorstelling in een
woonboerderij, een licht absurdistische voorstelling op de deel van een
boerderij én een opera voorstelling
in een huiskamer.
Er is een optreden van de Three
AL’s, waar de bekende korte verhalen schrijver A.L. Snijders onderdeel van uitmaakt. Ook is er een optreden van Sopraan Ruth Fraser uit
Liverpool samen met countertenor
Rossano Ghira die worden ondersteund door gitaar virtuoos Ricardo
Alves Pereira uit Spanje.
Op de site staat meer info over de ar-

tiesten! En foto’s die wellicht bruikbaar zijn.

Voor wie?

Iedereen is welkom maar we willen
nadrukkelijk ook 15 tot 30-jarigen
stimuleren om naar de TTT te komen. Daarom zijn er twee bijzondere
arrangementen voor deze leeftijdsgroep: 1. een volwassene die één of
meerdere personen uit deze leeftijdsgroep meeneemt krijgt op de tweede
(en derde) kaart maar liefst 20%
korting en 2. er zijn tien kaarten á 10
Euro (de prijs van de lunch) beschikbaar voor 15 tot 30 jarigen die op dit
moment in Tonden woonachtig zijn.
De laatste groep kan zich aanmelden
door een mail te sturen.
Voor info en het bestellen van kaarten: http://www.cultuurtonden.nl

‘Kind toch…’ zucht de mensen-mechanicus, ‘draai je maar even om.’
Ik zucht mee en draai me maar even om. Als zijn vingers op mijn
hoofd raadselachtig knijpen verschijnt er een glimlach op m’n gezicht.
De grappen stromen binnen. Woordspelingen en kronkels dienen zich
in tweetal aan. Het liefst spring ik op en schrijf ik met een dikke zwarte
viltstift de grappen en clous op zijn witte tenue. Iets in me zegt dat ik
dat niet moet doen.
‘Zo… Hoe voel je je nu?’
‘Als Wibi Soerjadi die een Eftelingmedley speelt,’ antwoord ik.
Masseurs. De wonderjongens die bij elke pitstop raak sleutelen. Ik mag
dan de vinger met humor op de zere plek leggen, masseurs doen dat
met hele hand.
RK
www.renskekruitbosch.nl

Toertocht Kreidlerclub
KLEIN-AMSTERDAM/KLARENBEEK.- De Kreidlerclub KleinAmsterdam die thans zijn onderkomen c.q. sleutelplaats heeft in
Klarenbeek, bij Louis Mulder aan de Klarenbeekseweg, organiseert ook dit jaar weer een toertocht, en wel op zondag 25 juni.
De toertocht zal dit jaar uit twee delen bestaan, één deel ’s ochtends en
de ander ‘s middags.
Vanaf 10.00 uur wordt er verzamelt bij boerderij De Diederik in KleinAmsterdam, gelegen aan Gravenstraat 30.’s Ochtends vanaf 10.30 uur
kan gestart worden voor de route van ongeveer 45 km. Deze route
eindigt in Klein-Amsterdam waar gezamenlijk van heerlijke patat en
snacks anderhalf uur lang van genoten kan worden.
’s Middags vanaf ongeveer 13.00 uur kan er gestart worden aan de tocht
van ongeveer 30 km met wederom de terugkomst in Klein-Amsterdam.
Zo kunnen de deelnemers zelf kiezen of allebeide of alleen de ochtend
of middag willen rijden. Ideaal voor de Solex mensen, wordt gezegd.
Deelname aan deze tochten zijn geheel voor eigen risico. De kosten
bedragen 7,50 euro per persoon. Hiervoor ontvangt u gratis koffie, één
consumptie en onbeperkt friet en snacks.
Wanneer u besluit alleen na de middag mee te doen, kom dan zo rond
12.00 uur zodat u ook kunt genieten van deze aanbieding.
Voor meer info kunt u Henk Dijkman bellen, tel. 06 - 23 14 44 10.
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Oldtimer Trekkertoertocht

‘In the Mood’ bij
brasserie Korderijnk
TWELLO.- De combinatie goede muziek en lekker eten kun je gerust
over laten aan Rogier Korderijnk. Aan de goed lopende serie lunchconcerten, (in voor- en najaar), the 60’s en 70’s avonden, is er weer een
toegevoegd. Vrijdagavond konden muziek- en stijldans liefhebbers genieten van de Bigband Apeldoorn en van een uitstekend verzorgd kouden warmbuffet.

VOORST.- Voor de dertiende keer
trok een grote stoet van oldtimers zaterdag door de omgeving van Voorst.

Maar liefst 135 deelnemers meldden
zich aan bij SCV Oldtimers om vanaf
de feesttent aan de Wilhelminaweg

een rit van 46 km te rijden. Het vertrek van de ‘oudjes’ even na tienen
zaterdagmorgen, trok veel bekijks.

Aanmeldingen ZonRijk Voorst
verloopt voorspoedig
Zangeres Margo Olde Loohuis tijdens het buffet-dansant bij
brasserie-restaurant Korderijnk.

TWELLO.- Het zonnepanelenproject ZonRijk Voorst in Twello heeft
in korte tijd een mooie eerste stap
gezet om te worden gerealiseerd.
Er zijn op dit moment nog maar
ruim 150 zonnepanelen beschikbaar voor bewoners in Twello om
deel te nemen aan het duurzame
project in de gemeente Voorst.
EnergieRijk Voorst organiseerde half
mei een eerste informatiebijeenkomst
voor bewoners in Twello over het collectieve zonnepanelenproject ZonRijk
Voorst. Op de daken van SV Twello
aan de Zuiderlaan, het Parkeerhuis
en brasserie-restaurant Korderijnk in
Twello worden in totaal zo’n 460 zonnepanelen geplaatst. Al met al zijn er
nog maar ruim 150 zonnepanelen beschikbaar.

Voor wie?

Heb je bijvoorbeeld geen mogelijkheden om zonnepanelen op je eigen dak
te plaatsen, dan is ZonRijk Voorst een
mooi alternatief voor zonne-energie.
Bewoners die graag willen overstappen op zonne-energie kunnen zich
aanmelden via de site van EnergieRijk
Voorst. Voorwaarde voor deelname is
wel, dat je in de zogenoemde ‘postcoderoos van Twello’ woont. Deelnemen
kunnen inwoners van Twello en de
postcodegebieden 7395 (Teuge), 7396
(Terwolde), 7439 (Steenenkamer) en
7384 (Wilp).

Aantrekkelijke investering

Deelnemers kunnen certificaten kopen
ter waarde van 275 euro en worden
lid van de energiecoöperatie. Met ieder certificaat wordt een zonnepaneel
gefinancierd, die naar verwachting
zo’n 250 kWh per jaar oplevert. Naast
korting op de energiebelasting voor
de opgewekte energie, worden er ook
inkomsten gegenereerd uit de verkoop
van de opgewekte energie via Greenchoice. Met een investering van € 275
per paneel verwacht de coöperatie dat
een paneel in vijftien jaar zo’n € 510
opbrengt. Je levert daarmee niet alleen een bijdrage aan een duurzamer
Voorst, maar het is ook een aantrekkelijke investering, aldus de duurzame
energiecoöperatie.

Zon op het gemeentehuis

ZonRijk Voorst is het nieuwe col-

lectieve zonnepanelenproject van
de energiecoöperatie. In 2015 startte
EnergieRijk Voorst met ‘Zon op het
Gemeentehuis’ in Twello. Toen werden er 400 zonnepanelen op het gemeentehuis in Twello geplaatst. Als
je wilt, kun je dagelijks op de site van
EnergieRijk Voorst volgen hoeveel
zonne-energie er wordt opgewekt op
het gemeentehuis. In 2016 brachten
de zonnepanelen meer dan 90 MW
op, goed voor het verbruik van zo’n 25
huishoudens.

ZonRijk Voorst kunnen geïnteresseerden downloaden op de website www.
energierijkvoorst.nl. Daar kan ook
het interesseformulier voor deelname
worden ingevuld.

Een mooie combinatie zo bleek alras
waarbij een grote rol was weggelegd
voor de Bigband. Apeldoorn. Deze
inmiddels alom bekende band kent
een bezetting van 20 doorgewinterde musici waarover dirigent Arjan
Stam de scepter zwaait. Tijdens het
buffet-dansant trad het orkest geheel
in stijl op in een mooie setting. Het
optreden van de vaste zangeres van
de band, Margo Olde Loohuis met
haar swingende jazz stem, heeft zeker bijgedragen aan het welslagen

Ouderenmishandeling: praten is
het begin van de oplossing

Positief

Ivo van Tiem, deelnemer van het eerste uur aan het zonnepanelenproject
‘Zon op het Gemeentehuis’, is tevreden en juicht nieuwe initiatieven toe.
Hij startte in 2015 met acht zonnepanelen en kocht later in het traject nog
voor twee panelen extra certificaten.
Reden om deel te nemen aan Zon op
het Gemeentehuis was vooral: “We
hadden onvoldoende mogelijkheden
op ons eigen dak.” Ook vond hij het
een financieel veilige deal. Daarnaast
speelde het visuele aspect mee. “We
vinden het eigenlijk gewoon lelijk”,
erkent hij eerlijk. Van Tiem vindt zonnepanelen op platte daken een mooiere oplossing.
Met de eerste acht panelen voorzag
hij al voor 60% in zijn energieverbruik. “Uiteindelijk willen we graag
voor 100% voorzien in onze eigen behoefte.” En dat kan via zonne-energie,
maar mag bijvoorbeeld ook via windenergie zijn, geeft hij aan.

Voldoende deelnemers

Om ZonRijk Voorst te realiseren op
de drie daken in Twello, zijn er minimaal vijftig deelnemers nodig. Dit is
een voorwaarde voor deelname aan
de subsidieregeling. “We zoeken de
komende periode dus nog zo’n twintig deelnemers die willen aansluiten
en over willen stappen op duurzame
energie,” meldt Henk Vos van EnergieRijk Voorst. “Voor een aantrekkelijk
rendement van ongeveer 5,5% kunnen
bewoners meedoen en zonnepanelen
kopen op de daken van SV Twello
aan de Zuiderlaan, het Parkeerhuis
en brasserie-restaurant Korderijnk in
Twello”, aldus Henk Vos.

Interesse?

Een brochure met alle informatie over

van de avond. BigBand Apeldoorn
speelde mooie ballads, lekkere blues
en spetterende swing. Afgewisseld
met latin en af en toe pop. Nummers
van bekende Amerikaanse componisten en orkesten zoals Count
Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Tommy Dorsey en Sammy Nestico kwamen voorbij, en kregen de
dansliefhebbers op de vloer. Het ligt
in het voornemen om de stijldansavond een vervolg te geven in b.v.
het voorjaar van 2018.

Op 15 juni is de
internationale
dag van de
bestrijding van ouderenmishandeling. Het Maatschappelijk Netwerk
Voorst (MNVoorst) vindt het
belangrijk om aandacht te besteden
aan dit onderwerp.
Schaamte om te praten over
mishandeling
Jaarlijks worden naar schatting
200.000 Nederlanders van 65
jaar en ouder slachtoffer van
ouderenmishandeling.
Veel
mensen vinden het lastig om over
ouderenmishandeling te praten.
Ze willen niet toegeven dat het
hen overkomt. Ze zijn bang dat
ze helemaal geen hulp of bezoek

meer krijgen als ze er over
beginnen. Of ze schamen zich. Als
het u ook gebeurt, hoef u zich niet
te schamen: u bent één van de
200.000 Nederlanders die dit ook
meemaken.
Dit is ouderenmishandeling
- Lichamelijke mishandeling: zoals
slaan, schoppen, knijpen en
vastbinden.
- Geestelijke mishandeling: zoals
pesten, treiteren, dreigen en
manipulatie.
- Verwaarlozing: lichamelijke- en
fysieke verwaarlozing.
- Financiële uitbuiting: diefstal,
gedwongen, testamentverandering
en weinig geld krijgen.
- Seksueel misbruik

Kulturhus - Jachtlustplein 11 – 7391 BW Twello
T. 0571 – 74 51 11 - www.mnvoorst.nl - E. info@mnvoorst.nl

U kunt iets doen
Erover praten is het beste dat u kunt
doen. Zo maakt u het probleem
bespreekbaar en kan er naar een
oplossing worden gezocht. Er is
hulp voor u en voor degene die u of
een ander mishandelt. Misschien
bedoelt een zoon of dochter het
echt niet slecht. Maar is hij of zij
overspannen of oververmoeid,
omdat de zorg gewoon even te
zwaar is. Een goed gesprek kan
dan helpen. Dus praat erover met
iemand die u vertrouwt. Of neem
contact op of kom langs bij het
Maatschappelijk Netwerk Voorst
in het Kulturhus in Twello.
U kunt ook bellen met Veilig
Thuis. Dit steunpunt is er speciaal
voor u om uw verhaal aan te
horen en advies te geven. Ze
kunnen u in contact brengen met
hulpverleners in uw eigen regio.
Bel gerust, dagelijks 24 uur per
dag bereikbaar voor hulp en
advies 0800 20 00 of kijk op www.
veiligthuisnoordoostgelderland.nl

Openingstijden:
Inloopspreekuur ma. t/m
vrij. 08.30 – 12.30 uur

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 Raadsvergadering 12 juni
Op maandag 12 juni 2017 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag
van deze vergadering is af te luisteren op www.voorst.nl, via ‘gemeenteraad’
naar ‘vergaderstukken gemeenteraad’ naar ‘audioverslagen’ en vervolgens klikken op de gewenste datum. De besluiten die genomen zijn, kunt u op dezelfde
pagina lezen. Ook de algemene politieke beschouwingen op het jaar 2018 die
door de fractievoorzitters zijn uitgesproken, kunt u hier vinden.

