
32e jaargang nummer 28 • woensdag 12 juli 2017
DÉ KRANT VOOR DE GEMEENTE VOORST, DE HOVEN, EMPE EN WELSUM

ZATERDAG

21º 24º

•••••

•••••

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

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

Nieuwe openingstijden
Do. en vrij. 13.00 - 17.00 uur

Za. 10.00 - 15.00 uur
Molenallee 77 Wilp | 0571 - 849 767

Bestellen kan ook via www.clubsteaks.nl
Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn
       www.finstral.com - 055-5380060

KOZIJNEN
NODIG?

www.finstral.com

Kip van het haasje

Aanbieding 

1,49
kip grilworst

Elke woensdag op het marktplein in Twello

�per stuk

Drie woensdagen spetterende gezelligheid

Zomer in Twello

Picknicken op laatste schooldag

EMPE.- Wat is de leukste schooldag van het jaar? ‘De laatste!’ Een groep-
je meisjes van de basisschool J.H. Isings in Empe is het erover eens. Het 
opruimen is achter de rug, nu is het tijd voor alleen maar leuke dingen. 

TWELLO.- De vakanties beginnen. En wie wil er nou niet genieten in de 
vakantie? Dat genieten kan in de zomer op de woensdagen in Twello. 
In het centrum worden drie woensdagen gezellige activiteiten georgani-
seerd geschikt voor jong en oud. De ondernemers van Twello centrum 
nodigen u uit samen met hen te genieten van het prachtige Twello.  Uw 
auto mag u overal in het centrum gratis parkeren.

Grote kleedjesmarkt op 26 juli
Geen leeftijdsgrens voor deelname.
Een mooie gelegenheid voor velen 
om kasten, zolders of schuren op 
te ruimen en dit op een plek in het 
centrum te verkopen. Bent u één van 
hen meldt u zich dan aan op info@
intwello.nl . Iedereen is welkom 
deze markt te bezoeken, welke be-
gint om 10.00 uur en om 14.00 uur 
is afgelopen. De kleedjesmarkt vindt 
u om en op het Dorpsplein

Roel’s Beestenboel op 
2 augustus
Een gezellige kinderboerderij met 

een prachtig springkussen. Deze 
kinderboerderij met een grote vari-
atie aan dieren vindt u net als de 
kleedjesmarkt om en op het Dorps-
plein. Vanaf 12.00 uur staan de die-
ren te wachten om geknuffeld en ge-

aaid te worden. Ook kan er heerlijk 
gesprongen worden in het koeien-
springkussen. 

Om 15.00 uur is deze activiteit afge-
lopen. Voor de kleintjes met hun be-
geleiding zal het een onvergetelijke 
middag worden.

Grote braderie op 9 augustus
De braderie wordt ‘s middags ge-
houden van 12.00 uur tot 18.00 uur. 
Dit wordt een zeer spectaculaire 
woensdagmiddag. Het centrum zal 
vol staan met kramen van plaatse-
lijke winkeliers en hobbyisten. U 
zult verrast worden door de prach-
tige aanbiedingen in hun kramen. 
Natuurlijk zijn ook alle winkels ge-
opend.

Vrijdagochtend deden ze een speur-
tocht en ’s middags was het picknic-
ken geblazen. Lekker in de schaduw 
onder de bomen op het plein. Eten, 
drinken en kletsen. ‘Die speurtocht 
was met een cijfercode,’ vertelt 
Remco uit groep 6. Guusje (groep 
7) vond de vragen erg leuk ‘ Hoe-
veel kanten heeft een cirkel?’ roept 

ze. ‘Geeneen,’ klinkt het rondom 
haar. ’Twee!  Een binnen- en een 
buitenkant!’ grijnst Guusje breed. 
Niek, ook groep 7 / bijna 8, is min-
der te spreken over de ochtend. ‘Die 
speurtocht was gewoon om ons be-
zig te houden,’ zegt hij. Nee, dan 
liever broodjes eten. Harry (groep 
6) heeft intussen een gewond vleer-

muisje gevonden. ‘Hij had maar één 
oogje open en beweegt weinig,’ zegt 
hij. ‘Ik schrok toen ik hem zomaar 
zag liggen.’ Juf Yke heeft de die-
renambulance gebeld en een paar 
kinderen houden de wacht bij het 
beestje, dat in het donker onder een 
emmer ligt. ‘Niet optillen, dat is zie-
lig,’ roepen ze. Nu maar hopen dat 
de vleermuis goed opknapt. 

Hopelijk heeft hij ook een lange zo-
mer voor de boeg.

Tweede USA 
Streetfestival 
 
TWELLO.- Vrijdag 14, zaterdag  
15 en zondag 16 juli vindt in 
Twello het 2e USA Streetfestival  
plaats. De Stationsstraat wordt 
weer omgetoverd in een USA 
feest.

Creedence Clearwater 
Revival Band
Vrijdagavond  zal om 21.00 uur 
deze topcoverband optreden. Zij 
brengen naast alle nummers van 
Creedence Clearwater Revival ook 
rock and roll van andere Ameri-
kaanse topbands.

69 come back
Zaterdagavond om 21.00 uur is 69 
come back de band. Deze rockabil-
ly band met als gitarist en leadzan-
ger Erik Jan v/d Worp zorgt ervoor 
dat iedereen volop gaat swingen.

DAKKERAF
Zondagmiddag treedt de power-
band Dakkeraf op. Met hun op-
zwepende energie zorgen ze voor 
spektakel op de zondagmiddag. 
Aanvang 15.00 uur. 

DJ William
Tussen de optredende bands door 
zorgt DJ William voor Amerikaan-
se sferen met louter USA gerela-
teerde muziek. Van Country tot 
Rock and Roll, van Dolly Parton 
tot ACDC.

USA CAR SHOW
Tijdens het gehele weekend kan 
het publiek uitkijken naar vele 
USA cars. De mooiste Caddilacs, 
Dodges, Chevy’s en andere US 
auto’s worden aan het publiek ge-
toond.

KIDS PLAYGROUND
Ook voor de kinderen en de jeugd 
is er volop vertier in het dorp. 
Zo is er o.a. een draaimolen, een 
rupsbaan, springkussen en er kan 
een huifkartocht gemaakt worden. 
Maar uiteraard kan er ook van een 
suikerspin of een ijsje genoten 
worden . Op vrijdagmiddag/avond 
zal Tommy Carving zijn figuur-
houtzaag kunst demonstreren. Ui-
teraard zijn deze prachtige houten 
beeldhouwwerken te koop.
Al met al een top Amerikaans 
weekend vol muziek, vertier, 
shows, drinks en food. Dit fantas-
tische weekend begint vrijdagmid-
dag 14.00 uur en eindigt zondag-
avond 19.00 uur. Entree is gratis.
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ZOMERSALE

10% - 50%
op een groot deel van de collectie

kortingen van

Primera Oonk en 
Boekhandel Oonk 

‘in het nieuw’

Aanhoudingen voor 
smokkel Albanezen 
via vliegveld Teuge

Afscheid van 
groep 8

ZONDAG

Ook particulieren
laten de verzekeringen 

checken 

Telefoon: 0571-270825
vragen@yoost.nlMEGA

UITVERKOOP
2E ARTIKEL

€1.00 
T/M ZATERDAG A.S.

GRATIS

PARKEREN

ZOMER
COLLECTIE

Twelloseweg 79 | Terwolde | 0571-292056 | www.marismode.nl |  MarisMode

mailto:info@intwello.nl
mailto:info@intwello.nl


PIJNAPPEL
mode

Hoofdweg 84/A, Klarenbeek  |  www.pijnappelmode.nl

PRIJZEN
HALVE

vanaf dinsdag 11 juli

FESTIVAL

Familie berichten 
Overlijdensberichten kunt u opgeven tot dinsdagochtend 10.00 uur. Geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, 

dankbetuigingen, jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur. U kunt deze berichten mailen naar: info@voorsternieuws.nl 

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

Dolblij en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Roan
29-6-2017

Wilco Mulder en Bernadet smit
Zwarte Kolkstraat 40

7384 DC Wilp (Achterhoek)

Voor de vele blijken van betrokkenheid na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa 

Tonny Pereboom 

wil ik u, mede namens mijn kinderen en 
kleinkinderen bedanken voor de kaarten, 
lieve brieven, bloemen en aanwezigheid. 

Het is voor ons een grote troost te weten hoe 
geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd. 

                   Greet Pereboom-Wolbrink 

Twello juli 2017

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Als je een dierbare missen moet
ook al zegt je verstand “zo is het goed”
dan is het heel erg fijn
dat er zoveel mensen meeleven
en er voor je zijn.

Bedankt voor alle aandacht en steun, die er 
was voor en na het overlijden van onze lieve 
moeder, oma en ‘ouwe’ oma

Bertha 
Kers - Hofmeijer

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Vaassen, juli 2017

Op vrijdag 21 juli 2017 
geven wij elkaar het jawoord!

Mark Kluin & 
Angela Veldhuis

Van 15.00 tot 16.30 uur bent u 
van harte welkom om dit samen met ons 

te vieren bij zalencentrum “De Groot” 
Avervoordseweg 2 te Terwolde.

Bekendijk 5, 7396 PB Terwolde

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Volledige tandzorg?
Per heden gevestigd bij Tandzorg op Maat

in een vriendelijke omgeving in Twello.

 Kom gerust langs voor een kennismakingsgesprek. 

Er is plek voor nieuwe inschrijvingen. 

Kinderen zijn vanaf hun eerste tandjes welkom.

Camilla Gelders - 
van der Zande
Dorpsstraat 26c

0571 27 60 40

Wij houden 
het graag 
persoonlijk...

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

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

Thuisopbaring
Afscheidshuis
Afscheidscentrum

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken

• waar u ook verzekerd bent

• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

www.beregenen.nl

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Offi  cieel Renault Dealer

Erkend schadeherstel bedrijf

Automatische wasstraat

APK II keuringsstation

Autoverhuur

Airco reparatie- en 

onderhoudsbedrijf

LPG inbouwstation

Koekendijk 8 Bathmen - 0570 541224

www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR

OBS De Dalk neemt afscheid 
met musical Vermist

KLARENBEEK.- Tickets? Festival-
kleding? Buien- radar? Check! Het 
is zover: BuurtPop, hét jaarlijks te-
rug- kerende popfestival dat je laat 
kennismaken met de muziek van 
vandaag en de bands van morgen. 
De hoofdact van dit jaar? Wie zou 
het zijn? Allerlei veelbelovende 
bands zullen optreden. Zoals elk 
jaar wordt het festival groots afge-
sloten met een fantastisch optreden 
door de hoofdact, die tot het laatst 
toe zorgvuldig geheim wordt gehou-
den. Maar dan blijkt deze belang-
rijke groep Vermist te zijn! Door de 
landelijke netwerkstoring is er geen 
enkel contact mogelijk. Paniek bij 
de organisatie maar een geluk voor 
buurman Derks, die al jarenlang ac-
tie voert tegen het lawaaierige festi-

val voor zijn deur. Zonder hoofdact 
kan het festival net zo goed worden 
afgeblazen, vindt hij. Ondertussen 
worden op het festivalterrein de 
laatste puntjes op de i gezet. Fleur, 
die alle bezoekers van drinken zal 
voorzien checkt haar watertank, 
en Caro, de toiletjuffrouw die juist 
voor de ‘afwatering’ zorgt, frist het 
toilet nog wat op. De beveiliging en 
organisatie maken nog een laatste 
inspectieronde over het terrein. Dan 
arriveren de festivalgangers. Piet en 
Nel Poldermans, een ouder echtpaar 
dat elkaar 30 jaar geleden op het al-
lereerste BuurtPop heeft leren ken-
nen. De festival-fashionista’s Kate, 
Amber en Tess, de stille maar mu-
zikale Luuk en natuurlijk alle fans. 
Naast optredens van de verschillen-

de bands gebeurt er nog veel meer op 
het festivalterrein. Liefdes bloeien 
op, Nel Poldermans krijgt een com-
plete make-over en buurman Derks 
blijkt eigenlijk een ouwe rocker te 
zijn. De band Vermist arriveert uit-
eindelijk net op tijd voor hun grote 
afsluitende optreden. Zij zingen hun 
grote hit: Gemist!

Daarna was er dan echt het afscheid 
van de leerlingen van groep 8. Zij 
werden in stijl vervoerd naar de 
feest locatie, waar hun afscheid met 
de klas, ouders en leerkrachten werd 
gevierd. We wensen de leerlingen 
veel succes op hun nieuwe school! 
En alle andere leerlingen, leerkrach-
ten en ouders een hele fijne vakantie 
toe.

De Bonte Bende 
sluit schooljaar 
af met BBQ
VOORST.- Na het succes van vo-
rig jaar heeft de Bonte Bende ook 
dit schooljaar gezellig afgesloten 
met een BBQ. Donderdag kwamen 
de kinderen van alle locaties naar 
Voorst voor de grote en knallende 
BBQ. Al vanaf het moment dat de 
kinderen de uitnodiging hadden 
gekregen waren ze dolenthousiast. 
Iedereen had wel ideeën over wat 
je allemaal kunt eten en drinken 
bij een BBQ. Dat waren uiteraard 
frikandellen, hamburgers, worstjes 
en veel mayonaise en curry. Aan dit 
laatste is natuurlijk beperkt gehoor 
gegeven. Iedereen vond het zo gezel-
lig dat er door alle kinderen besloten 
is dat er volgend jaar weer een BBQ 

moet komen. 
De kinderen zwaaien jullie allemaal 
een fijne vakantie toe.

Spetterende musical 
schoolverlaters Kopermolen

KLARENBEEK.- Maandagavond 3 juli was het in het Boshuis afgela-
den vol en niet zonder reden. De schoolverlaters van de Kopermolen 
toonden hun acteertalenten tijdens de musical De Verborgen Vallei. De 
rode loper was uitgerold om alle ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s 
welkom te heten.

Een humoristische musical vol 
grappen en spetterende liedjes. Het 
vliegtuigje van de avonturiers Joh-
nny Crash en Co Piloot was neerge-
stort in een geheime vallei. De ont-
dekking van deze vallei was groot 
nieuws! Het WowNews stuurde di-
rect een journaliste om poolshoogte 
te nemen. Ook Generaal Blindelings 
en Korporaal Boontjes startten een 
onderzoek. Zelfs Helga Winters, 
minister van Onvoorziene Zaken, 
bemoeide zich persoonlijk met de 
zaak! Verkreukeld stapten Johnny 
en Co uit het wrak van hun vlieg-
tuig. Hun geheime opdracht was: 

een koffer afleveren bij bioloog Ton. 
Ton die in de vallei onderzoek deed 
naar een zeldzame vlinder. Deze 
vlinder gaf een geur af waarmee 
hij de wil van andere vlinders kon 
ombuigen. Ton ontdekte dat deze 
geurende parfum ook bij mensen 
werkt. Een grote ontdekking die niet 
in verkeerde handen mocht vallen! 
Minister Helga Winters deed er al-
les aan om het parfum in handen 
te krijgen. Maar toen begonnen de 
natuurfanaten, popartiesten, holbe-
woners, vissers en special agents de 
vallei te beschermen. Met veel hila-
riteit als resultaat. De vraag was dan 

ook of het Johnny en Co lukte om 
hun opdracht te vervullen. En kon 
Generaal Blindelings de plannen 
van minister Helga dwarsbomen? 
En of de verliefde agenten Koen en 
Tiffany weer bij elkaar kwamen was 
de vraag. 

Aan het einde van de musical wer-
den de leerlingen op het podium 
persoonlijk toegesproken door juf 
Leonie en juf Diane. Aansluitend 
werd er op het schoolplein door 
alle trotse ouders geproost op hun 
musicalsterren. De volgende och-
tend mochten de kinderen uitsla-
pen om daarna samen taart te eten 
op school. Ter afsluiting van hun 
basisschoolcarrière fietsten ze door 
de gangen van de school en reden ze 
door een haag van zwaaiende leer-
lingen en ouders het schoolplein af. Activiteitendag Veluws College

TWELLO.- De leerlingen van het 
Veluws College Twello sloten op 
Bussloo gezamenlijk het schooljaar 
af. Onder begeleiding van hun do-
centen volgden ze een parcours met 
allerlei sport- en spelactiviteiten en 
het ging er enthousiast aan toe. Met 
deze dag sluit de school een bijzon-

der jaar af. Een jaar waarin het af-
scheid nam van het vertrouwde ge-
bouw aan de Hietweideweg en haar 
intrek nam in het prachtige nieuwe 
onderkomen aan de Veilingstraat. 

Een welverdiende vakantie staat 
voor de deur. 



In het midden van boerenerven en historische wegen in het prach� ge buitengebied 
tussen de Veluwe en de IJssel ligt buurtschap De Vecht. Daar in het centrum is sinds 
1749 Café de Groot een begrip. Een gezellig bruin café, al genera� es lang in het bezit 

van de familie De Groot, die jong en oud graag willen laten genieten van hun 
gezelligheid en aandacht. Binnen De Groot werken wij met een jong, gedreven en 

ambi� eus team. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom 
zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons team te komen versterken als:

Ervaren zelfstandig werkende kok, met passie voor de horeca (32-38uur)

Ben jij de persoon die zijn ervaring wil delen voor de verdere ontwikkeling van ons 
alsmaar groeiende bedrijf, en ben je in het bezit van:

 • Enkele jaren ervaring als zelfstandig werkende kok
 • Een afgeronde vakopleiding
 • Kennis van producten, ingrediënten, hygiëne en allergenenwetgeving
 • Een fl exibele instelling
 • Volgende persoonlijke kwaliteiten:  
 
  o Stressbestendig
  o Hygiënisch werken
  o Accuraat 
  o Teamspeler

Dan zijn wij opzoek naar jou!!!!

Wij bieden:
 • Een uitdagende func� e met veel afwisseling in een klein hecht team
 • Dienstverband van 32-38 uur per week
 • Een passend salaris

Interesse??? Neem contact met ons op via 055-3231261  

�

�

Avervoordseweg 2
7396 PE De Vecht

055 323 12 61

www.cafedegroot.com
Like ons

op Facebook

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

contact op met onze vestiging in Apeldoorn Zuid.

 www.europlanit.nl

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

Procesoperator Vapro A Apeldoorn

CNC Operator Apeldoorn

Tekenaar Solid Edge Apeldoorn

Medewerker Wasstraat Apeldoorn

Meewerkend Voorman RVS Deventer

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

TWELLO CENTRUM M kt t t T ll

VOOR ONZE VESTIGING IN TWELLO ZIJN 
WIJ PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

VERKOPER

SPORTIEVE VERKOPER 
(28-36 UUR)

LEEFTIJD 18-25 JAAR
BBL OPLEIDING MOGELIJK

FLEXIBEL EN BREDE INTERESSE IN SPORT

SOLLICITATIES PER MAIL NAAR:

JBUITINK@BUITINK-SPORT.NL

iQbana . com
S P I K E S   Y O U R   I M A G I N A T I O N

iQbana is een innoverend bedrijf die zich met haar producten 
(bloembakken, opbergboxen etc.) van hoogwaardige kwaliteit 

(EPP kunststof) met name richt op de tuin- en campingbranche en op 
potentiële nieuwe marktgebieden. iQbana bedenkt producten waar u, 

misschien zonder het te beseffen, op hebt gewacht!

Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime: 

ALLROUND MEDEWERKER BINNEN- 
EN BUITENDIENST M/V

U onderhoud en bezoekt onze bestaande en potentiële klanten 
evenals grossiers en importeurs in zowel binnen- als buitenland. 

Dankzij uw professionele aanpak en goede contactuele eigenschappen 
zorgt u ervoor dat iQbana verder op de kaart wordt gezet. 