 Openbare vergadering gemeenteraad
maandag 19 juni
(18.30 uur, [let op dit is een gewijzigd tijdstip] gemeentehuis Twello)
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen
eerder in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt
gesproken over:
 Mutaties fractievertegenwoordigers [besluit]
 Jaarrekening 2016 [finaal debat en besluit; als accountantsverklaring
binnen is]
 Voortgangsbericht 2017 [besluit]
 Nota Vitaal Voorst: lokaal gezondheidsbeleid en sport- en beweegbeleid
[finaal debat]
 Verduurzaming en revitalisering gemeentehuis [finaal debat]
 Precariobelasting [finaal debat]
 Verkeersveiligheid Twello [besluit]
 Prioriteitennota 2018 [finaal debat]
 [de door de fracties aangedragen debatonderwerpen in de vorm van
moties en amendementen staan vrijdag 16 juni op www.voorst.nl en
https://voorst.notubiz.nl en in de kalender klikken op 19 juni]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp
wordt gevonden.

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

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

 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. Het adres van de
raad is: raad@voorst.nl of postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
19 juni 18.30 uur
26 juni 19.30 uur
3 juli 19.30 uur

Raadsvergadering
gemeentehuis in Twello
Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis in Twello
Raadsvergadering
gemeentehuis in Twello

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

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571- 27 92 17. U
kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt
u op internet: http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ en hieronder:
 Sander Stronks, fractievoorzitter Gemeente Belangen,
s.stronks@voorst.nl /06-51 34 02 74
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000,
r.kooij@voorst.nl /06-55 33 52 72
 Cees Booster, fractievoorzitter CDA,
c.booster@voorst.nl /0571-27 27 81
 Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks,
e.nobel@voorst.nl /0571-29 22 13
 Annetta Lasance, fractievoorzitter D66,
annetta.lasance@voorst.nl /0571-29 24 51

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

afvalinformatie
 Verhuizen? Zorg voor een goede registratie!
Elke groene, grijze en PMD-container is voorzien van een chip. De chip is
aan uw adres gekoppeld. Bij publiekszaken is van elk adres bekend of het
bewoond is en door wie. Deze informatie wordt onder andere gebruikt bij
het legen van de containers. Bij woningen waar geen bewoners (meer) staan
ingeschreven, zijn de containers geblokkeerd en worden daarom niet geleegd.
Zorg dat u tijdig ingeschreven staat bij publiekszaken op uw nieuwe adres.
Vanaf vier werkdagen na de door u opgegeven verhuisdatum, is het mogelijk
om de containers te laten legen.
Bij overlijden van de laatste bewoner op het adres wordt automatisch de container vier weken na datum overlijden geblokkeerd. De container kan dan niet
meer geleegd worden.

 Prijsverlaging inzameling grof tuinafval- en grof huisvuil Voorst
Vanaf 1 juli 2017 gaat de gemeente Voorst grof groenafval en grof grijs huishoudelijk afval aan huis ophalen. De kosten hiervoor bedragen 15 per m3.

Dinsdag grof tuinafval, woensdag grof huisvuil
De gemeente Voorst kan na aanmelding op dinsdagen grof tuinafval ophalen
en op woensdagen grof huisvuil. Vanaf 1 juli 2017 kunnen inwoners zich tot 12
uur op de laatste werkdag voor de inzameldag hiervoor aanmelden en betalen:
 Aanmelden via www.voorst.nl en direct met Ideal betalen (€ 15 per m3).
 Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier
in en betaalt direct (€ 15 per m3).
 Telefonisch aanmelden via de Afvalinformatielijn 0571-27 93 58. U betaalt
achteraf na ontvangst van de factuur (de prijs is dan € 30,60 per m3 in
verband met de administratiekosten van Tribuut)

Praktische informatie
 Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen.
 Inwoners kunnen zich aanmelden voor deze inzamelingen tot uiterlijk
12.00 uur op de werkdag voor de ophaaldag.
 Plaats het afval ’s morgens voor 07.30 uur op de inzameldag, op het trottoir
of de oprit voor uw huis.
 Alleen afval dat door twee personen op te pakken is, maximaal 25 kg, wordt
meegenomen.
 Bundel het afval als dit mogelijk is. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad.
 Zorg dat het afval niet langer is dan 1,5 meter, anders past het namelijk niet
in de ophaalwagen.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 24: 14-06-2017

Adres/Locatie

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.

Onderwerp

Status

Nummer

Molenallee 50 in Wilp

Aanleg gesloten bodemenergiesysteem (Veld en Weide 27)

Melding ontvangen

Z-MELD840-2017-000549

Molenallee 50 in Wilp

Bouw woonzorgvoorziening en bodemenergiesysteem

Melding ontvangen

Z-MELD840-2015-003221

Molenallee 50 in Wilp

Bouw woonzorgvoorziening (Veld en Weide 4)

Melding ontvangen

Z-MELD840-2015-003219

Mozartstraat 153D in Twello

Slopen bestaand regelstation en plaatsen kunststof regelkast

Melding ontvangen

Z-MELD840-2017-000550

Verlengde Broekstraat 3
in Klarenbeek

Veranderen bedrijfsactiviteiten

Melding ontvangen

Z-MELD840-2017-000428

Bekendijk 3 in Terwolde

Bouwen werkplaats en 4 pluimveestallen

Aanvraag ontvangen

SXO-2017-0483

Bloemenksweg 38 in Voorst

Aanleg talud

Aanvraag ontvangen

SXO-2017-0505

Leemsteeg 15 in Wilp

Bouwen schapenstal

Aanvraag ontvangen

SXO-2017-0484

Leemsteeg 29 in Wilp

Herbouw bijgebouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2017-0488

Nijenbeekseweg 20A in Voorst

Realiseren bed and breakfast

Aanvraag ontvangen

SXO-2017-0481

Offenbachstraat 75 in Twello

Plaatsen tuinhuis

Aanvraag ontvangen

SXO-2017-0486

Rijksstraatweg 222 in Teuge

Bouwen kapschuur

Ontwerpvergunning

SXO-2017-0294

Stellingmolenweg 30 in Voorst

Bouwen woning (wijzigingsaanvraag)

Vergunning verleend*

SXO-2017-0386

Twelloseweg 51N in Terwolde

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2017-0383

Veenhuisweg 53 in Twello

Kappen 1 eik

Vergunning verleend*

SXO-2017-0391

H.W. Iordensweg 96 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2017-0504

Hofstraat 32 in Wilp

Verwijderen asbestdak van berging

Melding ontvangen

SXO-2017-0513

Nijenbeekseweg 20C in Voorst

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2017-0485

Milieumelding

Omgevingsvergunning

Sloopmelding

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester kan een belanghebbende
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wet-

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

Voor informatie over een besluit en de datum van verzending van het besluit kunt u bellen met 0571-27 99 11. Omdat
een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft, kan ook
een verzoek tot een voorlopige

voorziening worden gericht aan:
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.

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

Postbus 9000 - 7390 HA Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl
Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond

17.00 - 20.00 uur

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

Band battle in Muziekkoepel Nering Bögel
DE WORP.- De `Dames van Adel` en
`Mannen van Lood` staan op zondagmiddag 18 juni in de Muziekkoepel. Veroorzaakt door enig toeval staan zij samen op het podium.
De adellijke dames en loodmannen
kennen elkaar gelukkig al dus het
zal alleen maar een feestelijke strijd
worden. Gezien het luisterrijke repertoire van beiden valt er voor de
stoelenzitters, bierbankleuners, statafelhangers en picknickers veel te
genieten. De Mannen van Lood zijn
vier Deventer muzikanten die je met
hun liedjes op een prettige manier
weten te raken. In hun liedteksten

steken zij de draak met de pijnlijke, schrijnende kant van het leven.
Altijd met humor én met een hoog
meezing-gehalte.
Alle onrust die de Mannen zaaien,
wordt ruimschoots gladgestreken
door de Dames van Adel. Met hun
driestemmige versies van bekende
popnummers zorgen zij ervoor dat
het publiek na afloop weer met een
gerust hart huiswaarts kan. Het belooft een bijzondere middag te worden en...misschien hebben de Mannen en de Dames samen nog wel
een verrassing in petto. De middag

begint om 14.30 uur met de Mannen van Lood. De Dames van Adel
nemen om 15.30 uur het stokje over.
De wekelijkse gratis zondagmiddag
concerten zijn van 14.30 tot 16.30
uur. Versnaperingen zijn verkrijgbaar in de nostalgische kiosk en in
het park is een toiletgelegenheid.
Meer info: www.muziekkoepelneringbogel.nl.

De Mannen van Lood.

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

VADERDAGACTIE
TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER Winkelcentrum Colmschate

DONDERDAG 15, VRIJDAG 16
EN ZATERDAG 17 JUNI

20% KORTING

Zondag 18 juni

Vaderdag
JE VADER WIL GEEN
GEREEDSCHAP!

OP ALLE VRIJETIJDSKLEDING VOOR VADER
PROTEST, CARS, ICEPEAK
O’NEILL, TWINLIFE, TENSON
MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700

VADERDAG

ACTIE!
16 - 17 - 18 JUNI

2KO0RT%
ING

ALLE
HEREN
SCHOENEN

Gall & Gall Sterkenburg | Dorpsstraat 30, Twello | Tel. (0571) 27 01 20

Zoekt u

een uniek kado
voor vaderdag?
Vind

het bĳ
UniekKado!

Stationsstraat 12, Twello

De lekkerste
geuren leuk
verpakt voor
een jne
papa dag!

Etos Monique - www.etos-monique.nl - facebook/etosmonique

In de even weken geopend
van maandag t/m vrĳdag
van 10.00 - 16.00
In de oneven weken geopend
van maandag t/m donderdag
van 10.00 - 16.00

Twello

Vaderdagtip!

UniekKado is een creatieve winkel van Zozijn

Voor alle
stoere vaders
Een lekker
pakket
www.zuivelhoeve-winkels.nl
Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.

SPANNENDE BOEKEN WEKEN BIJ BOEKHANDEL OONK
Exclusieve
uitgave

Geschenkenboek
cadeau van jouw
boekhandel
Deon Meyer schreef dit jaar het Geschenkboek,
De vrouw in de blauwe mantel. Je krijgt
het Geschenkboek cadeau bij besteding van
tenminste €12,50 aan Nederlandstalige boeken,

Exclusief bij Blz.

5,95*

Cadeau

Op=Op

*

Ondanks alle bouw activiteiten ook voor
een vaderdag kado “ Even naar Oonk ”
Boekhandel Oonk | Stationsstraat 4 Twello
Telefoon 0571 - 27 15 09 | info@evennaaroonk.nl
www.evennaaroonk.nl
Volg ons ook op www.facebook.com/EvennaarOonk
en op www.facebook.com/BoekenvanOonk

Een woning kopen/verkopen?
Wij helpen u graag met de
verkoop/aankoop van uw woning

Uw persoonlijke makelaar in de regio
Bel voor meer informatie of een gratis waardebepaling van uw woning

GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.
LEVERING EN MONTAGE VAN
GLAS EN NOG VEEL MEER
• Alle soorten isolerend glas
• Veiligheidsglas
• Monumentenglas, Glas in lood
• Voorzetramen
• Douchedeuren en wanden
• Keuken achterwanden
• Spiegels/spiegelwanden
• Glazen deuren en puien

• Ramen en deuren
•
•
•
•

(hout, alu, kunststof )
Overkappingen

Kozijn-, raam- en deurreparatie, houtrot herstel
Hang- en sluitwerk
Ventilatieroosters

GLASHELDER VAKMANSCHAP
Inspiratie

Advies

Realisatie

Rijksstraatweg 153-155, Twello | 0571 27 62 00 | info@glastechniektwello.nl | www. glastechniektwello.nl

TERWOLDE
0571 - 84 18 66
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE
WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL

(ET GEHEIM VAN STRAK SCHILDERWERK
+WALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73
Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43
www.draaijerverfenwand.nl

s VERF s BEHANG
s RAAMDECORATIE
s GORDIJNEN s VLOEREN

Luxe woningbouw
Aan- en verbouw
Complete badkamers
Utiliteitsbouw
Restauratie

Waarmee kunnen
wij u van dienst zijn?

Onderhoud
| J.W. Frisostraat 15
| 7391 DJ Twello

De kwaliteitsbouwers
van Horstink maken het!

| Tel 0571 - 27 14 83
| Fax 0571 - 27 10 36
| info@horstink-twello.nl

www.kwaliteitsbouwers.nl

VERHUIZINGEN, INBOEDELOPSLAG
EN MEUBELMONTAGE

Tapijt

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

Gordijnen

• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte
VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl
Twello/Terwolde 0571-29 08 18
info@jacob-hissink.nl

Vloeren
Zonwering

OSKAR

Bedtextiel
Oskar’s Interieuradvies:
Duistervoordseweg 21
7391 CA Twello
tel. 0571-271574
www.oskars-interieuradvies.nl

Hé, 'huisin-0571-zoeker'!
Het zijn gekke tijden op de woningmarkt. Je kunt geen weken wachten op zekerheid.
Daarom bieden wij een hypotheek binnen een week. Daarmee ben jij straks misschien
ook een 'gat-in-de-lucht-springer'. Kom langs en vraag naar de mogelijkheden.