Wij vragen:

 - Minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau in 
  commerciële richting
 - Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling 
  als schriftelijk
 - Kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift, 
  Frans is een pré
 - Enkele jaren relevante werkervaring in de tuinbranche
 - Verantwoordelijkheidsgevoel en nauwkeurigheid
 - Ambitieus, gedreven en resultaatgericht
 - Innovatief, creatief en fl exibel
 - Sterke en stressbestendige persoonlijkheid
 - Assertieve instelling
 - Geen 8 tot 5 mentaliteit
 - Bij voorkeur woonachtig in de regio

 
Mocht u interesse hebben in bovenstaande functie dan verzoeken 

wij u uw sollicitatiebrief met C.V. uiterlijk 21 juli 2017 
onder vermelding van “Sollicitatie” te sturen naar 

administratie@iqbana.com of naar iQbana BV, t.a.v. de directie, 
Koppelstraat 21, 7391 AK  Twello.

Vacatures



Pagina  5 Voorster NieuwsWoensdag 12 juli 2017

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 lease-
of verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Achter de tralies
Wat is uw associa� e bij het lezen van deze koptekst? Gevangenis, 
boeven, onacceptabel gedrag wellicht? Waarschijnlijk komt het konijn 
niet in uw gedachten op. Toch zi� en er duizenden konijnen achter 
in de tuin door de tralies naar buiten te kijken. Eenzaam en alleen. 
Ze zijn er vast goed bedoeld terecht gekomen. De kinderen wilden 
zo graag een konijntje, er is een prach� g hok bij gekocht en het dier 
wordt netjes op � jd van een natje en een droogje voorzien. Niets mis 
mee toch?

Toch wel. Het konijn is een sociaal levend dier. In hun eentje zijn ze 
ongelukkig, ervaren ze stress. Dat kan zich gaan uiten in angs� g of 
zelfs agressief gedrag en gezondheidsproblemen. In de natuur leven 
konijnen in groepen. Een dier is pas gelukkig als het “soorteigen” 
gedrag kan vertonen. Interac� e met een soortgenoot speelt daarin 
een erg belangrijke rol. Want hoe zou u het vinden als u onschuldig 
in de gevangenis terecht kwam? Zonder contact met familie en 
vrienden?

Een tweede konijn erbij nemen is dus een goed idee. Ga daarvoor 
eens kijken bij een opvang voor konijnen. Daar weten ze goed hoe 
je een konijn aan een ander konijn kunt koppelen, en vaak zijn de 
opvangkonijntjes ook al “geholpen”. Dat laatste is natuurlijk wel 
belangrijk, want twee konijntjes gee�  snel véél konijntjes… 

Onze “konijnvriendelijke” dierenartsen staan u graag te woord voor 
advies!

Afscheid van groep 8 en juf José 
op basisschool De Kleine Wereld

TWELLO.- Afgelopen week was het 
voor de leerlingen van groep 8 de 
afscheidsweek van hun basisschool-
tijd. Dinsdagavond werd de musi-
cal  “Help, we zijn het bruidspaar 
kwijt!” gespeeld  voor de ouders 
en broers en zussen. Deze “feel-
goodmusical”  ging over respect, 
omgaan met meningsverschillen en 
oog hebben voor elkaar. De musi-
cal zat boordevol humor, grappige 
en stoere personages en spannende 

scenes. Er waren geen hoofdrollen 
zodat alle kinderen konden stra-
len. Het prachtige decor, gemaakt 
door de ouders van de leerlingen,  
maakte het geheel  mooi af. Na de 
musical werd door DJ Rick muziek 
gedraaid en dansten de kinderen, 
ouders  en leerkrachten swingend 
het schooljaar uit.  Daarvoor hadden 
de  leerkrachten voor elk kind nog 
een persoonlijk woordje uitgespro-
ken. Op woensdagochtend kwamen 

de leerlingen van groep 8 nog even 
terug  op school om door alle leer-
lingen uitgezwaaid te worden. Door 
een poort van leerlingen te kruipen 
waren de achtste-groepers nu echt 
uitgevlogen. 

Op donderdag stonden de leerlin-
gen weer in  een levende poort op-
gesteld. Nu om afscheid te nemen 
van juf José, de directeur van De 
Kleine Wereld. Zij werd in de cabrio 
door juf Yvette opgehaald en werd 
de hele dag in het zonnetje gezet. 
De leerlingenraad waren haar bege-
leiders die dag en zorgden ervoor 
dat het haar aan niets ontbrak. Een 
verkoeling op zijn tijd en het bege-
leiden van elke groep voor het aan-
bieden van een cadeau per groep. Er 
werden mooie wensen en cadeaus  
gegeven. Ook kreeg ze veel knuffels. 
Na het aanbieden van de cadeaus 
werden er pannenkoeken gegeten 
in de groepen. Nadat om 14.00 uur 
voor de kinderen de vakantie was 
begonnen, was er op school nog een  
afscheidsreceptie. De leerkrachten 
en  andere personeelsleden hebben 
het afscheid met een gezellig samen-
zijn en een heerlijk buffet op school 
afgesloten. Het schooljaar zit erop. 

Groep 8 neemt afscheid van 
OBS de Hietweide

TWELLO.- De laatste weken van de 
kinderen van groep 8 van OBS de 
Hietweide waren heel speciaal. Vo-
rige week sliep de klas op school. 
Afgelopen woensdag speelden de 
kinderen de pannen van het dak bij 
restaurant Korderijnk tijdens de mu-
sical “Help, we zijn het bruidspaar 
kwijt!”. Ze deden het echt geweldig. 
De ouders, opa’s en oma’s, tantes en 

ooms en andere genodigden genoten 
zichtbaar. Deze avond werd afge-
sloten met een liedje, een persoon-
lijk woordje en heel veel cadeau-
tjes voor elke leerling. De dag erop 
mochten alle kinderen van groep 
8 bij de meester in de tuin komen 
barbecueën. Onder het genot van 
een drankje kwamen ook de ouders 
nog even langs. Vrijdag werden de 

kinderen uitgezwaaid over de rode 
loper hun nieuwe school tegemoet. 
Het waren 2 weken om nooit te ver-
geten. Nee, het waren 8 jaren om 
nooit te vergeten!

Het zit er op. Een heel gezellig stel 
neemt afscheid van de Hietweide. 
Kijk voor foto’s gerust even op onze 
website: www.hietweide.nl

Afscheidsmusical groep 8 Martinusschool
TWELLO.- De kinderen van groep 8 
van de Martinusschool speelden de 
sterren van de hemel in een musical 
over de leukste stad van Nederland: 
de inwoners van Schateren en Jui-
chen willen overal de beste in zijn. 
Niet verwonderlijk dus dat de beide 
steden regelmatig de strijd met el-
kaar aangaan. Als Schateren en Jui-
chen in een wedstrijd terecht komen 
om de leukste stad van Nederland te 
worden, barst de strijd pas echt los. 
Schateren organiseert een festival 
op het weiland van boer Ruud, maar 
Juichen is dat ook van plan. Als dan 
ook de feesttent nog gedeeld moet 
worden, is de chaos compleet en 
eindigt het festival in een knallen-
de finale.Een ontzettend feestelijke 
afscheidsmusical van groep 8 met 
echte slagroomtaarten die belanden 
op het podium, met verrassende ef-
fecten. 

Champignon-achtige plant 
Wat kan dit zijn?
TWELLO.- De aan de Chopinstraat wonende mevrouw Meijer vraagt 
zich al ruim een week af hoe, het op een champignon lijkende voor-
werp, in haar tuin terecht is gekomen. Is 
het een paddenstoel of toch iets anders. 
Tevens verbaast zij zich over de enorme 
dagelijkse groei (enkele centimeters) 
per dag. Op de dag dat de foto werd ge-
maakt, vorige week woensdag, betrof de 
afmeting 55 cm en enkele dagen later al 
uitgegroeid naar 75 cm in omtrek.
Is er iemand onder de Voorster Nieuws 
lezers die kennis heeft van een derge-
lijke ‘tuinbewoner’? Mevrouw Meijer is 
erg benieuwd.

http://www.hietweide.nl


                                                                                                                     CCR REVIVAL 
               DAKKERAF 

         MOONYARD 
         69 COME BACK 
         DJ WILLIAM 

   

 

  
STREETFESTIVAL TWELLO 

 KIDS 
 PLAYGROUND 

FOOD & DRINKS 

US CARS SHOW 

STATIONSSTRAAT 

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Met het opbergvak en 
de emmerhaak heb 

je altijd een hand vrij

Bedankt

CBS DE OASE

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantech Regio

Oude IJsselbrug dicht? 
 Probeer een e-bike!
De Oude IJsselbrug in Zutphen is nog tot en met 18 
 augustus afgesloten voor auto’s. Dan gaat u er toch 
gewoon met de e-bike overheen! 

Vanwege de afgesloten brug organiseert Slim Reizen Stedendriehoek 
de e-bike probeerweken. 100 mensen kunnen twee weken lang een 
e-bike uitproberen en � uitend over de brug � etsen. Wees er snel bij, 
want op = op! Nog 30 mensen kunnen zich aanmelden.

Wat houden de e-bike probeerweken in? 
• 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 nu tot en met 17 augustus.
• U � etst dan minstens twee dagen per week met de e-bike naar uw werk.
• U heeft zich aangemeld met de Slim & Snel-� etsapp.
• Na de twee probeerweken kunt u de e-bike met korting kopen!

Fluitend fi etsen of 12 kilometer omrijden …
… Wat kiest u? Meld u snel aan, want vol=vol. Aanmelden kan gemakke-
lijk en snel bij Slim & Snel: www.slimensnel.nl. De precieze spelregels en 
 actie voorwaarden leest u daar ook. 
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APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

Elektra installatiesElektra installaties

Gas/Water/SanitairGas/Water/Sanitair

Data installatiesData installaties

CV installatiesCV installaties

DakDak-- en zinkwerkenen zinkwerken Service Service -- OnderhoudOnderhoud

Inspectie Inspectie -- RapportageRapportage

Advies Advies –– BegeleidingBegeleiding

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
Kruisakkerweg 10
7391 GA   Twello

www.hamutwello.nl

Jan Willem HartgersJan Willem Hartgers
jwhartgers@hamutwello.nl
06-22368297

Stefan MulderStefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

St. Martinus 
krijgt eigen 
kippenhok op 
schoolplein
BUSSLOO.- De ‘ vrije uitlopers 
groep 8’  van St. Martinus Bus-
sloo hebben afscheid genomen 
van hun basisschool. Midden in 
het groen en volop in beweging, 
‘broedden’ zij op een passend ca-
deau voor alle kinderen. Samen 
met hun ouders bouwden ze een 
groot kippenhok. De nieuwe be-
woners hebben mooie namen ge-
kregen. En bovenop het hok een 
echte haan: een Ellen de Haan.