Hypotheek inloopspreekuur in Twello op vrijdag tussen 18 en 20 uur
Een aandeel in elkaar
Rabobank Apeldoorn is partner van nieuwbouwproject Fliertbuurt

BRIL

DOORGEEF
WEKEN
€ 150,T/M ZATERDAG 17 JUNI
LAATSTE WEEK!

Duistervoordseweg 12 | Twello | 0571 273271 | www.oogwereld.nl

TOT

RETOUR

OP UW OUDE BRIL
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Voorster Nieuws

Samen lunchen bij
MFC in Klarenbeek

Loeigezellig Boeren Kampweekend
SC Klarenbeek

KLARENBEEK.- De weersvoorspellingen waren wisselend maar het
waren 2 fantastische dagen voor
ongeveer 125 jonge leden van Sport-

club SC Klarenbeek. Alle kinderen
tot en met groep 8 wie lid zijn van de
Sportclub kunnen deelnemen aan
dit jaarlijks terugkerend evenement.

Het middagprogramma bestond uit
vele spelletjes gericht op het thema
boerderij. Na afloop van het middagprogramma werd er gesmuld van
pannenkoeken met stroop en suiker,
welke ter plaatse door vele vrijwilligers werden bereid.
Het avondprogramma voor de jongere kinderen van 6 tot 9 jaar bestond
uit een speurtocht. Voor de oudere
kinderen is een route uitgezet om te
klootschieten maar dan met wc borstels. En varend terug te gaan via de
Klarenbeekse Beek op hun eigengebouwde vlotten, waar menigeen een
natte broek heeft gehaald. Dankzij
de vele vrijwilligers en de samenwerking van alle kinderen is het
weer gelukt om iedereen een mooi
en gezellig kampweekend te bezorgen.

KLARENBEEK.-Op woensdag 21 juni wordt er in Klarenbeek weer een
’12 uurtje’ georganiseerd, een lunch waar iedereen, die van lekker eten
en gezelligheid houdt, aan deel kan nemen. De lunch sluit aan op de
wekelijkse inloopochtend, die iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
in het MFC wordt gehouden.

Laatste wonderlijke vuur van de
creativiteit bij Van Bilzem
TWELLO.- Momenteel is er een bijzondere expositie te
zien in Galerie de Statenhoed aan de Dorpsstraat 11 A in
Twello, die vorige week onder grote belangstelling werd
geopend en nog tot 2 juli te zien zal zijn. Door de jaren
heen exposeerden Willem van Bilzem vaak in Twello.
Deze keer is extra bijzonder omdat dit zijn overzichtsexpositie is en tevens de laatste zal zijn. De Apeldoorner
Willem van Bilzem kan er vanwege gezondheidsredenen zelf niet meer van genieten. Dit is ook de reden dat
zijn echtgenote en kinderen deze tentoonstelling per se
als eerbetoon aan Willem wilden organiseren.
Dat Willem er zelf niet meer bij kan zijn, emotioneerden
vrouw en kinderen zichtbaar. Ook de aanwezige voormalig cursisten van Willem ervaren deze laatste keer
als een bijzonder waardevolle expositie en eind van een
tijdperk. Zij blikten nog even terug op hun fijne leservaring bij Van Bilzen.
Willem van Bilzem is al jaren een gewaardeerd kunstenaar binnen de Kunstkring Voorst in Twello. Zijn werken in aquarel, acryl en olieverven hebben onmiskenbaar een stijl die alleen aan hem is toe te schrijven. Van
Bilzem heeft een zeer herkenbaar kleurenpalet en lijkt af
en toe een uitstapje te maken naar blauw/groen dat hij
dan weer in sommige spirituele werken verwerkt. In zijn
meditatieve werken, maar ook in zijn impressionistisch
en expressief werk, collages, landschappen en stillevens
verwerkt hij diverse thema’s . Ook prachtig zijn de afbeeldingen van oude en nieuwe (moderne) schepen van Kortenhoever tot
Windjammer. In zijn werk probeert
hij los te komen van de dagelijkse realiteit “om in het wonderlijk vuur
de creativiteit los te laten branden,
zoals hij dat zo mooi kon zeggen.
Kortom een prachtige verkoopexpositie die u niet mag missen. Voor
openingstijden op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag en informatie zie www.kunstkringvoorst.nl.

Tijdens de inloopochtend is het
mogelijk om boeken te lenen bij het
uitleenpunt van de bibliotheek, informatie te krijgen over het gebruik
van een tablet of e-reader, de krant te
lezen aan de leestafel, gewoon lekker een praatje te maken of u kunt
een spelletje doen. Op woensdagochtend 21 juni zijn vanaf 10.15 uur
ook de peuters van Peuteropvang
Klarenbeek aanwezig om samen
spelletjes te doen met u!
De lunch, die deze ochtend om half
12 begint, wordt verzorgd door de
horecabeheerders van De Brug en
vrijwilligers van de Klarenbeekse
hulpdienst Helpende Handen die
zich weer geheel belangeloos beschikbaar hebben gesteld.

Prachtige aquarel van in typisch Van Bilzem palet

Bent u iemand of kent u iemand die
het leuk vindt om samen te eten, laat
het dan weten. De kosten bedragen

slechts € 6,- p.p. Aanmelden kan
(graag voor 19 juni) via dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
of via 06-12260021.

Wandelen

Deze ochtend wordt er ook, net zoals iedere 1e en 3e woensdag van de
maand, weer gewandeld vanaf het
MFC. Om 09.30 uur vertrekt men
voor een wandeling van ongeveer 8
kilometer. Na afloop is het dus mogelijk om bij de lunch aan te sluiten.

Vervoer

Wie niet in de gelegenheid is om
met eigen vervoer naar het MFC te
komen, kan door een van de vrijwilligers van Helpende Handen worden
opgehaald en thuis gebracht. Bel
daarvoor - graag een paar dagen van
tevoren – naar 06-12260021, mailen
kan ook: hhklarenbeek@hotmail.
com.

Wij maken
je tuinmachine
klaar voor gebruik

Damesjas wacht
op eigenaar

Afhankelijk van het model wordt de machine
in elkaar gezet, afgesteld en afgevuld met olie
en brandstof.

WOLF-Garten
Elektrische
gazontrimmer

NU VOOR
79.95

Type: GTE845

VOORST.- In de huisartsenpraktijk
Roessingh in Voorst hangt al ruim
een half jaar een leren damesjas.
Wie is hem kwijt? Voor info HAP
Roessingh, Schoolstraat 11, Voorst.
Tel 0575-501255

Kom naar de winkel en vraag om
meer informatie.

59.

95

Deze service
is gratis.
Startklaar

Vermogen 450 watt
Instelbare maaikop tot
180 graden en
telescoopsteel

Welkoop Albers

Startklaar
Kijk op welkoop.nl/services
voor meer informatie.

Twello / Klarenbeek
verstand van tuin & dier

Spaar nu de kleurrijke Lock
Lock&Lock
Lock&
&Lock
Lock vershouddozen
Bij elke € 5.- aan boodschappen**
ontvang je 1 spaarzegel
• Keuze uit 7 verschillende formaten
• Luchtdicht en waterdichte afsluiting
• Producten blijven aanzienlijk langer vers
• Geschikt voor diepvries, vaatwasmachine en magnetron

1

Lock&gLeol ck

ze

Meer informatie op coop.nl/lockenlock
MAX. 8
STUKS
PER KLANT

Pepsi, Sisi of Seven Up

2 flessen à 1250/1500 ml
alle combinaties mogelijk

IS*
T
A
R
G
1
+
1

M
100 GRA

bijv. bijv.
2 flessen
2 flessen
pepsipepsi
cola cola
à 1500
à 1500
ml ml

3.34

1.

67

Beenham

naturel of honing-mosterd
per kilo 7.50

1.09
1.14

0.

3.29

2.

75

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

15.99

9.

99

Hertog Jan bier
krat 24 flesjes à 300 ml

Kersen
per kilo 4.58

500 GRAM LOS

29

Coop brooden toastsalades

Alle Andrelon

2 bakjes à 175 gram
alle combinaties mogelijk

alle combinaties mogelijk

JS*
I
R
P
E
V
L
2 HA

IS*
T
A
R
G
1
+
1

e

bijv. bijv.
2 flacons
2 flacons
shampoo
shampoo
glansglans
à 300
à 300
ml ml

6.

64

bijv. 2 bakjes tonijn

3.

32

3.

32

2.

49

Struik maaltijdsoep
2 blikken à 800 ml
alle combinaties mogelijk

*
S
I
T
A
R
G
1
1+

bijv. 2 blikken
tomatensoep à 800 ml

3.70

1.

85

Campina kwark of Optimel
yoghurt of kwark
beker 450/500 gram

1.52
1.91

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 12 t/m zondag 18 juni 2017. Week 24. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
**exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten)

Te
Terwolde
erwolde
rwolde
Mo
Molenweg
olenweg
lenweg 1

Vo
Voorst
oorst
orst

Schoolstraat
Schoolstraat
choolstraat 1

1.

29

Woensdag 14 juni 2017

Pagina 25

Voorster Nieuws

Struintocht met boswachter
door Beekbergerwoud

Wilt u opstijgen bij
Dikke Mik?

KLARENBEEK.- Ben je ook zo benieuwd hoe het ooit weelderigste
woud van Nederland zich ontwikkelt? Dit is je kans! Struin zaterdag
24 juni mee met de boswachter van
Natuurmonumenten door het Beekbergerwoud bij Apeldoorn. Laat je
verrassen in de wandeling buiten
wegen en paden. Sprookjesachtige
wildernis met weelderige plantengroei. Echt spectaculair, je komt op
plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. De twee
uur durende struintocht start om
10.00 en 13.00 uur. Deelname kosten per persoon voor leden Natuurmonumenten € 5,- en niet-lid € 8,-.
Let op: De struintocht is alleen geschikt voor mensen die goed ter
been zijn. Het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt, koop van te voren online een kaartje. In verband
met de te verwachten grote belangstelling kunnen alleen deelnemers
die van te voren een kaartje hebben gekocht deelnemen. Dit kan via
www.natuurmonumenten.nl/activiteiten
Nieuwsgierig en wil je deze prachtige wildernis al vast voorproeven?
Kijk op 17 juni naar BuitenGewoon
op TV Gelderland. Uitzending over
Beekbergerwoud met Harm Edens
en deskundigen van het Beekbergerwoud. Vanaf 17.20 uur en wordt elk
uur herhaald.

NIJBROEK.- De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang en
het belooft dit jaar weer een onvervalste Dikke Mik te worden in
Nijbroek. Enkele programma-onderdelen moeten nog worden ingevuld, maar dat zal naar verwachting geen probleem opleveren.

Teloorgang laatste oerbos
Nederland

Struinen door een bijzonder stukje
geschiedenis, hier lag het laatste
oerbos van Nederland waar in 1871
de laatste oude boom werd geveld.

Dit jaar weer met vertrouwde, traditionele activiteiten zoals heel veel
meezingen en lachen op de Boerenplat-aovond 17 augustus, vervolgens
kinderspelen en demo’s op de vrijdag en theater, cultuur, spanning en
sensatie op de zaterdag. Een programma weer voor alle leeftijden, vrij
toegankelijk voor iedereen (ook ’s avonds in de feesttent) om met elkaar dit plattelandsfeestje daar achterin de kom van dat ‘grote dorp’ te
kunnen vieren. Ook zo’n mooie Dikke Mik-klassieker is het op (laten)
stijgen van één of meer hete luchtballonnen, de organisatie loopt met de
gedachte om het vrijdagavondprogramma hiermee compleet te maken
als er voldoende animo voor bestaat.
Als u dus een keer, of misschien wel voor de tweede keer, op wilt stijgen
vanaf het Dikke Mik-terrein, dan kunt u contact opnemen met de organisatie (06-11125307 of bestuur@dikkemiknijbroek.nl). Beide feestavonden zit de organisatie na het buitenprogramma overigens al gebeiteld
met de bands resp. “Kraakthelder” op vrijdag 18 augustus en “Lead” op
zaterdag 19 augustus in de feesttent, twee coverbands die het momenteel zeer goed doen hier in deze (grote) regio. U bent van harte welkom
straks dat 3e weekend in augustus bij Dikke Mik 2017, houd u voor
de laatste nieuwtjes de Facebook-pagina en website www.dikkemiknijbroek.nl de komende weken scherp in de gaten!

Een waar paradijs voor flora en
fauna. Het prachtige woud werd
ontgonnen om plaats te maken voor
agrarisch gebied met weilanden en
akkers. Het eens zo natte bos werd
ontwaterd, ontgonnen en verkaveld.

staan. In 2012 is in het tweede deel
van de herinrichting de rijk bemeste
toplaag verwijderd. Op de kale
: www.natuurmonumenten.nl/beekbergerwoud

Een nieuw paradijs

Zwembad de Schaeck presenteerde
jaarverslag 2016

Het woud kan en mag weer moerasbos worden. Nat en zompig.
Een sprookjesachtige wildernis met
weelderige plantengroei. Natuurmonumenten is in 2006 begonnen met
het herstel van het gebied. In de herinrichting van dit eerste deel was de
verhoging van de waterstand een belangrijke ingreep. In combinatie met
schoon en kalkrijk kwelwater, wat
het oude woud zo bijzonder maakte.
Tijdens de struintocht zie je de geweldige ontwikkeling met veel soorten en de moerasruigtes die zijn ont-
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INGEZONDEN

Randweg op drijfzand
Met stijgende verbazing heeft de fractie van PvdA-GroenLinks het proces gevolgd dat zou moeten leiden tot besluitvorming over de aanleg
van de Westelijke Randweg. In het raadsvoorstel ‘Verkeersveiligheid
Twello’ wordt 5 miljoen euro uitgetrokken voor de Westelijke Randweg. Veel minder, namelijk 1,5 miljoen euro, voor maatregelen aan de
H.W. Iordensweg en de Molenstraat.
Het voorstel is gebaseerd op het onderzoek ‘Een verkeersveilig en leefbaar Twello’.
Wat ons verbaast is het drijfzand waarop het voorstel is gebouwd. Hoewel een aantal nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw AOC, verplaatsing
Veluws College, bouw Brede School en woningbouw Achter ’t Holthuis en De Schaker) wel wordt genoemd, zijn er na 2015 geen nieuwe
verkeerstellingen gedaan. De belangrijkste bronnen zijn vooral oude
studies en de beleving van bewoners. Het is in ieder geval geen studie
naar de verkeersveiligheid en op dat gebied zijn ook geen schokkende
conclusies te trekken.
De manier waarop burgers bij de ideevorming zijn betrokken is ook
nogal incidenteel. Juist in deze tijd waar het steeds meer gebruikelijk
is om een breed burgerpanel te raadplegen, wordt deze mogelijkheid
niet gebruikt. Maatregelen op het gebied van verkeer leiden altijd tot
veel reacties.
Het zou verstandig zijn om goed onderbouwde maatregelen met een
brede vertegenwoordiging vanuit Twello te bespreken en goed te luisteren naar reacties van inwoners.
Op het moment dat deze brief wordt geschreven, moet het raadsdebat
nog worden gehouden. We weten dus nog niet hoe de andere fracties
zich feitelijk opstellen. Het verbaast ons wel dat - afgaande op wat
we tot dusverre hebben gehoord – andere raadsfracties amper kritische geluiden laten horen en bereid lijken om op basis van magere
argumentatie een dergelijk groot bedrag te besteden aan een drastische
ingreep in een kwetsbaar cultuurlandschap. Bovendien is de algehele
financiering van het project nog allesbehalve rond.
Voor PvdA-GroenLinks gaat dat veel te snel en onzorgvuldig. We zouden niet à priori tegen de aanleg van de Westelijke Randweg zijn als
daarvoor nut en noodzaak overtuigend waren aangetoond. Wij zijn
natuurlijk een groot voorstander van het oplossen van verkeersproblemen en bevordering van de verkeersveiligheid in Twello. Maar dan
moet eerst duidelijk zijn hoe die problemen in elkaar zitten, wat de integrale oplossingsmogelijkheden zijn en hoe de bevolking van Twello
daar breed over denkt.
Zolang dat niet het geval is, is voor ons dit voorstel niet rijp voor besluitvorming en kan onze fractie het niet steunen.
Fractie PvdA-GroenLinks in de gemeenteraad van Voorst

TWELLO.- Woensdagavond 7 juni is
door het bestuur en managementteam
van zwembad de Schaeck het publiek
jaarverslag van 2016 gepresenteerd
aan de partners van het zwembad. Bij
de presentatie was wethouder Hans
van der Sleen aanwezig en leden van
de gemeenteraad van de gemeente
Voorst. Ook waren vertegenwoordigers van TZ & PC Proteus, Sportief
Evenwicht, Mens & Welzijn Voorst
en Zwemacademie Ikzwem aanwezig. Tijdens de presentatie van het
jaarverslag werd door het managementteam van het zwembad verteld
welke resultaten zijn bereikt in 2016.
Bezoekersaantallen, energieverbruik
in combinatie met verduurzaming, PR
statistieken en het aantal afzwemmers
passeerden onder andere de revue.
Aan het einde van de presentatie werd
door voorzitter Henk Beekhuis van
het zwembadbestuur het 1e publieke
jaarverslag uitgereikt aan wethouder

Hans van der Sleen. Na de presentatie
en uitreiking van het jaarverslag was
het tijd voor een korte rondleiding in
de machinekamer van het zwembad.
Hoe wordt het water ververst en hoe

blijft bijvoorbeeld het water op temperatuur? Ben je benieuwd naar het
jaarverslag van Zwembad de Schaeck?
Je kunt het downloaden op de website
van het zwembad.
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ADMINISTRATIE
BELASTINGEN
Kievitsweg 5 • 7384 SV Wilp • www.kok-advies.nl
Telefoon: 055 323 11 44 • e-mail: info@kok-advies.nl

ADMINISTRATIE
BELASTINGEN
5 • 7384 SV Wilp • www.kok-advies.nl
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Dreumes/peuter/kleute
Zwarte Kolkstraat 100 - 7384 DE Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323 12 31/323 18 27 Fax (055) 323 15 91
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Afterparty met DJ Ni

Kranenstraat 10, Wilp-Achterhoek
Tel. 055 323 1285 info@govu.nl www.govu.nl

TER RIELE B.V.

Geeft groen vorm

Hoofdweg 2 | 7382 BH Klarenbeek | T. 055 301 1743
F 055 301 2113 | E. info@tterriele.nl | www.tterriele.nl

installatiebedrijftharmsen@kpnmail.nl
installatiebedrijftharmsen@kpnmail.nl
telefoon
(055)301
301 20
telefoon
(055)
203333
Zutphenseweg 2 2
OudeOude
Zutphenseweg
Klarenbeek
73827382
SBSBKlarenbeek

gas • water • sanitair • riolering • verwarming
ventilatie • dakbedekking • lood- en zinkwerk
gas • water • sanitair • riolering • verwarming
ventilatie • dakbedekking • lood- en zinkwerk

Kwaliteit op maat!

Kasten Kamer & suite Balies Keukens
Badkamer Meubels Winkel- en kantoormeubilair

ju n i
Zate rd ag av o n d 17 entree 5 euro

Ardeweg 2, 7384 SE Wilp-Achterhoek, tel. 06-12889692

WWW.BORGONJENINTERIEURS.NL
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“De Heinoos” & “DJ Sa
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WWW.HOVENIERSBEDRIJFBOURGONDIEN.NL

BBOERKAMP

B BBOERKAMP
import - export

import - export

Leemsteeg 12, 7384 SN Wilp
Tel.: (055) 323 17 20
Fax: (055) 323
49 SN Wilp
Leemsteeg
12, 20
7384
Tel.: (055) 323 17 20
www.bBoerkamp.nl
Fax: (055) 323 20 49

www.bBoerkamp.nl

www.bBoerkamp.nl

J. Dijkhof

Veehandel VOF

Voor al uw schapen en slachtvee
Vundelaarsweg 4a, 7384 CZ Wilp (A).
Tel (055) 323 24 18 Mobiel: 06 - 54 24 49 56

Installatietechniek V.O.F.
dakbedekking - cv - water - sanitair - gas

iemschoten 25, 7381 BC Klarenbeek
Telefoon: (055) 323 22 16
E-mail: info@koersinstallatie.nl

www.koersinstallatie.nl
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Cursus ‘Alles van het landschap’
REGIO.- Wilt u meer vlinders, bijen
en vogels op uw erf? Wilt u weten
hoe u fruitbomen of een haag moet
onderhouden? Voor bewoners van
de gemeente Voorst start donderdag 29 juni de cursus ‘Alles van het
landschap’. Aan de hand van twee
theorieavonden en drie praktijkdagen wordt allerlei kennis opgedaan
over biodiversiteit op het erf en
aanleg en beheer van landschappelijke beplantingen. De cursus is een
initiatief van de gemeente Voorst
en wordt uitgevoerd door Stichting
Landschapsbeheer Gelderland.
De kosten voor de complete cursus
zijn 25,- euro. Het is ook mogelijk om
één onderdeel te volgen: biodiversiteit (theorie en praktijk) óf aanleg en
beheer (theorie en tweemaal praktijk). Ook dan betaalt u 25,- euro.
Aanmelden kan tot 19 juni a.s. via
het inschrijfformulier op de website
http://landschapsbeheergelderland.nl/doe-mee-aan-de-cursusalles-van-het-landschap-in-voorst/
. Of telefonisch via 026-3537444. Er
is ruimte voor vijftien deelnemers
per onderdeel. Dus wees er op tijd
bij, want vol is vol.

Cursusprogramma

Donderdag 29 juni: Theorieavond
‘Biodiversiteit op en om het erf’
(19.30 uur - 21.30 uur). SLG geeft
een presentatie over de wensen van
allerlei dierlijke erfbewoners wat
betreft voedsel, nestgelegenheid en
schuilplekken. Met speciale aandacht voor (wilde) bijen, vlinders,
erfvogels en kleine zoogdieren.

Pagina 27

Voorster Nieuws

Zaterdag 1 juli: Praktijkochtend
‘Biodiversiteit op en om het erf’
(9.00 uur - 12.30 uur)
Hoe kunt u uw erf en omringende
percelen aantrekkelijker maken voor
allerlei dieren? We bezoeken ter inspiratie twee erven die hier op eigen
wijze invulling aan geven.
Donderdag 2 november: Theorieavond ‘Landschappelijke beplanting
aanleg en beheer’ (20.00 uur - 22.00
uur).
SLG geeft een presentatie over de
aanplant en het beheer van alle relevante landschapselementen in de
gemeente Voorst, zoals hoogstamfruitbomen, houtsingels, (vlecht)hagen en bomen.

Zaterdag 11 november: Praktijkochtend ‘Landschappelijke beplanting
aanleg en beheer’ (09.00 uur - 12.30
uur). Een inspiratie-ochtend gericht
op de praktische uitvoering van aanleg en beheer van landschappelijke
beplanting.
Vrijdag 24 november: Praktijkmiddag ‘Landschappelijke beplanting
aanleg en beheer’ (13.00 uur - 16.00
uur).
U gaat onder begeleiding van SLG
zelf en praktisch aan de slag met het
snoeien van hoogstamfruitbomen op
een erf/terrein. Zowel de theorieavonden als de praktijkochtenden
vinden plaats op een centrale locatie
in de gemeente Voorst.

Succesvol Rabo
Concours Hippique PSV Twello

Feest bij Scrap & Co
op zaterdag 1 juli
KLARENBEEK.- Op zaterdag 1 juli
viert Scrap & Co haar 5-jarig bestaan. Vijf jaar geleden heeft Sandra
Dijkstra het roer omgegooid en is
zij haar winkel Scrap & Co begonnen. Nu, vijf jaar later kijkt ze er met
trots op terug. Toentertijd ontzettend
spannend! Scrap & Co is een bekende
naam geworden onder de kaartenmakers en scrappers in Nederland. Uit
het hele land komen klanten naar de
winkel en/of workshops.
Naast het ruime assortiment in de
winkel met artikelen voor kaarten/albums/stempelen en mixed media, organiseert Scrap & Co samen met mijn
Designteam ook tal van activiteiten:
vele workshops zoals de populaire
Stempeltechniekenworkshops
of
Handlettering. Maar ook tal van
mooie albumworkshops voor beginners of gevorderden. Er worden gratis
Make ’n Takes gehouden en ook met
regelmaat een demo. Daarnaast organiseert Scrap & Co ook ieder jaar een
Voorjaarsmarkt en Kerstmarkt, waar-

bij er naast de winkel een tent staat
die sfeervol is ingericht. In de tent en
winkel zijn er tal van activiteiten. En
Scrap & Co staat op landelijke beurzen.
Scrap & Co viert feest op zaterdag
1 juli. Dit gaat gevierd worden met
een superleuke workshop van een
halve dag, een ochtend of een middag. Tijdens de workshop wordt een
surprisealbum maken waarin je ca 40
foto’s kan verwerken. De workshop
kost 29,95. Inschrijven kan via info@
scrap-co.nl.
Het designteam van Marianne Design
geeft een demo met de nieuwste en
leukste artikelen. Daarnaast krijgt iedere klant die dag dubbele stempels
op zijn of haar aankompen. Bij een
volle stempelkaart kun je voor 10
euro iets uitzoeken in de winkel. Iedere betalende klant krijgt een goedgevulde goodiebag, zo lang de voorraad strekt!
Meer informatie? Kijk op www.
scrap-co.nl

Open dag op De Zonnegaard
VOORST.- Zondag 18 juni houdt biologisch dynamisch landbouwbedrijf
De Zonnegaard een open dag.
Tussen 11.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom. Er worden
rondleidingen over het bedrijf gehouden, er is een terras met koffie, thee
en taart en eten van de zonnegaard, de Frietfiets, een houtovenpizzeria
en de boerderijwinkel is natuurlijk geopend. Kinderen kunnen broodjes
bakken en popcorn poffen, mee met pony- en trekkerritjes en kijken naar
een poppentheatervoorstelling. Er zijn diverse workshops zoals: framedrum maken en schilderen.
U vindt De Zonnegaard aan de Appenseweg 7 in Voorst.