Ouders troffen alle voorbereidingen: 
kochten hout, verf en kwasten. En 
bouwden samen een heus kippen-
hok. Een lang gekoesterde wens van 
de school. Elk kind kreeg een eigen 
kip of haan bovenop het hok. Een 
aantal maanden geleden zijn er eie-
ren uitgebroed in de broedmachine 

op school. De kinderen verzorgden 
de schattige kuikentjes goed. Nu 
krijgen zij hun eigen optrekje.
De kinderen van St. Martinus heb-
ben nu niet alleen een prachtige 
voetbalweide achter de school, een 
eigen  moestuin, landgoed de Poll 
aan de overkant, maar ook verse eie-
ren en een kraaiende haan!
Hoe dan ook: buiten leren is veel 
leuker. Leerzame én bijzondere 
dingen combineren – zoals het ver-
zorgen van dieren– dat laat “de kin-
deren stralen!” En de eieren? Daar 
weten zij wel raad mee!

OBS Wilp-Achterhoek op Vossenjacht 
tijdens laatste schooldag

De Vossenjacht was een prima afsluiting van het schooljaar. WILP-ACHTERHOEK.- Om de laat-
ste schooldag voor de vakantie te 
vieren hielden leerlingen van de 
OBS Wilp-Achterhoek afgelopen 
vrijdag een Vossenjacht.  Ze moch-
ten op zoek naar vossen in hun ei-
gen dorp. Met behulp van een plat-
tegrond liepen 10 groepjes kinderen 
een route en onderweg kwamen ze 
diverse figuranten tegen. Zo’n Vos-
senjacht roept regelmatig verwarring 
op. Want wie is gewoon zichzelf en 
wie zit er in het complot? Een klaar-
over, oude dametjes, een vogelver-
schrikker, een gemeentewerker, een 
zwerver, Koningin Maxima, een 
schilder en een monteur moesten de 

kinderen op het verkeerde been zet-
ten. Dat lukte heel goed en het was 
vooral heel grappig. Bij de vossen 
moesten de kinderen een opdrachtje 
doen om een puzzelstuk te kunnen 
bemachtigen. Een yell verzinnen, 
een groepsfoto maken of liedjes zin-
gen.  In de pauze konden ze weer 
op krachten komen. Even lekker 
spelen, cake versieren en drinken. 
Vooral dat laatste was nodig want 
het was toch best zonnig, warm en 
dorstig weer. Na afloop werden op 
school lekkere pannenkoeken ge-
geten, door de ouders gebakken, en 

een echte ijscokar zorgde voor een 
heerlijke koude afsluiting. De kinde-
ren gingen uit hun dak toen de kar 
met zijn welbekende  bel  het plein 
op kwam rijden. Als laatste werden 
de kinderen van groep 8 door een 
erehaag van kinderen en ouders de 
school uitgezwaaid. 

Onder luid applaus konden zij na 
een vermoeiende nacht, maar su-
pergezellige logeerpartij, hun school 
verlaten en genieten van een wel-
verdiende vakantie voor ze op hun 
nieuwe school gaan starten. 

Diploma uitreiking Veluws College Twello
TWELLO.- De uitreiking van diplo-
ma’s was zoals een diploma-uitrei-
king hoort te zijn: warm, feestelijk 
en druk. In het nieuwe gebouw van 
het Veluws College stroomden de ge-
slaagden en hun gasten dinsdag 4 juli 
binnen. Een meer dan volle aula vol 
bezoekers genoot van een bijzonder 
programma; het werd een avondje 
theater, het docentencabaret was op 
dreef en wist de zaal te vermaken. 
De heer Maandag in de rol van Mat-
thijs van Nieuwkerk en mevrouw 
Stojancic als Eva Jinek verbonden in 
een heus “Twello draait door” grap-
pen en grollen over leerlingen met 
theateracts en muziek. Zo kwamen 
tijdens deze feestelijke avond Bennie 
Jolink en president Trump voorbij en 
schalde het ‘I will make Twello great 
again’ en ‘Twello first, Twello first’ 
door de aula. Er werd gedanst door 
de Dolly Dots, er werd gezongen door 
het docentencorps en de geslaagden 
en hun gasten genoten. Voor ieder-
een het in de gaten had, waren de 
diploma’s uitgereikt en kwam er een 
einde aan een periode als leerling op 
het Veluws College. Menig leerling 
verliet met een lach en soms ook met 
een traan het gebouw aan de Veiling-
straat. De weg ligt open, er wacht hen 
een mooie toekomst. Met weemoed 
zullen ze soms nog even terugdenken 
aan die mooie schooljaren op het Ve-
luws College in Twello en een bijzon-
dere diploma-uitreiking. 

Modderdag in 
Klarenbeek en De Vecht 

DE VECHT.- Negenentwintig juni 
was het weer nationale modderdag. 
Ook Peuteropvang Klarenbeek en De 
Vecht en Kinderopvang Klarenbeek 
vierden dit jaar een hele vieze Mod-
derdag. Het doel van Modderdag is 
om kinderen kennis te laten maken 
met modder, het spelen ermee en het 
spelen in en met de natuur. Doordat 
modder op meerdere manieren ge-
bruikt kan worden leren kinderen 
ook zelf creatief bezig te zijn. De kin-
deren konden op de verschillende 
locaties schilderen met stoepkrijt en 
water, zandtaartjes bakken, heksen-
soep maken, een blote-voetenpad lo-
pen en met moddergooien. Ze kon-
den lekker ontdekken zonder zich 
zorgen te maken over vies worden. 

Sommige kinderen waren heel voor-
zichtig anderen zaten van top tot 
teen onder de modder, maar alle 
kinderen hebben een heerlijke dag 
buiten gehad. Wat een geslaagde 
dag, volgend jaar weer.

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl



Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

Tel: 0578 572797  |  Fax: 0578 572704  |  Mob: 06 54294866 |  E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl 

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Tuinen De 
Roode Hoeve

Middendijk 14, 
Nijbroek

www.tuinenderoodehoeve.nl

elke zaterdag 
geopend

LOONBEDRIJF DREIERINK

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

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

Lochemsestraat 34a, 7396 PK de Vecht (Terwolde)
T: 055 323 2084 M: 06 5190 3366

Al meer dan 20 jaar 
gespecialiseerd in
• Parkeerdeuken
• Hagelschades
•  Spotrepair 

(herstellen en bijspuiten 
kleine lakschades)

CAMPEERSHOP
DE SHOP VOOR DE KAMPEERLIEFHEBBER

Koppelstraat 2, Twello, info@campeershop.com Tel 0571-298 026
www.campeershop.com | volg ook onze Facebookpagina

GRATIS montage bij aankoop van: Caravanmovers
Zonnepanelen - Fietsendragers - Satelliet TV

- Haringen
- Grondzeilen & tapijten 
- Gasflessen 
- Scheerlijnen
- Caravan opzetspiegels 

Heeft u alles op uw vakantielijst al in huis?
kom anders even bij ons langs voor:

- Camping huishoudapparatuur
- Campingstoelen & tafels
- Koelboxen
- Barbecues
- ... en nog veel meer!

Elke donderdag vanaf 
11.00 tot 17.00 uur
op de standplaats hoek 
Molendwarsstraat en 

Molenstraat 
(naast Lily bloem & sfeer)

1 loempia 1 euro
11 loempia’s voor 10 euro

saus al� jd gra� s

Voor telefonische bestellingen 
0624350582

VIETNAMEESE LOEMPIA’S

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Koppelstraat 4 • TWELLO • 0571 794 512
STUNTZAAK.NL

VAKANTIE-AANBIEDING
AIRPRESS 

COMPRESSOR 
MET 5-DELIGE
ACCESSOIRES

€ 99,- excl btw 
(€119,79 incl. btw)

Tweet van de week: Uit de 
bloemen, niet achter de gerani-
ums. Surf naar: Voorst.PvdA.nl

Wij bieden contant geld op uw 
auto, motor, boot of klassie-
ker. RDW vrijwaring, ook sloop 
auto’s Twellotrading.com 06 

14 10 10 86 of 06 51 93 44 38.

Hondentrimsalon Miranda: Bel 
voor afspraak (0571) 26 24 12 / 

06 52 02 45 53 Wilp.

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 
Sportmassage, Klassieke Mas-

sage, Haptische Massage vanuit 
een holistische visie. www.

gerda-keeps-you-going.nl 06-
24407644, 055 3231614

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

13456651

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen v.a. 
E135,- sportzolen v.a. E120,-. 

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl

Klussen, bestrating, schilde-
ren en tuinaanleg, wimvan-
velde.nl (055) 323 14 49 / De 

Vecht

Geen zin om te koken!  
www.gewoonthuisbezorgd.nl

Div. Stroken HPL merk Trespa 
v.a. 4,99/m1. Bel Griffioen 

in Teuge 06-41015473/055-
3231307 (ook op Markt-

plaats!)

Belangrijke gebeurtenis: 
Huwelijk, Jubileum, Uitvaart enz. 
Bewaar de herinnering met een 
sfeervolle Video-Reportage 
door Martin Hollering - Mail: 

Info@MHvideo.nl

Te koop gevraagd 4, 5, of 6 
jarige springpaarden 06 52 

678743

Gaan jullie binnenkort trou-
wen? Ik leg jullie herinnering 
graag blijvend vast op video! 

Voor meer info: www.jahra.nl

Grote tweedehands winkel in 
Klarenbeek 16 juli koopzondag 

van 11.00 - 16.00 uur aan de 
Molenweg 4

Hoera! Vliegveld Teuge gaat 
sluiten.