Mindfulness trainen
in boerennatuur
HALL.- Op maandagavond 3 juli start mindfulnesstrainer Jantine Peters in
de boomgaard van haar natuurboerderij “de Mhene” in Hall een mindfulnesstraining. Bij regen wordt uitgeweken naar een bijgebouw op het erf.
Het Engelse woord “mindfulness” zou je kunnen vertalen met aandacht of
“opmerkzaamheid”. Mindfulness is een houding van: wat er ook is, het is
er nu, dus ik kan me er maar beter voor open stellen. Mindfulness is een
vaardigheid die je kunt oefenen en is bewezen effectief op het gebied van het
bestrijden van pijn, stress en depressiviteit. Ook steeds meer mensen zonder
specifieke klachten ontdekken de kracht van mindfulness en leren zo meer
rust en aandacht in hun leven te brengen. De training bestaat uit 8 wekelijkse
bijeenkomsten van 19.30-22.00 uur en een oefendag op zaterdag 12 augustus
van 10.00-16.00 uur. Bij de training horen een werkboek en vier oefen cd’s of
mp3 bestanden. Op maandagavond 26 juni wordt vrijblijvend de workshop
“Wat is mindfulness?” gegeven om kennis te maken met de trainer, de locatie
en wat oefeningen. Meer informatie en opgave bij Jantine Peters: tel. 06-17
369 599, jantine.peters@hetnet.nl of via: www.aandachtgeeftjekracht.nl.

Mooie resultaten Oortveldruiters

TWELLO.– “Een mooi concours op
een prachtige locatie”, sprak chef de
concours van PSV Twello Hebe Jan
de Buijzer. “We hebben heel veel
complimenten gekregen voor de
gezellige locatie en het perfecte terrein. Het aantal inschrijvingen bleef
wat achter bij de verwachting, maar
een nadat we vorig jaar ons concours
op het laatste moment moesten annuleren en nu op een nieuw locatie
en op een nieuwe datum zitten kan
dat het gevolg zijn. Dat zal volgend
jaar vast en zeker beter zijn.”
De eigen ruiters van de organiserende
vereniging deden het goed. Phileine

Venhuis pakte een tweede plek met
haar C-pony Rietheim’s Rio met 186
punten in de gecombineerde klasse
L1/L2 alle categorieën. Roos Haarman deed hetzelfde met haar B-pony
Speedy Gonzales in de klasse B.

meur om een Bixie wedstrijd voor
de allerkleinsten te organiseren. Erg
leuk om deze hele kleintjes op een
prille manier met de paarden sport
bezig te zijn. Zeker voor herhaling
vatbaar.

Bij de paarden verbaasde Lotte van
de Leur iedereen (inclusief zichzelf)
door maar liefst 214,5 punten bij elkaar te rijden op naar nieuw paard
genaamd A Perfect Match K in de
klasse B. Ook wist Leonie Hafkamp
zichzelf in de prijzen te rijden in de
klasse B op haar paard Zormi Lady.

Voorzitter Ben van de Put dankte
hoofdsponsor RABO en de 89 andere sponsors van het Concours
Hippique en vergat ook de circa 60
vrijwilligers niet te bedanken, want
alleen de combinatie van voldoende sponsors en vrijwilligers maakt
het mogelijk om zo’n weekend met
prachtige paardensport in Twello
mogelijk te maken.

Voor PSV Twello was het een pri-

EMPE.- Op de outdoorwedstrijd
in
Twello werden door
leden van de Oortveldruiters
weer
mooie resultaten behaald. Anusca Grönloh startte met Twitter in de klasse B en
werd 1e met 207,5 en
4e met 207 punten.
Linda Nieuwenhuis
behaalde met Max in
dezelfde klasse een
3e prijs met 196 en
een 5e plek met 207
punten. In dezelfde
Caithlinn met Por Ti Sere.
ring reed Iris Braam
met Haute Couture een L1 proef, de eerste proef deed ze HC en verdiende ze
197 punten, de tweede proef werd ze met 209,5 punten 2e. Joritha Bruntink
kreeg van de jury 186 punten met Toscane, klasse M2, goed voor de 2e prijs.
Caithlinn Hoop sprong met Por Ti Sere naar de 1e prijs in de klasse B, ze
kreeg van de jury 68,5 stijlpunten.
Karlijn Reinders reed in Zutphen twee mooie proeven in de klasse B met
Lady Elegance, met 197,5 en 193,5 werd deze combinatie twee keer 2e.
José Veltman reed met Vaquesto in Schaijk in de Grand Prix, het hoogste
niveau, naar de 2e prijs met 62,25 %.

De Autobedrijven in de Regio
FIAT 500

BOVAG logo varianten
Lijnversie

Bestandsnaam: logo_BOVAG_liggend_lijn.ai

RGB

Teugseweg 8, Teuge, 055-3231494 www.weijers.nl voor meer info en foto’s
Rood: R193 / G0 / B31
Geel: R254 / G203 / B0
Zwart: R0 / G0 / B0
Bestandsnaam: logo_BOVAG_liggend_rgb.ai

MAZDA MX-5 RF 2.0 GT-M

Bouwjaar
Kilometerstand
Inrichting
Brandstof
Vermogen

2008
107.997 km
Hatchback
Diesel
55 kW (75 pk)

7.450,WWW.GARAGEDESMEDERIJ.NL

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

Machine grey, slechts 1.345 km, direct leverbaar!!

kleur

bjr

AUDI A4 AVANT V6

Zwart

2005

245.354 km

€ 7.000

MAZDA 2; 1.4 1.4

Grijs

2006

124.122 km

€ 4.250

SEAT IBIZA

Rood

2001

158.449 km

€ 1.750

Bouwjaar april 2017 | Nú 43.995,Mazda MX-5 1.5 Skyactive

km

prijs

nov. 2015, Soul red, rechtstreeks van 1e eigenaresse. Als nieuw!! slechts 13.900 km

Bouwjaar november 2015 | Nú 25.450,-

Zie de uitgebreide informatie met foto’s op onze site

www.weijers.nl

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

Dorpsstraat 3 7384 BC Wilp Tel. 0571-261437
Citroen C1 1.0, zwart, 5drs.
Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs.
Ford Fiesta 1.3, rood metallic, 5drs.
Ford KA 1.2 zilver metallic, airco, stuurbekrachtiging
Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco, benzine
Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart
Renault Clio 1.6, zilver metallic, automaat airco, stuurbekr.
Seat Alhambra TDi, zilver, 5 pers
VW Caddy Maxi 1.6 tdi, Blue Motion, airco, wit
VW Golf cabrio 1.6 groen metallic, benzine, leder bekl. elek dak

u Reparatie
u APK

BJ 2008
BJ 2013
BJ 2002
BJ 2011
BJ 2007
BJ 2006
BJ 2004
BJ 2011
BJ 2012
BJ 2000

60.000 km
25.000 km
245.000 km
78.000 km
50.000 km
155.000 km
122.000 km
230.000 km
27.096 km
165.000 km

u Schadeherstel
u Verkoop nieuw en gebruikt
u Verhuur 9 persoonsbus

Reparatie en
onderhoud
Al meer dan 50
jaar vertrouwd!
Like ons op facebook

Service Partner

Uw meest betrouwbare garage
ONTDEK DE VOORDELEN
voordelig uurtarief
transparante werkwijze
vooraf kostenindicatie
persoonlijke benadering
kwaliteit
KOMT U LANGS VOOR
een APK
een reparatie
een diagnose
onderhoud
uitlezen
Zonnebergstraat 34D - Wilp - 06 54654008 - www.garagebedrijf-tijssen.nl

De Autobedrijven in de Regio
www.autospijkerbosch.nl
autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

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

WWW.AUTOBEDRIJFSPITHOLT.NL
Nissan Qashqai

Hatchback, 114867 km,
BJ 2012, benzine, wit

Auto van de Week

OPEL MERIVA

1.6 Connect Edition

Fiat 500L !
Nu Voor €14.999,-

1.6 16V Maxx cool automaat

€ 15.475,-

MPV, 162062 km,
BJ 2005, benzine, grijs

€ 4.900,-

FIAT 500L! TWINAIR TURBO 105 ECO LOUNGE

Merk

Model

Type

Deuren

Bouwjaar

Km Stand

Prijs

Nissan

Micra

1.2 Acenta

5-drs

2016

18351 km

12.975,-

Nissan

Note

1.6 Connect Edition

5-drs

2013

70146 km

13.495,-

Nissan

Juke

115 Dig-T N-Connecta 5-drs

2016

20257 km

20.975,-

Nissan

Primera

1.8 Acenta Navi

5-drs

2004

191560 km

3.250,-

Nissan

Qashqai 115 Dig-S Connect Edition 5-drs

2016

8250 km

26.475,-

Nissan

Qashqai 2.0 Automaat Tekna Navi 5-drs

2007

58003 km

11.475,-

Renault

Scenic

2003

169825 km

2.875,-

2.0 Automaat

5-drs

Nissan

Micra

1.5 dCi Acenta Airco

3-drs

2007

105810 km

7.250,-

Ford

Fiesta

1.25 Trend

5-drs

2010

135175 km

7.750,-

Opel

Astra

1.8 TwinTop

2-drs

2007

149292 km

7.750,-

38174 km | bouwjaar: 2015

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting
Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

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

APK Actie
AIRCO
SERVICE

Voor alle benzinedieselauto’s
AFPERSEN,VACUMEREN
EN VULLENen
NU

€ 19,-

FIAT 500
1.4A6SPORT
AUDI
2,0 TDI115.000
100 KWKM
BUSINESS
- 2008 LINE
96.000 KM - 2012
NU VOOR
23.900
NU
VOOR€€7.900,-

OPEL ASTRA
1.3FOCUS
CDTI BUSINESS
FORD
1,6 TDCI81.000
70 KWKM
TITANIUM
- 2010 5 DRS
123.000 KM - 2011

€€10.750,10.250

NU
NUVOOR
VOOR

AUTOMAAT

All-in

VOLVO V70VW
1.6CADDY
T4 AUT. 132 KW
MAXI 143.000
1.9 TDI 77
COMFORT
KMKW
- 2011
107.000 KM - 2010

€ €22.750,6.250

NUNU
VOOR
VOOR

EXCL. BTW

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ
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
OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00
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Schoolvolleybaltoernooi
Gemeente Voorst

Jeugdvoetbaltoernooi van
SV Twello weer zeer geslaagd
TWELLO.- Afgelopen zaterdag was het weer een drukte van belang op de
velden van SV Twello. Maar liefst 65 teams streden om de prijzen of om
de eer. Maar liefst 28 scheidsrechters stonden klaar om de wedstrijden te
begeleiden en in goede banen te leiden. Om 8.30 uur begonnen de jongste
deelnemertjes aan het toernooi, waarna om 17.45 uur de oudste jeugdspelers
klaar waren met het toernooi en de prijzen konden worden uitgereikt. Thorvald Lutjeberenbroek, bezig aan zijn laatste uurtjes als toernooicoördinator,
was kon tevreden terug kijken op een geslaagd toernooi en kreeg dan ook van
menig deelnemende vereniging complimenten voor de goede organisatie.
TWELLO.- Tijdens het Vier Hofsteden
Toernooi heeft de buurtsportcoach
van Voorwaarts in samenwerking
met de afdeling volleybal het eerste
schoolvolleybaltoernooi van de gemeente Voorst georganiseerd.
Op vrijdagmiddag werd om 16.00 uur
gestart met twee leeftijdscategorieën,
leerlingen uit groep 5-6 en 7-8 van het
basisonderwijs. In totaal namen acht
teams van diverse scholen uit de gemeente Voorst deel aan het toernooi.

Sportieve volleybalwedstrijden op de velden van SV Voorwaarts.

Gezond en sportief

Het toernooi voor de jeugd werd
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ondersteund door JOGG Voorst, de
deelnemers konden kiezen uit diverse soorten fruit en koud water uit het
tappunt. Het eerste toernooi werd
enthousiast ontvangen, de sfeer
was goed en de sportiviteit hoog.
Bij groep 5-6 ging “Uiltjes-Power”
van basisschool Sjaloom uit Voorst
er met de eerste plaats vandoor en
bij groep 7-8 de “Volleybaltoppers”
van basisschool De Kopermolen uit
Klarenbeek. In 2018 zal er een 2e
editie plaats gaan vinden, hopelijk
met nog meer enthousiaste jongens
en meiden.

Slavinken
4 stuks

4.-

bami/nasi 300 gram
babi pangang 200 gram
samen

4.-

volg ons ook op facebook
KEURSLAGERIJ

AALPOEL
RIJKSSTRAATWEG 91
7383 AM VOORST
TEL. 0575 - 501235

Ambachtelijke

Ook voor
vaderdag!

Bakkerij Bril
& Zonen
Vader krijgt geen spijt
van een stevig ontbijt

Wij wensen alle
vaders op
18 juni een
prachtige autodag

Rijksstraatweg 24, Voorst - (0575) 50 12 71

HEREN
OVERHEMDEN
KORTE MOUW

WWW.HOFMEIJERVOORST.NL • TEL: (0575) 50 14 98

•
•
•
•
•
•
•
•

AGRARISCH LOONWERK
GEWASBESCHERMING
SPORT EN RECREATIE
CULTUURTECHNIEK
GRONDVERZET
CIVIELE TECHNIEK
ADVIES EN ONTWERP
NATUURONTWIKKELING

VAN BOSHEIDE
SCHILDERWERKEN

Tel. (0575) 501 406
www.rsschildersgroep.nl

vanaf

21,

95
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SV Terwolde voor het eerst in de
geschiedenis naar 4e klasse

TERWOLDE.- Afgelopen zondag
had SV Terwolde nog een kans
om te promoveren naar de 4e
klasse. Na een teleurstellende 1e
en 2e ronde in deze nacompetitie
hadden de mannen uit Terwolde
nog een kans. Op neutraal terrein
(SV Hector in Goor) moesten ze
het opnemen tegen de 4e klasser
FC ’t Centrum uit Enschede.
Het was een warme benauwde dag,
geen ideale omstandigheden voor
een wedstrijd waarbij de druk toch
al hoog lag. Er waren veel fans uit
Terwolde meegekomen om de mannen aan te moedigen. Om 14:00 uur
begon de wedstrijd en de eerst 20
minuten was het aftasten. De bal
ging van links naar rechts en het
ging aardig gelijk op. Na 20 minuten
komt er verandering in de wedstrijd
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en brengt Thomas Leurink de Terwoldenaren op een 1-0 voorsprong.
Daarna probeert ’t Centrum druk te
zetten en moet Dik Nieuwenhuis de
bal nog uit het goal houden. In de 43
minuut zien we een mooie paas van
Thomas Leurink op Jurrien Kamphuis, die de bal vervolgens vanuit
een lastig hoek snoeihard in de korte hoek schiet. De 1e helft zit er dan
op en SV Terwolde gaat met een 2-0
de kleedkamer in. De Tweede helft
is dan nog maar 43 seconde aan de
gang als Koen Appelo de bal alweer
tussen de palen weet te schieten.
Een hele snelle 3-0. Terwolde wordt
sterker en ’t Centrum komt er niet
goed uit. In de 50e minuut maakt
Max van Gerrevink. Een schitterende actie, weet twee spelers achter zich te laten en legt vervolgens
de bal breed op Robert … die hem

er net niet in krijgt. 4 Minuten later
een perfecte paas op Thmoas Leurink die nog maar een man voor zich
heeft en de bal breed legt waardoor
Rick Bredenoort de 4-0 op zijn naam
kan schrijven. Een paar minuten later weten de mannen uit Enschede
te scoren en is de stand 4-1. In de
67e minuut maakt Thomas Leurink
de 5-1, doordat Rick Bredenoort de
bal netjes afgeeft. ’t Centrum weet
de stand uiteindelijk nog op 5-2 te
krijgen, maar veel meer zat er niet
meer in.
SV Terwolde is voor het eerst van
z’n bestaan gepromoveerd naar de 4
klasse. Een hele bijzondere prestatie
waar de spelers, coach en de vele
meegereisde fans enorm trots op
zijn. SV Terwolde 1, van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie.

Welsums Zandhap Beachtennis Toernooi

Geslaagd Pupillen
toernooien bij Voorwaarts

TWELLO.- Afgelopen pinksterzaterdag en de week ervoor was het weer
een drukte van jewelste op sportpark
De Leane. SV Voorwaarts organiseerde op zaterdag 27 mei en op zaterdag 3 juni ondermeer het Herman
Beekman toernooi en het Brinta Boys
toernooi. Tevens waren er tijdens
die dagen handbal toernooien op de
Beachvelden.
Zaterdag 27 mei werd er door vijftien pupillenteams , (jeugd onder de
13 jaar) verdeeld in drie poules om
de felbegeerde 1e plaats gestreden.
Ondanks het warme weer verliep

het toernooi sportief mede door de
uitstekend leidende scheidsrechters.
Een week later op de zaterdag tijdens
het pinksterweekend was het weer
een drukte van belang tijdens het
Brinta Boys toernooi, er werd door
50 pupillen teams deelgenomen, (‘s
morgens de jeugd onder de 9 jaar en
‘s middags de jeugd onder de 11 jaar.
Opa’s, oma’s, broertjes en zusjes allemaal hebben ze genoten tijdens deze
pupillentoernooien en van de handbalactiviteiten op de beach velden bij
Voorwaarts. Alle pupillenteams gingen met een mooie beker naar huis.

Alle kinderen moeten
kunnen sporten!
Het Jeugdsportfonds (JSF) geeft sportkansen aan kinderen en jongeren
van 4 t/m 18 uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden
van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het JSF de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Het motto van het JSF
is: Alle kinderen moeten kunnen sporten!
De gemeente Voorst onderschrijft deze doelstelling en is in 2013 van
start gegaan met het JSF en heeft deze succesvolle samenwerking onlangs tot 2021 verlengd.

Waarom is het Jeugdsportfonds nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim
423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Zo’n 150.000
kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen
deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes
vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en
sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk
voor de hele samenleving. In 2016 heeft het JSF 49.466 kinderen een
sportkans geboden. In de gemeente Voorst maakten in dit jaar ruim 30
kinderen gebruik van het JSF.

Sporten is gezond!

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en
leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels
en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen.
Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans
op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen
en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht
tegen te gaan, zoals we allemaal weten: overgewicht is een groeiend
probleem in Nederland.

Extra informatie of aanvragen?

OmeenaanvraagtedoenofvoormeerinformatieoverhetJSFkunnenouders
in de gemeente Voorst terecht bij het lokale aanspreekpunt Robert Horstink.
Robert Horstink is te bereiken via mail: r.horstink@voorst.nl of telefoonnummer 06-50 43 86 59. Tevens staan op www.voorstactief.nl/
jeugdsportfonds de spelregels van het JSF in de gemeente Voorst.
WELSUM.- Op zaterdag 1 juli wordt
op het tennispark in Welsum voor
de 4e keer het Welsum Zandhap
Beachtennistoernooi georganiseerd.
Beachtennis heeft vanzelfsprekend
overeenkomsten met het reguliere
tennis, het is een combinatie van
beachvolleybal, beachball en tennis.
Beachtennis wordt echter gespeeld
op een zandveld van 8 x 16 meter.
Het net hangt op 1,70 meter en er
wordt gespeeld met korte rackets en
zachte ballen. De bal mag niet stuiteren, dus er worden alleen maar volleys gespeeld. De telling is grotendeels gelijk aan die van het normale
tennis. Het verschil is dat er maar
één keer geserveerd mag worden en

dat op deuce direct het winnende
punt wordt gespeeld. Er is dus geen
sprake van voor- en nadeel. Door
deze regels zijn de wedstrijden relatief kort.
Meedoen aan het Welsum Zandhaptoernooi kan door iedereen die 17
jaar of ouder is, of in 2017, 17 jaar
wordt. Je hoeft geen tenniservaring
te hebben, iedereen kan de sport
beoefenen. Ook voor volleyballers,
badmintonners, voetballers, etc. is
het een erg leuke balsport. Materiaal
is beschikbaar op het park dus de
enige benodigdheden zijn een goed
humeur en uithoudingsvermogen.
Inschrijven

kan

via

toernooi.nl

(zoek op Welsum en het toernooi
verschijnt) in de categorieën fun of
advanced in de HD/DD/GD. Je kan
ook een mail met je naam, deelnamecategorie en partner te sturen
naar info@tenniswelsum.nl. Inschrijving is mogelijk tot en met 25
juni. Schrijf snel in, want vol is vol.
Ook organiseren we op de donderdagavond in juni een reeks oefenavonden, op 15/22 en 29 juni vanaf
19:30 uur. Het materiaal is aanwezig dus ben je enthousiast geworden,
kom dan gerust een keer beachtennis proberen. Meer informatie over
de vereniging en de activiteiten is te
vinden op www.tenniswelsum.nl.

Deze column, in het kader van Voorst Actief, krijgt maandelijks een
plek in het Voorster Nieuws. Mocht u als aanbieder denken een leuke
bijdrage hiervoor te hebben dan nodigen wij u van harte uit contact op
te nemen via info@voorstactief.nl. Uiteraard kunt u hier ook terecht
met al uw vragen over Voorst Actief, hét digitale platform voor alle
initiatieven en activiteiten op het gebied van sport en bewegen, cultuur
en kunst en welzijn en recreatie in de gemeente Voorst. Het gebruik
van www.voorstactief.nl is gratis, u hoeft slechts een account aan te
vragen!

@VoorstActief

Voorst Actief
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Paarden- en ponyconcours
EMPE/KLARENBEEK.- Op 17 en 18
juni wordt het twee dagen durende
Hunnekink Concours Hippique gehouden. Het zijn weer twee gezellige dagen met top paarden- en ponysport.
Zaterdag 17 juni komen de paarden
aan de start, alle klassen dressuur
en springen. Tevens wordt de voorselectie verreden voor de Gelderse
Kampioenschappen in de klasse Z
dressuur en springen klassen B tm
ZZ. Zondag 18 juni rijden de pony’s,
alle klassen dressuur en springen.
Tevens is er dit jaar weer de rubriek
Bixie, een klasse speciaal voor de allerkleinste ruiters en amazones. Op
zondag is er in de middagpauze een
demonstratie van de Voltige afdeling
van de Oortveldruiters en er staat
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het hele weekend een groot springkussen.
De Oortveldruiters mogen ook dit
jaar weer rekenen op steun van een
grote groep vrijwilligers om het concours in goede banen te leiden. De
voorbereidingen zijn reeds in januari gestart. Ruim 100 clubmensen
zorgen dat alle materialen in goede staat op het terrein komen. Het
wedstrijdsecretariaat moet bemand
worden en alle juryleden benaderd
en ingedeeld om er een sluitend
programma van te maken. Op het
hele terrein zijn vele handen nodig
voor de horeca, jurysecretariaat, parcoursbouwers en verkeersregelaars.
U bent ook dit jaar van harte welkom
op de schitterende terreinen van Ponyhengstenhouderij de Beekhoeve,
Clabanusweg 20 te Klarenbeek.

Zeer geslaagd Buitink Open tennistoernooi
TWELLO.- Het Buitink Open tennistoernooi bij TC de Schaeck (van 5- 11
juni) was weer een geweldig toernooi! Dit jaar hadden we 102 deelne-

mers in de categorieën 4-8 ( DE/HE/
DD/HD/GD). Er werden 100 partijen
gespeeld. Dit toernooi is gesponsord
door Buitink Sport 2000. Dankzij

Categorie
1e prijs
		
DE7
Marloes van der Horst
HE6
Jurre Steehouder
HE7
Henk Barmentloo
HE8
Jan Heiko Kuiper
DD4
Susanne Koopman/Noortje Schaeffer
DD6
Karlijn vd Meer/ Jessica Braam
DD7
Marianne Bultman/Caroline Molendijk
DD8
Hanneke van Dellen en Diana van Rijn
HD6
Marco Lapre/Jurre Steehouder
HD7
Edwin Grouwstra / Harold Oostendorp
HD8
Frijling M, Stephan van Zuijlen
GD6
Nanda Bolt/Theo Willem Hulshorst
GD7
Sander Luntungan/Jolanda Kuiper

hen kregen de winnaars mooie prijzen. De vele toeschouwers hebben
genoten van prachtige partijen. Hieronder ziet u de winnaars

2e prijs
Ruth van Eldijk
Cesar de Groot
Peter Winterman
Edwin Grouwstra
Anneke Tempelman/ Carin de Weme
Hermien Koop/Tineke Evenboer
Heidi Nicodem/Monique v Beek
Mirelle Eilander en Kirsten Post
Erwin Menkehorst / John Nicodem
Henk Harsveldt/Ton Heijdra
Marco Rooks/Erwin Timmermans
Trees vd Vegt/ Jan Klein Swormink
Demi Grouwstra/Harold Oostendorp

Mooi weekend duivensporters

Romein en Voskamp aan de top
TWELLO.- Afgelopen weekend stonden er 2 vluchten op het programma
voor de Twellose duivensporters van
p.v. Steeds Verder. De midfondduiven moesten huiswaarts keren vanuit
Laon (340 km) en de sterke dagfondduiven werden gelost in Chateaudun
(573 km) Beide vluchten werden al
om 07.15 uur gelost. Overigens komen
de leden van Steeds Verder niet alleen
uit Twello maar ook uit de andere dorpen van de gemeente Voorst, van de
Worp en zelfs uit Diepenveen en Epse.

Laon

Na een aantal zware vluchten werd
er door veel liefhebbers gedoseerd
gespeeld waardoor er zeker geen
deelnamerecords gebroken werden.
Een aantal marathonliefhebbers had
echter, met het oog op de mooie
weersverwachtingen, grote aantallen duiven ingekorfd waardoor de
beperkte deelname van de specialisten enigszins gecamoufleerd werd.
De eerste duif op de meldlijst was
er één van Jan Ketelaar in Terwolde,
gevolgd door de Teugse liefhebbers
Henk Boegborn en Jan de Ruiter. Ook
de eerste marathonduifjes arriveerden
ondertussen op de hokken bij Annet
Jutten en John en Gerrit Nieuwenhuis.
Het wachten was op de eerste melding
van John Romein. Omdat hij meerdere
duiven tegelijk kreeg was er even geen
tijd om voor de laptop plaats te nemen
maar al snel werd duidelijk dat hij
deze middag weer “spekkoper” was.
Met het complete erepodium op zak

laat hij er weer geen twijfel over bestaan wie de sterkste snelheidsspeler
in deze omgeving is. Was het vorige
week Eline’270 zelf die eerste werd,
dit keer moest ze de eer laten aan haar
broertje Harry’881, die ook zeker niet
aan zijn proefstuk bezig was.