Geen zin om te koken!  
www.gewoonthuisbezorgd.nl

Kopiëren, printen, 
ontwerp en drukwerk

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

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

Ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 13.00 uur

www.printandmore.nu

Omdat service niks  
bijzonders hoeft te zijn

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

  
per stuk 0.99

  
per stuk 1.29

Volop nieuwe oogst aardappelen
Opperdoes, bildtstar, doré, parel, frieslanders, eigenheimer 

Mini komkommers  500g 0.79

Vers geschrapte
Worteltjes kilo  1.29

Nectarines 10 voor  2.49

Galia meloen

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

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Stegeman neemt afscheid van basisschool De Zaaier en de Oase

De zeven vette jaren op De Zaaier

Meester Jan Willem viert afscheid van De Zaaier.

TEUGE.– Scheidend schooldirecteur Jan Willem Stegeman voelde zich 
als koning Willem-Alexander op Koningsdag in Teuge. ‘Op handen ge-
dragen’ door leerkrachten en leerlingen nam hij donderdag afscheid 
van zeven enerverende jaren als directeur op de Zaaier in Teuge. Stege-
man was meerscholendirecteur en had naast De Zaaier in Teuge ook De 
Oase in Twello onder zijn hoede. Hij zal in zijn nieuwe functie als alge-
meen directeur PCBO-Voorst nauw betrokken blijven bij deze scholen.

Hij zit nog bij te komen in zijn be-
scheiden kantoortje van het over-
donderende afscheidsfeest op De 
Zaaier. Hartverwarmend was de 
stroom aan kaarten, bedankjes en 
steunbetuigingen van leerkrachten, 
ouders en leerlingen. “Het leek wel 
een huldiging,” vertelt Stegeman die 
met een dubbel gevoel deze functie 
verlaat. Enerzijds is het op een ge-
geven moment tijd voor een nieuwe 
carrièrestap, anderzijds blijven er 
altijd een paar losse eindjes. ,,Maar 
mijn nieuwe job als algemeen di-
recteur PCBO-Voorst is een boven-
schoolse functie.  Dat betekent dat ik 
verwacht nog veel te betekenen voor 
deze scholen en de andere scholen 
die onder mijn beheer vallen. Ik ken 
de scholen heel goed en dus ook de 
problematiek. Hierdoor heb ik een 
heel helder beeld.” Behalve De Zaai-
er in Teuge en De Oase in Twello 
heeft Stegeman dan ook nog De Win-
gerd in Twello, Sjaloom in Voorst en 
Ten Holtens Erve in Nijbroek onder 
zijn paraplu. Deze scholen vallen al-
len onder het Protestants Christelijk 
Basis Onderwijs in Voorst.

In 2010 startte Jan Willem Stegeman 

als directeur in Teuge op De Zaaier, 
een dorpsschool met toen maar net 
85 leerlingen met net 4 lesgroepen. 
De school was na zeven magere ja-
ren toe aan een oppepper. Stegeman 
was vast besloten de komende ja-
ren tot zeven vette jaren te maken. 
Daarin is hij naar zijn mening rede-
lijk goed geslaagd. Korte tijd later 
kreeg hij ook De Oase onder zijn 
hoede. Draagvlak voor vernieuwing 
bereikte hij door  met het team tot 
duidelijke keuzes te komen in pro-
filering. In eerste instantie was het 
belangrijkste daarin de keuze voor 
nadruk op basisvaardigheden: taal, 
spelling, lezen en rekenen. “In een 
kenniseconomie moeten we zorgen 
dat jonge mensen de basisvaardig-
heden beheersen om verder te kun-
nen.” Stegeman die zelf ook nog 1 
dag per week in de bovenbouw les is 
blijven geven, weet wat er nodig is. 
Ook ging hij in de beginjaren aan 
de slag met scholing van zijn les-
gevende team. Differentieren was 
het toverwoord. Elke leerling naar 
eigen kunnen, maar ook uitdagende 
lesstof aanbieden en geen eenheids-
worst aan lesstof. Verder wordt er 
van leerlingen ook verwacht dat 

ze zelfstandig kunnen werken. Dat 
vergt veel kennis en flexibiliteit van 
leerlingen en leerkrachten. Juffen en 
meesters werden bijgeschoold in het 
geven van de hieraan gerelateerde 
structuur en instructie. 
Een belangrijke wijziging die Stege-
man inzette in de onderwijsontwik-
keling was het zogenaamde hori-
zontaal onderwijs. Bepaalde vakken 
worden voor alle jaargroepen naast 
elkaar geroosterd. ,,Als een leerling 
uit groep 5 bijvoorbeeld al veel ver-
der is in zijn of haar taalontwikke-
ling mag hij of zij op dat bepaalde 
uur in een andere jaargroep lessen 
op een hoger niveau volgen. Dit sti-
muleert en voorkomt onderpreste-
ren. Anderzijds is het ook mogelijk 
bij vakken waarin een leerling zwak 
is extra les te volgen op een passen-
der niveau.
Verder is de inzet van Talentontwik-
keling binnen zijn basisscholen heel 
belangrijk in de onderwijsontwikke-
ling. Dit gaf hij met zijn team vorm 
door mogelijkheden voor leerlingen 
om deel te nemen aan projecten op 
het gebied van koken, moestuin on-
derhouden, techniek, handvaardig-
heid en muziek. Graag had hij wat 
meer ontwikkeling gezien op het 
gebied van bewegingsonderwijs en 
theater; de losse eindjes. Dat het niet 
gelukt is, heeft te maken met capa-
citeit, ruimte en beschikbare finan-
ciën. 
De huidige ontwikkelingen in het 
onderwijs baren hem zorgen. “De 
overheid lijkt niet te beseffen dat je 
in een kenniseconomie ervoor moet 
zorgen dat de jeugd goed is toegerust 
voor de toekomst. Er zijn gewoon 
meer handen in de klas nodig om 
leerlingen zo efficient mogelijk te 
bedienen”. Dan is dat salaris-item al 
weer van een andere orde.” Ook als 
directeur ervaart hij het signaal van 
de actiegroep als een volkomen te-
rechte klacht: “Het is niet voor niets 
dat basisschool leraren de noodklok 
luiden,”antwoordt hij desgevraagd. 
Toch hebben wij er afgelopen week 
voor gekozen om niet dat ene uur 
te staken en wel om de reden dat je 
hiermee vooral ouders voor het blok 
zet. Uiteraard hebben wij in brede 
vorm de petitie ondertekend”. Ste-
geman hoop naast zijn nieuwe func-
tie af en toe weer eens op een andere 
manier te kunnen hardlopen, name-
lijk buiten op zijn sportschoenen. 
Want stilzitten is nooit een optie.

Gemeenten borgen continuïteit dienstverlening Delta
LOCHEM.- De gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst zetten hun 
samenwerking in het samenwerkings- verband Delta voort. Gezamen-
lijk hebben zij een koers uitgezet om de expertise binnen Delta en de 
continuïteit in de begeleiding van Wsw-medewerkers te borgen. De ge-
meenten onderzoeken samen de mogelijkheid om de huidige gemeen-
schappelijke regeling om te kunnen vormen naar een nieuw samenwer-
kingsverband.

Eerder was er sprake van dat Delta 
onder gebracht zou worden bij Het 
Plein. Inmiddels is duidelijk gewor-
den dat integratie van beide organi-
saties niet haalbaar is. De gemeenten 
namen kennis van het voorgenomen 
besluit van de gemeente Zutphen 
om uit te willen treden uit Delta met 
als doel een eigen werkbedrijf op te 
richten. De gemeente Brummen be-
raadt zich op dit moment over haar 
positie binnen Gemeenschappelijke 
Regeling Delta. Vanwege deze ont-
wikkelingen was een onderzoek 
naar een nieuw samenwerkingsver-
band noodzakelijk.
Delta is de gemeenschappelijke re-
geling van Bronckhorst, Brummen, 
Lochem, Voorst en Zutphen en be-
hartigt op dit moment de belangen 
van bijna 900 Wsw-medewerkers. 
Bronckhorst, Lochem en Voorst 
hechten waarde aan de continuïteit 
van dienstverlening aan deze me-
dewerkers. Bronckhorst heeft om 
die reden besloten de eerder aange-

kondigde uittreding uit Delta te her-
roepen. Het borgen van de toekomst 
van Delta voorkomt het uiteenval-
len van het samenwerkingsverband 
en daarmee de kans op uitstroom 
van gekwalificeerd personeel en 
kennis. De gemeenten voelen zich 
verantwoordelijk voor de organi-
satie Delta en met name voor de 
kwetsbare groep Wsw-medewer-
kers. Bovendien willen zij graag de 

kosten beheersbaar houden. De drie 
gemeenten onderzoeken nu geza-
menlijk hoe zij de huidige gemeen-
schappelijke regeling binnen twee 
jaar om kunnen vormen naar een 
nieuw samenwerkingsverband. Hoe 
deze nieuwe samenwerkingsvorm 
eruit gaat zien wordt de komende 
periode met de drie gemeenten na-
der uitgewerkt. De Wet sociale werk-
voorziening is met de komst van de 
Participatiewet een aflopende rege-
ling. De Wsw-medewerkers die voor 
1 januari 2015 een dienstverband 
hadden blijven dit houden tot aan 
hun pensionering. Het nieuwe sa-
menwerkingsverband kan naast de 
begeleiding van Wsw-medewerkers 
ook diensten voor andere

Vakantie
Vakantie! Ik heb het zelf nog niet maar het voelt wel een beetje zo. De 
scholen in de regio midden zijn dicht. Onze oudste twee kinderen zit-
ten na de zomer allebei op de middelbare school, en gedragen zich af 
en toe al als echte pubers. Ze hangen, liggen op de bank, zitten achter 
de  Mac. En ik , ik laat het over me heen komen, als iemand die volgens 
mijn kinderen uit een ver verleden komt. Het zit er dus weer op, de 
scholen zijn weer voor even dicht, en dus is ons dagelijkse ritme voor 
een aantal weken totaal anders. 

Vorige week de laatste schoolweek, met voor ons als hoogtepunt de 
eindmusical van groep 8 bij Korderijnk. Helemaal objectief ben ik als 
ouder natuurlijk niet, maar het was echt fantastisch. Veel dank aan al 
die ouders en onze school die dit weer hebben mogelijk gemaakt. Het 
gebeurt niet vaak dat ik een traantje moet laten, maar op die avond  
was  het wel het geval.

Mede omdat er bij ons thuis nu twee kinderen elke dag op de fiets naar 
Apeldoorn gaan heeft het verkeer ook mijn grote aandacht. Twello is 
enorm gegroeid. Nu staat er wel een nieuw schoolgebouw op het oude 
veilingterrein, maar, ik heb mijn verbazing al veel vaker uitgesproken, 
zonder bovenbouw HAVO/VWO.  Dit heeft veel onnodige verkeersbe-
wegingen richting Deventer of Apeldoorn tot gevolg, met alle risico’s 
van dien. Blijkbaar speelt dat bij schoolbesturen en/of de politiek geen 
rol.

Maar ik zal me er verder maar niet druk over maken. Net als over de 
verbreding van de A1. Afgelopen donderdag was de inloopavond bij 
het gemeentehuis, hier waren een aantal aardige mensen van Rijkswa-
terstaat aanwezig.  Wel slim om hier mensen heen te sturen met goede 
sociale vaardigheden, om zo een toch vervelende boodschap nog een 
beetje aardig te brengen. Hoewel, je zal maar een camping hebben en 
steeds op Zoover lezen dat de camping prima is, alleen jammer van al 
het geluid van de snelweg. Of dicht bij de twee parkeerplaatsen wonen 
en  getroffen zijn door inbraken die te herleiden zijn naar deze parkeer-
plaatsen. Ik stond nog even mee te luisteren bij de meneer die over 
het geluid ging. Hij vertelde dat als het boven de 60 decibel stijgt er 
geluidsschermen moeten komen. Maar het geluid bleek volgens Rijks-
waterstaat, toeval of niet, slechts 59 decibel te zijn! Dat is dus weer een 
geruststelling. Ik hou zelf erg van de natuur en van bomen, en volgens 
mij ben ik niet de enige. Rondom de verbreding van de A1 gebeurt 
vrijwel niets om het leed aan de natuur enigszins te verzachten door 
groen aan te planten. Jammer, wij als bewoners, en de toeristen die 
op de campings verblijven, moeten dit maar klakkeloos accepteren. 
Jammer voor een groene gemeente die het toerisme ook hoog in het 
vaandel draagt.

Geluid, vooral in de zomer kan dit heel hinderlijk zijn. Gelukkig wo-
nen wij niet pal naast iemand die dagelijks met de kettingzaag bezig 
is, want dat wil je toch niet in een woonwijk? Heel begrijpelijk dat er 
mensen zijn in Voorst die hier moeite mee hebben, helemaal als het in 
strijd is met het bestemmingsplan. Geluid waar ik zelf moeite mee heb 
is sommige Nederlandstalige rap die onze pubers hier in huis luiste-
ren. De teksten die hierin voorbij komen wil je thuis toch niet horen. 
Maar ik vrees  dat ik op zaterdagavond 2 september om 23.30 uur bij 
het Klompenfeest sta te wachten tot het optreden van Rapper Boef is 
afgelopen. Ja, Rapper Boef! Help, ik word oud.

Ik wens u het beste voor u en de uwen.

Derk van Eext

22 juli t/m 27 augustus 2017
Het dak op in de zomervakantie

APELDOORN.- In de zomervakantie kunnen bezoekers van Paleis Het 
Loo weer het dak op! Onder begeleiding is het mogelijk via de zolder-
trappen het paleisdak te bezoeken voor een spectaculair uitzicht op de 
zomerse paleistuinen en de omgeving van Paleis Het Loo.

Elke woensdag, zaterdag en zon-
dag t/m 27 augustus, van 11.00 tot 
16.00 uur elk half uur, € 1,00 p.p., 
maximaal 25 personen per groep. 
Kaartverkoop bij de audiobalie in 
het paleis, reserveren niet mogelijk. 
In de Westvleugel is tevens de ten-
toonstelling ‘Chapeaux! de hoeden 

van Koningin Beatrix’ nog te zien 
tot en met 27 augustus. Tijdens de 
zomervakantie, van 24 juli t/m 27 
augustus, is Paleis Het Loo op de 
maandagen extra geopend.

Voor meer informatie: paleishetloo.
nl/dakdagen
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Kijk op Jumbo.com/schalen voor de volledige actievoorwaarden.

Pyrex® is a trademark of Corning Incorporated used under license by International Cookware.

 Jumbo Binnendijk, Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

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

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

70-Tons weegbrug

Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

Maand juli en augustus
wekelijks van 

donderdag t/m zondag 
12.30 - 17.00 uur

Uitgebreid met 
een expositie tuin 

Klarenbeekseweg 5a Voorst
www.deverborgentuinenvoorst.nl

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

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

 
 

Begeleiding bij afvallen én op gewicht blijven 
Advies gezonde voeding 

 
Afvallen door Puur Gezond te eten: geen streng 

dieet, wel lekker en gezond eten! 
 
Vraag vrijblijvend informatie: 06-30770111 
www.HannekeNieuwenhuisGewichtsconsulent.nl 

VERHUUR 
VERSTEK KLEPELMAAIER 

EN WEILANDBLOTERS
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Koninklijke onderscheiding voor Anton Bruin 

TERWOLDE.- Anton Bruin uit Terwolde in afgelopen weekeinde on-
derscheiden door burgemeester Jos Penninx man de gemeente Voorst 
met benoeming in naam van de koning tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Dat gebeurde direct na de open ing door de burgemeester van 
het kermisweekeinde in Terwolde. Heel toepasselijk vond de uitreiking 
van de onderscheiding aan De bruin plaats in de feesttent in het dorp 
vanwege de vergaande inzet van hem bij het reilen en zeilen van de 
plaatselijke kermis. 

Anton is ruim 50 jaar vrijwilliger bij 
muziekvereniging Ons Genoegen. 
Hij zet zich o.a. in voor het inzame-
len van geld, onder meer middels 
het inzamelen, sorteren en verkopen 

van oud ijzer en het verkopen van 
hout. Hiermee heeft hij de vereni-
ging door financieel moeilijke tijden 
helpen te loodsen. Voorts verricht 
hij hand- en spandiensten (o.a. tij-

dens activiteiten en familiedagen), 
vervoert hij materialen en stelt op-
slag- en feestruimte beschikbaar. In 
het verleden organiseerde hij mu-
ziekreizen en was hij lid van de kas-
controlecommissie. Daarnaast was 
hij ruim 25 jaar bestuurslid van de 
Stichting Volksvermaak Terwolde. 
Deze stichting is een afsplitsing van 
bovengenoemde muziekvereniging. 
Hij is al ruim 30 jaar vrijwilliger bij 
deze stichting. Hij zet zich o.a. in 
voor het organiseren van activitei-
ten zoals het Terwoldse volksfeest/
kermisweekend), het inzamelen van 
geld en het verrichten van allerlei 
klussen (o.a. schilderwerk) en repa-
raties. Voorts is hij scheidsrechter 
bij het touwtrekken en stelt hij ruim-
te en materieel beschikbaar voor de 
stalling en opbouw/afbraak van de 
feesttenten. Daarnaast is Anton ruim 
10 jaar voorzitter van de supporters-
vereniging Ons Genoegen. Hij zet 
zich onder meer in voor het inzame-
len van geld en oud papier en ver-
richt hij hand- en spandiensten voor 
de kerk, tijdens rommelmarkten en 
voor andere activiteiten. Decoran-
dus kan dus worden gekwalificeerd 
als “iemand die zich geruime tijd 
ten bate van de samenleving heeft 
ingespannen of anderen heeft gesti-
muleerd”.

Jubileumkermis in Terwolde was het nou 
de vijftigtigste of vijfhonderdste?

TERWOLDE.- De Stichting Volks-
vermaak Terwolde heeft, naar ei-
gen zeggen, afgelopen weekeinde 
voor de vijftigste keer de kermis in 
Terwolde georganiseerd. Bij de of-
ficiële opening van de feestelijkhe-
den sprak burgemeester Penninx 
de verwachting uit dat het mogelijk 
eerder de vijfhonderdste kermis was 
in het dorp. Dat wordt in geringe 
mate bevestigd door de authentieke 
ouderen uit het dorp die de kermis 
op verschillende plaatsen in en 
soms ver buiten het dorp al decen-
nia eerder meemaakten en kennis 
hebben van de roemruchte verhalen 
over véél vroeger uitvoeringen van 
het oorspronkelijke oogstfeest in de 
Terwoldse plattelandsgemeenschap. 
Feit is wel dat de Stichting Volksver-
maak Terwolde de organisatie van 
de volksfeesten annex kermis vijftig 
jaar geleden op organisatorisch vlak 
heeft opgepakt en gecontinueerd. 
De burgemeester roemde tijdens de 
opening de grote mate van zelfred-
zaamheid en het vele vrijwilligers-
werk dat in Terwolde in het alge-
meen en met de organisatie van de 
kermis in het bijzonder steeds weer 
komt bovendrijven. Na afloop van 
de opening kon hij in dit kader, na-
mens ZM de koning de eremedaille 
in de Orde van Oranje Nassau uit-
reiken aan Anton Bruin die o.a. al 

vijftig jaar als vrijwilliger meehelpt 
met de organisatie van de kermis. 
Hij herkende meerdere langdurige 
vrijwilligers uit het dorp, zoals o.a. 
Aart Witteveen, die er al eenzelfde 
vrijwuillige dienstperiode op heeft 
zitten en roemde de plaatselijke ge-
meenschapszin. Hij riep op om niet 
te veel genoegzaam achteruit te kij-
ken, maar ook het heden en de toe-
komst goed in het vizier te houden 
en riep iedereen op om zich niet af 
te vragen wat de gemeenschap voor 
het individu kan betekenen, maar 
vooral om zich af te vragen wat “ik” 
voor de gemeenschap kan doen.
De kermis zelf kende het gebruike-
lijke feestelijke verloop met veel ver-
tier voor jong en oud. Vooraf hadden 

de kinderen van EC De Bongerd een 
aantal kunstwerken gemaakt met de 
jubileumuitvoering van de kermis 
als onderwerp. Zij werden tijdens 
de opening aangeboden en tentoon-
gesteld zodat het hele weekeinde de 
tent vrolijk werd opgefleurd door 
kunst met zeer uiteenlopende ver-
schijningsvormen. Er waren ver-
schillende programmaonderdelen 
voor de jeugd (o.a. clown, spelen en 
dans) en de ouderen (o.a. de dorps-
film, de ouderenlunch en héél veel 
bijpraten). Het zwaartepunt van de 
kermis lag natuurlijk zoals gebrui-
kelijk op de avondprogramma’s met 
muziek, dans en een echte festivals-
feer, aangejaagd door verschillende 
DJ’s en muziekgroepen.