Chateaudun

Voor Chateudun werd er ook maar
mondjesmaat ingekorfd in Twello.
Met slechts 42 duiven in concours
was er echt sprake van een miniwedstrijd. Overigens blijkt hier eens
te meer uit dat de duivenliefhebbers weloverwogen te werk gaan
met het inzetten van hun atleten.
De eerste melding kwam van specialist Bram Scherpenzeel maar hij werd
voorbijgestreefd door Nico Voskamp,
wonende in Diepenveen en dus vliegend op een grotere afstand. Na een
prachtige serie van Nico op de eerste
dagfondvlucht was deze nu iets minder maar pakt hij wel de hoofdvogel.
Bram daarentegen draait een mooie serie met 60% prijs maar was toch niet
geheel tevreden.
Top 10 Laon Algemeen: 1,2,3,5,6,7,10.
John Romein, 4,8,9. Jan Ketelaar
Top 10 B-klasse: 1,5,8. Comb. Nieuwenhuis, 2,3,4,7,9,10. Annet Jutten, 6.
Naomi en Lizzy Romein.
Top 11 Chateaudun: 1,3. Nico Voskamp, 2,5,6,8,10,11. Bram Scherpenzeel, 4. Jan Ketelaar, 7,9. John Romein.

Jeugdkamp SV V en L
enorm succes
DE VECHT.- Afgelopen weekend is bijna de totale jeugd van SV VenL op
kamp geweest, ter afsluiting van voetbalseizoen 2016/2017. En uit de geluiden en foto’s en video’s blijkt dat het weer één groot succes was. Thema dit
jaar was zomer carnaval, en toen er vrijdagavond om 18.00 uur werd gestart
op het VenL terrein, kwam niet veel later de carnavalswagen van De Vrogge Reuiers binnen rijden om gelijk sfeer te maken. Daarna werd er gestart
met penalty’s schieten waarna de kids in 10 groepen werden verdeeld en
het Ren je Rot spel deden, met als knaller daarna `s avonds laat de spooktocht met enge mannen mèt kettingzagen. En dan smaakt een broodje hamburger nadien wel erg lekker. En de voor de oudere jeugd volgde nog als
extra een dropping. Dus van slapen kwam niet veel, zeker toen in de kleedkamers, de slaapplekken van de jongste jeugd, de douches aangingen, als
anti legionella beleid. Na een heerlijk ontbijt was het zaterdagochtend tijd
voor een speurtocht door de Vecht en ’s middags de sport- en spelmiddag,
met zitvoetbal, barkrukzoeken en eieren gooien. Na een overheerlijke BBQ
volgde het Henny en Mary spel, verkleden in groepen, playbacken en een
dansje bij je act bedenken, en daarna opvoeren voor de rest. Daarna voor de
jongeren de BINGO en de oudste jeugd mocht naar Festfly in Teuge. Na een
ontnuchteringsspel voor de oudsten volgde een uitgebreid ontbijt met ei.
Vervolgens stoelendans en werd er een taart gegooid naar de jarige Marco
Schimmel. Daarna kwamen de ouders om de kinderen op te halen, en werd
er gevoetbald, ouders tegen jeugd en leiders tegen oudste jeugd. Vervolgens
volgde het afronden van jaarlijkse penalty bokaal, met als gastkeeper deze
keer Joost Veldwijk, keeper van eerste elftal Teuge. De winnaar was Tiem
Overvelde, met als tweede Collin ten Have en als derde Sander van Essen.
Als jeugdspeler van het jaar werd Matthijs Buitenhuis gekozen, die dit jaar
enorm gepresteerd heeft en ook nog zijn scheidsrechters diploma heeft behaald. Een geweldig weekend wat zonder alle vrijwilligers niet mogelijk
zou zijn, bij deze allen enorm bedankt voor jullie tomeloze inzet.

Tennisclub Teuge:
het Open 50-plus toernooi
TEUGE.- Voor de derde keer wordt
bij tennisclub Teuge het open 50
plus tennistoernooi georganiseerd.
Donderdag 8 juni staan tennissers uit
de regio klaar om de wei in te gaan.
Aan dit toernooi kunnen immers alle
tennissers uit de regio, die Abraham
dan wel Sarah gezien hebben, deelnemen. Lepe lobjes, duizeling wekkende dropshots en adembenemende
aces wisselen elkaar in hoog tempo
af. Om nog maar te zwijgen over de
flitsende forehand en de briljante

backhandslagen. De oudere jongeren
doen het nog best. Na vier partijen,
wanneer het stof is opgetrokken en iedereen moe maar tevreden op het gezellige Teugse terras een consumptie
nuttigt, wordt de balans opgemaakt.
Drie overtuigende winnaars. En opnieuw laten de tennissers van tennisclub de Schaeck zien dat zij goed
een balletje kunnen slaan. De derde
prijs is voor Rita Boneschansker en
de tweede gaat naar Ton van Mourik.
Gelukkig kan tennisclub Teuge de eer

hoog houden door de eerste prijswinnaar te leveren. Wim Derksen scoort
de meeste games en gaat er met de
hoofdprijs vandoor. Zoals gebruikelijk bij tennisclub Teuge wordt deze
enerverende dag afgesloten met een
heerlijk buffet. Volgend jaar weer
een nieuwe versie van dit open 50
toernooi. Bent u benieuwd naar tennislcub Teuge kijk dan eens op de
website:
www.tennisclubteuge.nl.
Of wordt volger op Facebookpagina
Tennisclub Teuge.

Deze zomer trainen bij
Go Ahead Eagles Soccercamps
REGIO.- De eerste week van de
basisschoolvakantie wordt er een
Go Ahead Eagles Soccer Camp bij
SV Voorwaarts georganiseerd. Op
maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 juli kunnen jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 15
jaar drie dagen trainen onder professionele begeleiding van opgeleide en gecertificeerde trainers bij de
Go Ahead Eagles Soccer Camps.
Tijdens de Go Ahead Eagles Soccer
Camps gaan voetbal,- en spelplezier
hand in hand. Alle deelnemers worden ingedeeld op leeftijd en niveau
(hiernaast is het altijd mogelijk om
bij vriendjes/vriendinnetjes ingedeeld te worden). Het vernieuwde
programma van de Go Ahead Eagles
Soccer Camps zorgen ervoor dat kinderen in de leeftijdscategorie 6-10
jaar en 11-15 jaar een gevarieerd en
uitdagend programma krijgen aangeboden. Het programma is dagelijks
van 10.00 uur t/m 16.00 uur. Naast
het voetbalprogramma zijn er verschillende animatie-activiteiten voor
de deelnemers. Zo komen er twee
eerste elftalspelers langs waar de
jonge deelnemers al hun vragen aan
kunnen stellen. Bij de oudste groepen geven de spelers juist voetbaltips
en scoren alle deelnemers uiteraard
een mooie foto en handtekening. Wat
krijg je allemaal bij het Go Ahead Eagles Soccer Camp? Naast heel veel
voetbalplezier, tips en (individuele)
aandacht ontvangen alle deelnemers:
Een Go Ahead Eagles Soccer Campstenue, kans op mooie prijzen, een
deelnemers certificaat, iedere dag

een gezonde lunch, tussendoortjes
en meerdere malen drinken en maken de deelnemers zelfs kans om
gescout te worden voor de voetbalopleiding van Go Ahead Eagles. De
kosten voor een driedaags Go Ahead
Eagles Soccer Camp bedragen 129,euro. Aanmelden? Uw zoon/dochter
aanmelden voor het Go Ahead Ea-
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gles Soccer Camp bij SV Voorwaarts?
Ga dan naar www.ga-eagles.nl/soccercamps hier vind u tevens meer
informatie over de dagen en overige
Soccer Camps in de zomervakantie
(24, 25 en 26 juli sv Schalkhaar) en
(22, 23 en 24 augustus Sportclub Deventer). Voor vragen kunt u mailen
naar soccercamps@ga-eagles.nl

SPORT

Woensdag 14 juni 2017
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Agenda

Kermis in Oosterhuizen één groot feest

12 t/m 15 juni, AVOND FIETSVIERDAAGSE TWELLO 2017
Twello, 18.30 uur
Woensdag 14 juni, VOORRONDE NK KNIKKEREN 2017
Marktplein Twello, 13.00 uur
13 t/m 16 juni, WANDEL4DAAGSE WILP-POSTERENK-BUSSLOO
Landgoed ‘De Lathmer, 18.30 uur

Zondag 18 juni, ZWEMMEN MET DEMENTIE
Zwembad de Schaeck, 16.00 uur
19 t/m 25 juni, ZWEM7DAAGSE
Zwembad de Schaeck, Vanaf 07.00 uur
Zaterdag 24 juni, ST. WILP STAAT OP ORGANISEERT: ‘VOER BIE DE BOER’
De Bremte (Deventerweg 4, Bussloo), 18.00 uur
27 t/m 30 juni, WANDEL4DAAGSE KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 18.00 uur
Woensdag 28 juni, ONTMOETCAFÉ TITUS
Stationsstraat 13a, Twello, 19.30 uur
Vrijdag 30 juni, PJG KRACHTTOER
Zeelandssingel 40, Arnhem, 08.00 uur

OOSTERHUIZEN.- Afgelopen pinksterweekend was er kermis in Oosterhuizen. Door het mooie weer was er weer veel te beleven, waardoor
de kermis weer goed gevuld was. De vrijdag hebben de kinderen van
OBS Oosterhuizen weer een mooie dag vol spelletjes gehad en er was
een goochelaar op bezoek geweest. De avond stond in het teken van vogelschieten. Er is een nieuwe schutterskoning opgestaan en zijn naam
is Ruben Brinkhuis.
We dachten dat Robert ten Broek
de kop mee naar huis zou nemen,
maar toch was Kim van Gerrevink
ermee vandoor gegaan. De linker
vleugel heeft Teun Schotpoort eraf
geschoten en Andre van de Kamp
de rechter. Het had 1 schot gescheeld of Han Brinkhuis was de
schutterskoning geworden, maar
hij mag het doen met de staart van
de vogel. De zaterdagmiddag was
een sportieve dag met waar veel
werd gevolleybald en de dames

van TTC Oosterhuizen hebben een
fantastisch toernooi georganiseerd.
Aan het einde van het touwtrektoernooi moest er uiteraard wel een
strijd worden aangegaan “Mens tegen machine” waarbij Vriezenveen
en de dames van Oosterhuizen tegen een tractor trokken. De volleybal kampioenen zijn de heren van
“Rondje van mij” en met touwtrekken werd TTV Vriezenveen kampioen. In de tent was in de middag
een demonstratie te zien van het

country en westerndansen met
live muziek. Op de zaterdagavond
heeft Papa di Grazzi een weergaloze show neergezet waarbij iedereen stond te springen en te hossen
op de verschillende muziekstijlen
die de showband aan het dorp gaf.
De maandagochtend begon vroeg
voor de liefhebbers van de rommelmarkt. Die konden met het mooie
weer gerust een wandeling maken
over een uitgebreide markt waar ze
van alles verkochten, van fietsen
tot fidget spinners. En in de middag
was de kermis geopend en had het
muzikaal duo Xplain een mooie
show neergezet. Over het gehele
weekend hebben we muzikale ondersteuning van Stefan van Hunen
gehad die met zijn installatie de
boel op stelten heeft gezet.

Breng op 25 juni een bezoek aan de
18e editie van de Stationaire Motoren show

Zaterdag 1 juli, TC DE SCHAECK CLUBTOUR 2017
Schakerpad 8, Twello, 13.45 uur
Zondag 2 juli, TC DE SCHAECK OPEN OUDER-KIND TOERNOOI
Schakerpad 8, Twello, 13.30 uur
Maandag 10 juli, SPORTCLINICS IN DE ZOMERVAKANTIE
N.n.b., 09.30 uur
De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders van Cultuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente Voorst, zowel het
structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contactformulier kunt u een account
aanvragen waarna u geheel kosteloos gebruik kunt maken van dit platform. Gepubliceerde
activiteiten worden tevens gedeeld via Twitter (@VoorstActief) en Facebook (Voorst Actief).
Wekelijks wordt er in het Voorster Nieuws een overzicht geplaatst van geplande activiteiten.

www.beregenen.nl

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen

Uw Specialist Met Goed Advies


seweg 61 in Klarenbeek.
De entree is helemaal
gratis.
Neem voor meer informatie contact op met
055-3011927.

n
nde
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or
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ren, waaronder een vijftigtal van de
familie zelf. Ook zijn er miniaturen
aanwezig.
Iedereen is op 25 juni 2017 van 10
tot 17 uur van harte welkom bij de
familie Hissink aan de Klarenbeek-

M

KLARENBEEK.- Op zondag 25
juni wordt de 18e Stationaire Motoren show georganiseerd. Tijdens
de show zijn er meer dan honderd
stationaire motoren van verschillend fabricaat en type te bewonde-

Altijd scherp
geprijsd
op bestelling

Uitnodiging voor ondernemers
VOORST.OndernemersVerenigingVoorst (OVV) houdt op 22 juni
een netwerkbijeenkomst. Het thema
van deze avond is streekproducten. Het is een avond van en voor
ondernemers, met name om te laten weten wat je als bedrijf doet en
voor elkaar kunt betekenen. Een
aantal lokale ondernemers die een
‘streekproduct’ leveren presenteren

zich op deze avond. Zij verstrekken
informatie en laten u proeven, daarnaast is deze avond vooral bedoeld
om te netwerken met collega-ondernemers onder het genot van een
drankje en hapje. Bent u nog geen
lid van de OVV dan wordt u hierbij wel van harte uitgenodigd om te
ontdekken of dit iets voor u is, neem
uw collega-ondernemer mee. Aan-

melden is niet verplicht
maar wel handig via mail
info@dorp-voorst.nl
Donderdag 22 juni, aanvang 20.30 uur, locatie
in de kassen van Boerderij ‘de Kolke, (MTS Wassink), Klarenbeekseweg
30, 7383 EB Voorst.

www.bandtotaal.com info@bandtotaal.com
Engelenburgstraat 19B Twello

06 - 51297624
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Markt Twello
GROTE NECTARINES
‘ZOET EN VOL SAP’

NU 10 STUKS
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ZOETE MANDARIJNEN

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’
‘VOL SAP, ZONDER PIT’

3

99

NUNU
183STUKS
KILO

3

99

DIKKE ZOETE KERSEN
500 GR

WAARDEBON



EMMER MOERBEIBESSEN

10.00

EMMER CACAO NIBS

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WILDE WALNOTEN GEPELD
600 GRAM
VOOR






49

NOTENAFDELING

RAW FOOD

400 GRAM VAN 10.32
NU 6.99 2 STUKS

3

‘KNAPPERIG ZOET’

WAARDEBON

VAN 9.99 NU
6.95 2 STUKS

van 12.30 tot
17.30 uur

10.00

10.00

STUDENTENHAVER
500 GRAM
VAN 8.99 VOOR

5.00

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

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

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

Vermist

ZOEK
DE BAAS!