Zware neerslag

In ons land valt jaarlijks zo’n 800 mm neerslag
Regionaal zijn er seizoensgebonden verschillen in de mate van neerslag. 
In het voorjaar is de kuststrook door het koudere zeewater droger dan 
het opwarmende binnenland. In de zomer is het binnenland het warmst 
en ontstaan daar de zwaarste buien. In de herfst is het zeewater warmer 
dan het snel afkoelende binnenland, waardoor de kuststrook juist natter 
is dan het binnenland. In de winter zijn de verschillen minder groot.

Intensiteit per seizoen
Het regent in zomermaanden minder lang dan in de winter. In de winter 
kan langdurig (mot)regen vallen, die in een uur weinig oplevert maar 
over een langer tijdvak nog een behoorlijke hoeveelheid achterlaat. In 
de zomer valt de neerslag vooral in de vorm van buien. Dat hangt samen 
met de warmte en daarmee de grotere onstabiliteit van de atmosfeer. De 
intensiteit van de neerslag varieert dus per seizoen.

Wolkbreuk
Tijdens de buien kan in korte tijd veel regen vallen. Het KNMI spreekt 
van een wolkbreuk bij 25 millimeter of meer millimeter in een uur, en/
of minstens 10 millimeter in vijf minuten. Een willekeurige plaats in 
ons land krijgt gemiddeld eens per tien jaar een wolkbreuk.

Zware neerslag
Naast deze kortdurende intensieve neerslag, wordt het aantal dagen bij-
gehouden waarop tenminste één officieel neerslagstation vijftig milli-
meter of meer in een etmaal meet. Dat worden dagen met zware neerslag 
genoemd. Zulke natte dagen komen in Nederland gemiddeld eens in de 
zeven tot tien jaar voor. De laatste jaren neemt dit aantal toe.

Deze  week krijgen we te maken met wisselvallig zomerweer
Eigenlijk Hollands zomerweer. De temperatuur blijft wel in orde maar er 
kunnen dagelijks een paar buien gaan vallen. Donderdag na de kletsnat-
te woensdag een afwisseling van zon en wolken bij 19 graden. Vrijdag  
een wisselvallige dag met zon en enkele buien bij 18 graden.

In het weekend klimt het kwik weer wat omhoog
Zaterdag 21 graden maar we moeten ook rekening houden met een bui en 
zonnige perioden. Zondag 24 graden met zon en een bui. Voor de mensen 
die de Nijmeegse 4 daagse gaan lopen geen onaardige wandelweek. Meest 
temperaturen rond 21/ 22 graden met de eerste dagen kans op een bui. 
De laatste dagen droog.

Mark wolvenne, Terwolde

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/zomer
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/buien


more than fashion
Dorpsstraat 16 Twello- telefoon (0571) 27 67 34 - www.susskind.nl

HALVE PRIJZEN
OPRUIMING

op de gehele 
zomercollectie

Met uitzondering van basics

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

OPRUIMING

2 HALEN
1 BETALEN

* Geldig voor alle artikelen met actiekaart uitgaande van de duurste. Uitgezonderd extra aanbiedingen en nieuwe collectie

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

*

VAN DE ZOMERCOLLECTIE

JACKS - BROEKEN - BLAZERS - ROKKEN - SHIRTS

JURKEN - T SHIRTS - OVERHEMDEN - ENZ

artikelen met actiekaart uitgaande van de duurste. Uitgezonderd extra aanbiedinngegen en

EN NOG VEEL MEER KOOPJES VANAF  €5,-

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

NU VOLOP VERSE 
ONBESPOTEN 

GROENTEN 
VAN EIGEN LAND

met alle toebehoren, ALU daktrim etc.
EPDM DAKBEDEKKING

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV

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



Pagina  13 Voorster NieuwsWoensdag 12 juli 2017

SAMEN ENERGIE OPWEKKEN

Meer informatie over ZonRijk Voorst: www.energierijkvoorst.nl 

Goed voor uw portemonnee
Goed voor het milieu

Dat kan met ZonRijk Voorst 
Een nieuw zonnepanelenproject van EnergieRijk Voorst

Uw kosten per zonnepaneel: 
e275,-

Uw opbrengsten na vijftien jaar: 
e510,-

Fietsvierdaagse Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN.- Het was een ontzettend geslaagde vierdaagse afge-
lopen week. Dit was alweer de 31ste editie. Er waren erg mooie routes 
die elke jaar worden uitgezet door dhr. G. van Beek.

De fietsers zijn richting Klarenbeek, 
Teuge, Voorst en Beekbergen ge-
weest. De routes zijn meestal tussen 
de 25 en 30 kilometer. Dit jaar had 
de organisatie ruim 80 deelnemers. 
De laatste avond kennen zij altijd 
dezelfde route. Vanaf vorig jaar is 
de organisatie begonnen om een 
lekker ijsje van Otto ijs bij de Loe-
nense waterval te eten. Hier krijgt 

iedereen een ijsje van de organisa-
tie. Na afloop was muziekvereniging 
Klarenbeek bij het Dorpshuis om de 
fietsers bij binnenkomst te verwel-
komen met mooie muziek. Daarna 
kon iedereen nog gezellig na praten 
met een drankje en wat lekkers van 
de BBQ. 
Volgend jaar is de vierdaagse van 3 
t/m 6  juli.

Basisschool de Kopermolen 
loopt wandelvierdaagse

KLARENBEEK.- De afgelopen week 
heeft De Kopermolen uit Klarenbeek 
weer meegelopen met de wandel-
vierdaagse in Klarenbeek. Een hon-
derdtal leerlingen van groep 1 tot 
en met groep 8 heeft meegedaan. De 
onderbouw liep de drie kilometer en 
de bovenbouw de zeven kilometer. 
De eerste dag van de wandelvier-
daagse kregen alle deelnemers een 
rugzakje met een flesje water en wat 
lekkers uitgedeeld door Herwin en 
Mariëlle Imanse van de plaatselijke 
supermarkt. De overige dagen ston-
den halverwege het parcours diver-

se hulpouders met een natje en een 
droogje, dit werd verzorgd door de 
ouderraad.
Helaas was het een editie met re-
gen en wind, maar dat kon je niet 
zien of horen aan de kinderen. Di-
verse malen werd het ‘Kopermo-
lenlied’ gezongen door de lopers en 
begeleiders. Het was weer een leuke 
wandelvierdaagse waarbij iedereen 
Klarenbeek weer eens op een andere 
manier kon bekijken. Namens de 
ouderraad van de Kopermolen dan-
ken wij de organisatie weer voor een 
leuk evenement.

Aanhoudingen voor smokkel 
Albanezen via vliegveld Teuge
TEUGE.- De politie Voorst heeft in samenwerking met de Koninklijke 
Marechaussee weten te voorkomen dat elf Albanese volwassenen en 
drie jongen kinderen, via Nederland per vliegtuigje vanuit België, ge-
smokkeld zouden gaan worden na vermoedelijk Engeland. 

In totaal zijn er negen verdachten 
aangehouden. Het gaat om mannen 
tussen de 29 en 62 jaar oud met de 
Engelse, Nederlandse en Albanese 
nationaliteit. De twee Nederlanders 
komen uit Amsterdam. 

Onder gezag van het Landelijk Par-
ket van het Openbaar Ministerie 
(OM) is dinsdag 4 juli 2017 door de 
Dienst Infrastructuur van de Lande-
lijke Eenheid in samenwerking met 
de Koninklijke Marechaussee een 
onderzoek gestart naar de mensen-
smokkel. Dat gebeurde op basis van 
verkregen informatie. 

Het is voor het eerst in Nederland 

dat geprobeerd wordt per vliegtuig 
mensen te smokkelen. In andere on-
derzoeken gebeurde dat telkens per 
auto, bus of vrachtwagen via de weg 
of over het water per boot.
Beperkingen

De negen verdachten zitten sinds 
hun aanhouding in alle beperkin-
gen. Dit betekent dat ze uitsluitend 
contact mogen hebben met hun ad-
vocaat. Maar ook dat er beperkt over 
het onderzoek gecommuniceerd kan 
worden richting de media. Nader 
onderzoek en informatie uit hun 
eventuele verklaringen zullen uit-
wijzen welke vervolgstappen er ge-
nomen gaan worden.

Primera Oonk en Boekhandel 
Oonk ‘in het nieuw’

De vernieuwde boekhandel Oonk is een feit. ‘’Tot de laatste dag voor de heropening is er wekenlang enorm 
hard gewerkt. Vanaf dinsdag j.l. kan iedereen zien hoe prachtig het is geworden’’, aldus Erna en Henk. Het 

verschil met de oude winkel is enorm. 

TWELLO.- Afgelopen dinsdag kon het winkelende publiek kennis ne-
men van wat er de afgelopen weken achter de schermen bij boekhandel 
Oonk zich had afgespeeld. Een compleet nieuwe winkel die zowel bin-
nen als aan de buitenkant een geweldige metamorfose heeft ondergaan. 