Fluitende opa

Grijze Roodstaartpapegaai: Oud Lochemseweg, Wilp-Achterhoek.
Licht rode kater, witte kin, bef en teentjes: Michiel de Ruyterstraat, Twello.
Zwarte poes: De Hamerslag, Twello.

Enkele weken geleden is deze fluitende opa van
18 jaar bij Dierenasiel de Kuipershoek binnengevlogen met de vraag of wij een nieuwe gezelschapsdame voor hem hebben.
Zijn eigen vriendinnetje was namelijk onlangs
overleden en hij kon niet zo goed opschieten met
het andere koppel wat bij hem verbleef.
Helaas konden wij niet aan zijn vraag voldoen,
maar hebben hem wel onderdak geboden, zodat
die nog wel enige aanspraak heeft.
Heeft u interesse in deze kranige gezellige valkparkiet en heeft u een maatje of een plek waar die
nog heerlijk kan rondvliegen kom dan eens langs
in het asiel.
Het kan voorkomen dat, tussen het plaatsen van
de oproep en de uitgave van de krant, de parkiet
al geplaatst is.
Onze openingstijden zijn di/wo/do/vr van 13.30
tot 16.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Op maandag, zon- en feestdagen zijn we gesloten.

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

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de Oud
Lochemseweg in Wilp-Achterhoek.

Woensdag 14 juni 2017

MEDISCHE DIENSTEN
Als u buiten de spreekuren dringend
een huisarts nodig heeft Klarenbeek:
bellen naar Apeldoorn: 0900 600 90
00 Voorst: bellen naar Zutphen:
0900 200 90 00 Twello/Terwolde/
Wilp: bellen met de Centrale
Huisartsenpost Salland 0570 50 17 77.

Dienst Apotheek Salland

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

TANDARTSDIENST

Voor informatie kunt u het antwoordapparaat 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 bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg

Medipoint|Vérian
Zorgwinkel

Ook voor uitleen verpleegartikelen.
Medisch Centrum Twello, Raccorderment 8. Openingstijden: maandag
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.00
uur. Voor informatie kunt u bellen
met de Medipoint Zorglijn 09001121125 of e-mailen naar
kcc.elst@emcart.nl.

ZorgSaam; uitleen
hulpmiddelen

Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze
openingstijden kunt u op werkdagen
van 17.00-20.00 uur en op zaterdag,
zon- en feestdagen van 10.00-17.00
uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Voor informatie
bel met Zorgsaam op werkdagen van
9.00-17.00 uur, tel. 055 58 898 58. Uitleenservicepunt de Benring, Tuinstraat
51 in Voorst. Maandag t/m vrijdag van
9.00 - 12.30 uur.

Sensire AlgeMEEN
maatschappelijk werk

Tel. 0900-6228724 24 uur per dag
bereikbaar. Inloopspreekuur donderdagochtend van 08.30-09.30 uur.
Raccordement 8i, Twello.

SENSIRE THUISZORG

Om zo lang mogelijk thuis te kunnen
wonen, zorgen wij voor persoonlijke
verzorging en verpleegkundige zorg.
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7
dagen per week, via telefoonnummer
0900-8856. Bezoekadres:
Raccordement 8h, Twello

Vérian Zorglijn

Informatie over wijkverpleging,
huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 0881263126. 24 uur per dag bereikbaar.

Trimenzo Zorg aan huis

Biedt thuiszorg aan alle zorg- en
hulpverleners in de gemeente Voorst
en is 24 uur per dag bereikbaar via
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie:
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in
Twello

BUURTZORG TWELLO

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

Diabeteslijn

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

SALLAND VERZEKERINGEN

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

MEE VELUWE VOOR MENSEN
MET EEN BEPERKING

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

KERKDIENSTEN

‘uit het archief’

Zondag 18 juni

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur en 14.30 uur stud. M. Blok.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur,
ds. Y. van Neck.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30
uur, ds. L. Groenenberg, 15.00 uur
ds. W. v/d Linde.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, ds. B.
van ‘t Veld.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, jeugddienst mmv Radise.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur, ds. L. van Prooyen Schuurman.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur,
pater W. Boerkamp.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. M.
Bassa.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds.
Kl. Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. J.
Lammers.
R.K.kerk
Duistervoorde-Twello,
10.00 uur, pastor Sebastian.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene”
te Zutphen, 10.00 uur, ds. C. v/d
Valk, 17.00 ds. E. Mijnheer.
Het Boshuis Klarenbeek, 10.00 uur
Werkgroep.
Donderdag 22 juni
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 19.30
uur, ds. A. Uitslag.
Vrijdag 23 juni
R.K.kerk
Duistervoorde-Twello,
18.30 uur, pastor Sebastian.

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

Deze heer staat voor zijn huis,
vermoedelijk in Wilp. Wie
herinnert zich deze persoon?
Reacties naar Jan Siero, 0571 273433
of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring
Voorst, www.okvvoorst.nl

Reactie week 23 .

Het is tijdens het Koningin feest op
school Wilp-Achterhoek in 1966.
Op de schoolplein is men aan het
stoelendansen. Aan het spelen zijn;
links voor Alie Ribbink, achter Crista
Reinders, regie Antoon de Haan,
daar rechts Gerda Heijenk en voor
Geetje Beekman. Reactie kwam van
Alie Ribbink (op foto) uit Deventer.

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

DIERENARTSEN

AED’s
Bussloo
Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

De Vecht
DIERENKLINIEK TWELLO

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

DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK

Dierenarts voor gezelschapsdieren,
paarden & landbouwhuisdieren.
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

SPREEKUREN
WIJKAGENT
Twello. Atus Leleulya, donderdagavond 19.00-21.00 uur, Politiebureau, Veilingstraat 30
Klarenbeek, Cengiz Kara, elke 3e
woensdag van de maand 19.00 uur19.30 uur, MC
Wilp/Voorst/Bussloo/
Steenenkamer, Wilco Jansen,
elke 1e dinsdag van de maand. Wilp
19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de
Pompe. Voorst 20.00 - 20.30 uur,
Dorpshuis Voorst
Nijbroek, Teuge en Twello boven
de Spoorlijn Wilco Jansen (waarnemend wijkagent). Elke 3e woensdag van de maand 20:00-21:00 uur,
Dorpshuis Arend

Café de Groot, Avervoordseweg 2, 055 3231261
Sportvereniging VenL
Kerkstraat 42, 055 3231600

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

Klarenbeek
Brandweer Klarenbeek, Klarenbeekseweg 127
Sportclub Klarenbeek, Bosweg 12
Bakker Jan Stok, Hessenallee 4
Fam. van Ittersum, Elizabeth Hoeve 30
Fam. Borgonje, Hoofdweg 23
Fam. Bruin, Zutphenseweg 242
Huisartsenpraktijk
Achter de Molen 12, 055 3011255
Het Glazen Huis, Oudhuizerstraat 33
De Woudhof, Woudweg 57
Fam Denekamp, Kleine Dijk 20

Nijbroek
Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis, Het Oude Veen 19, 055 5063130

Posterenk
Hekkers & Van ‘t Spijker
Molenallee 5, 0571 262007

Terwolde
Vaassenseweg 19, 0571-292157
Coop de Lelie, Molenweg 1, 0571 291209
SV Terwolde, Sportcomplex Woldermarck
Everwijnstraat 35, 0571 291585
Recreatiecentrum De Scherpenhof
Bandijk 60, 0571 291731
Drabor Terwolde BV, Bandijk 56, 0571 291687
Huisartsenpraktijk Terwolde
Leliestraat 6, 0571 291677
Kerk Geref. Gemeente Terwolde-De Vecht
Avervoordseweg 32, 0571 292120
Het tussenpad tussen de Wijkseweg en de
Twelloseweg, bij nummer 38.
Dorpshuis, Vaassenseweg 3, 0571 292061

Teuge
Haverkamp Auto’s, Woudweg 5, 055 3231210
Sportclub Teuge, De Zanden 92, 055 3231345
Polman Bloemkwekerij
Rijksstraatweg 216, 055 3231616
Theeschenkerij ’t Oegenbos
Zandenallee 5, 06 57333303
Pro(t)Action, Zwanepad 11, 055 3231465
Camping De Weeltenkamp
De Zanden 215, 055 3231983
Basisschool de Zaaier
Bleriotstraat 3, 055 3231792

Twello
Jumbo Binnendijk
Michiel de Ruijterstraat 101, 0571 287820
Aan de Stegge Twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
Gemeentehuis gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
Schoneveld Breeding,
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
Sporthal Jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
Sportpark Zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
Zwembad de Schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
Snackbar Kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
Globe Reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de Boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
Gebouw Irene, Dorpsstraat 8
SV Voorwaarts, Kerklaan 2, 0571 271332
Zorgcentrum Het Grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
Zorgcentrum St. Martinushof
Sint Maartenserf 85, 0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
VV Activia, Vermeersweg 12, 0571 271308
Rabobank,Dorpsstraat 24, 0571 287300
Papillon, Antoinette Teelen, Donizettiplaats 50
Brandwacht Service Nederland BV
Dhr. Marcel Groeneveld, Tel: 06-11355880
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
BW&S, Dorpsstraat 17 in Twello, 0571 746020
Kringloop, Koppelstraat 57, 0571 260183
CBS de Oase, Troelstralaan 3

Voorst
Coop Versluis, Schoolstraat 1, 0575 501257
Trimenzo Zorgcentrum De Benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
Dorpshuis Schoolstraat 14, 0575 502756
‘s Heeren Loo / ‘t Kruiwerk De Windvang 3
Op het kantoor
Huisartsenpraktijk
Schoolstraat 11, 0575 501255
Christelijke Basisschool Sjaloom
Kerkstraat 25, 0575-501229
Klein Hekkerlder B.V. veevoeders
Heuvelderweg 9, 055 3011958
Lunch- en tearoom Bakker Bril
Rijksstraatweg 24 Voorst (Gietelo)
Sportpark De Forst, Beelelaan 1, 0575 501715
Restaurant Ribhouse Texas,
Rijksstraatweg 38, 0575 501446
Zorgboerderij Hof Noord Empe, fam. Hupkes
Noordemperweg 1

Wilp
Bakkerij Wil Gerrits,
Rijksstraatweg 46, 0571 261253
Sportvereniging Wilp
Molenallee 53, 0571 261297
Huisartsenpraktijk
Rijksstraatweg 55, 0571 261217
De Latmer (2x)
Molenallee 50, hoofgebouw en medisch centrum
Tuinland, Wilpsedijk 14
TV De Boerenhofstee Rijksstraatweg 24a
06 53355747

Wilp (A)
Bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
Veehandel Boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
Bonhof BV Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
Attero, Sluinerweg 12, 088 550 10 00,

Steenenkamer
Buurtvereniging Steenenkamer
Mr. Van Marlestraat 12. 24 uur per dag
toegankelijk, echter wel opgeborgen in een met
pincode beveiligde kast. In geval van nood (dus
als 112 gebeld is en de AED nodig is) wordt per
sms de pincode en locatie toegestuurd.
Bowling De Worp
Twelloseweg 1a, 0570 612869

Kies en mix BBQ

Diverse soorten vlees en groenten
met een kies & mix-barbecuesticker
4 bakjes à 116-390 gram of 4-6 stuks

Hollandse aardbeien

4 VOOR

Komkommers

Bak 500 gram

2 stuks

10

Karvan
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uni •
27 j

n3

1 mei t /

m

m
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a

a
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Roche Mazet merlot rosé, Excellence rosé syrah
grenache, Feu! rosé d’Anjou, Hardy’s rosé, Jean
Balmont rosé cabernet franc, Waterval pinotage rosé
of Mionetto rosé
3 flessen à 750 ml
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4
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•v

•v

Rosé wijnen
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Jumbo maaltijdsalades

Alle soorten, 2 schalen à 400-450 gram

Alle soorten
2 verpakkingen à
48 of 750 ml

2 VOOR

3 VOOR

4

10

50

00

Geen 18, geen alcohol

Radler

Coca-Cola of Fanta voordeelpak

Alle merken en
soorten
2 verpakkingen

Alle soorten
Pak met 9 blikjes à 330 ml

2

9
6
5
Jumbo waterijs of schepijs
Alle soorten, 2 dozen à 6-12 stuks
of bakken à
750-2500 ml

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol
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aug . •

49

n
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* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
* Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

Binnendijk
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