Zo is er veel aandacht besteed aan 
de uitstraling van de buitengevel, de 
enorme glazen pui met de toegangs-
deuren gericht op het Dorpsplein, is 
uitnodigend. Ook het interieur van 
de winkel is dermate aangepast en 
vernieuwd dat er doelmatiger rou-
tes naar de diverse winkelonderde-
len gerealiseerd konden worden. De 

twee op zichzelf staande segmenten, 
Boeken en Primera, lopen naadloos 
in elkaar over. Met de herinrichting 
kon een lang gekoesterde wens van 
Erna en Henk in vervulling gaan n.l. 
dat Oonk meer is dan een boek. Er 
zijn dan ook veel nieuwe elemen-
ten in de winkel toegepast, op die 
manier wil men b.v. het kopen van 

kado’s leuker maken, maar ook de 
winkel beleving is hiermee vooruit 
gegaan. Prettige bijkomstigheid is 
ook dat de boekenafdeling en Pri-
mera beiden over een eigen kassa be-
schikken, hetgeen voor zowel klant 
als medewerkers tot rustiger winke-
len zal leiden. Maar er is meer waar 
aandacht is besteed, verlichting en 
kleurstelling van het interieur zijn 
met zorg gekozen. Oonk en Twello, 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
kunnen weer jaren vooruit met deze 
moderne winkel in het centrum.     
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

 Besluitenlijst raadsvergadering 3 juli 2017

Besluiten 
 Bestemmingsplan Weteringse Broek, Lochemsestraat
 Bestemmingsplan Rijksstraatweg 40, Voorst 
 Verantwoording fractiebijdragen 2016 
 Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
 Jaarstukken 2016 gemeente Voorst 
 Bestemmingsplan Hengelderweg 6, Voorst
 Bestemmingsplan Rijksstraatweg 77 Voorst 
  Transformatie-agenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 
 2016 – 2020 
 Krediet verduurzaming en revitalisering gemeentehuis 
 Verordening afvoer hemelwater en grondwater
 Erfgoedverordening 2017 gemeente Voorst 
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 26 juni 2017
  Motie ‘Dit komt zomaar uit de lucht vallen...’ over Teuge en de nieuwe aan- en 

uitvliegroutes, van alle fracties

Verworpen moties
  Motie ‘Weloverwogen en rustig aan’ over transformatieagenda maatschappe-

lijke opvang en beschermd wonen van CDA. De motie is verworpen met 4 
stemmen voor (CDA) en 14 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Libe-
raal2000, PvdA-GroenLinks en D66).

  Motie van afkeuring over verkoop bibliotheek van PvdA-GroenLinks en VVD-
Liberaal2000. De motie is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal 2000 
en PvdA-GroenLinks) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA en D66).

  Motie over transparante verkoop gemeentelijk vastgoed van PvdA-GroenLinks 
en VVD-Liberaal2000. De motie is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Li-
beraal2000 en PvdA-GroenLinks) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, 
CDA en D66).

  Motie over onjuiste info bibliotheek van PvdA-GroenLinks en VVD-Libe-
raal2000. De motie is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000 en 
PvdA-GroenLinks) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA en D66).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op 
voorst.raadsinformatie.nl bij de besluitenlijst te komen. Het au-
dioverslag  van de raadsvergadering  van 3 juli 2017 kunt u hier 
ook afl uisteren. 

 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-tafelge sprek ken 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:
26 juni  19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis in Twello
3 juli  19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis in Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informa-
tie over de raadsleden.

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette Jansen 0571- 27 92 17. U 
kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u 
op internet: 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 raadsstuk-
ken. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsver-
gaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

 Zomerreces van de gemeenteraad

Op maandag 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad de laatste vergadering voor het 
zomerreces gehad. 

Op 11 september worden weer ronde tafelgesprekken gepland voor de raadsver-
gadering van 25 september. De agenda’s voor deze vergaderingen worden eind 
augustus in het Voorster Nieuws geplaatst en in het raadsinformatiesysteem Poli-
tiek Portaal via https://voorst.raadsinformatie.nl . In de kalender klikt u dan op 
de gewenste datum. Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met de griffi  e 
0571-27 93 87.

De gemeenteraad wenst u een HELE GOEDE ZOMER toe en ontmoet u graag weer 
in september!

Geen inloopspreekuur Stadsbank 
op 13 en 27 juli 

Op donderdag 13 juli en donderdag 27 juli is er  geen inloopspreek-
uur van de Stadsbank Apeldoorn in Twello. Het inloopspreekuur van 
de Stadsbank in Twello is wekelijks op donderdag van 15.00 uur tot 
16.00 uur in het Kulturhus, Jachtlustplein 11. Het inloopspreekuur, 
zonder afspraak, is voor korte vragen over schulden of een lening. 
Wilt u uw schulden aanpakken? Neem dan rechtstreeks contact op 
met de Stadsbank in Apeldoorn. Dit kan door te bellen met telefoon-
nummer (055) 58 02 000 en te vragen naar team schuldhulpverle-
ning van de Stadsbank. De Stadsbank is gevestigd in het Activerium 
in Apeldoorn. Het adres daarvan is: Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

ken. Op maandag vinden in het 
Kulturhus, ruimte 21 (1e verdie-
ping) regelmatig terugkoppel-
momenten plaats. 

De terugkoppelmomenten zijn 
kort en krachtig, van 12.00 uur 
tot 12.30 uur. De eerstkomende 
zijn op: 7 augustus en 4 sep-
tember.

Meer informatie: 
www.voorst.nl/onderdeloep

Voorst onder de Loep in beeld

Vorige week bracht Younger at 
Heart met de camera een ver-
rassingsbezoek aan het project-
team De Loep. Younger at Heart 
legt deze zomer de input van 
twintig geïnterviewde sleutel-
fi guren vast op videocamera. 
Deze vlogs geven een prachtig 
beeld van wat er zoal gezegd 
is in de 450 interviews. Vanaf 
september worden de video’s 
gelanceerd via de nieuwsbrief 
‘Voorst onder de Loep’. 

U kunt uzelf aanmelden voor 
de nieuwsbrief door een mail 
te sturen naar onderdeloep@
voorst.nl . De eerste vlog met 
het verrassingsbezoek aan ‘De 
Loep’ kunt u al  bekijken op 
www.voorst.nl .

Voorst onder de Loep
De gemeente Voorst denkt dat 

we vaker maatschappelijke pro-
blemen kunnen voorkomen. Le-
den van projectteam ‘De Loep’ 
onderzoeken hoe dit te berei-
ken. Het team baseert zich op 
de aanwezige kennis en inzich-
ten in onze samenleving. 

Terugkoppelmomenten
Het projectteam praat u graag 
bij over de actuele stand van za-
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* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethou-
ders of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders 

(of de burgemeester, 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 be-
sluit en de datum van verzen-
ding van het besluit kunt u bel-
len met 0571-27 99 11. Omdat 
een bezwaarschrift geen schor-
sende 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 werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, 0571-27 93 37. 

bekendmakingen
Week 28: 12-07-2017

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.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Dorpsplein/Dijkhuizenweg in  
Nijbroek

Dikke Mik dorpsfeest op 17 augustus 2017 van 19.15 tot 23.00 uur, 
18 augustus 2017 van 15.00 tot 1 uur en 19 augustus 2017 van 9.30 
tot 0.30 uur

Vergunning verleend* BW-2017-0129

Gemeente Voorst Collecte Oranje Fonds van 22 t/m 26 mei 2018 Vergunning verleend* Z-17-01976_2017-32401

Goeman Borgesiusstraat in Twello Straatbarbecue op 26 augustus 2017 van 16.00 tot 24.00 uur Toestemming verleend BW-2017-0143

Kern Voorst Verkoopactie planten door zangkoor op 29 en 30 september 2017 Vergunning verleend* Z-17-02003_2017-32262

Knibbelallee 3 in Wilp Outdoor Summerparty 2017 op 29 juli 2017 van 21.00 tot 1.00 uur Vergunning en ontheffing verleend* BW-2017-0123

Kruisdwarsweg in Twello Buurtbarbecue op 26 augustus 2017 van 15.00 tot 23.00 uur Toestemming verleend BW-2017-0135

Molenallee 50 in Wilp Winterfair op 16 december 2017 van 10.00 tot 16.00 uur Vergunning en ontheffing verleend* BW-2017-0111

Oudhuizerstraat 20 in Klarenbeek Pannenkoekenfietstocht op 27 augustus 2017 van 11.00 tot 18.00 uur Vergunning en ontheffing verleend* BW-2017-0118

Salomonszegel in Twello Buurtbarbecue op 19 augustus 2017 van 15.00 tot 24.00 uur Toestemming verleend BW-2017-0141

Schoolstraat 14 in Voorst Huttenkamp 2017 op 15 augustus 2017 van 9.00 tot 17.00 uur, 16 
augustus 2017 van 9.00 tot 17.00 uur en 17 augustus 2017 tot 9 uur

Vergunning en ontheffing verleend* BW-2017-0122

Tijmstraat 2 in Voorst Loterij van 28 augustus 2017 t/m 13 september 2017 Vergunning verleend* BW-2017-0115

Wilhelminaweg e.o. in Voorst Loterij met verkoop enveloppen op 17 september 2017 van 10.00 tot 
17.00 uur

Melding geaccepteerd BW-2017-0138

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Vastgesteld Z-17-00280_2017-33714

Gemeente Voorst Wijziging Erfgoedverordening gemeente Voorst, inclusief  
archeologische beleidskaarten

Vastgesteld Z-16-04041_2017-28887

Gemeente Voorst Wijziging Beleidsregels monumentensubsidies Vastgesteld Z-16-04041_2017-22240

Gemeente Voorst Wijziging Reglement commissie monumenten en cultuurhistorie Vastgesteld Z-16-04041_2017-00272

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Rijksstraatweg 77 in Voorst Verplaatsen supermarkt Vastgesteld NL.IMRO.0285.2106-VS00

Milieumelding

Middendijk 10A in Nijbroek Uitbreiden dierenbestand Melding ontvangen Z-MELD840-2016-001749

Omgevingsvergunning

Clabanusweg 22A in Klarenbeek Bouwen overkapping over bestaande spoelplaats Aanvraag ontvangen SXO-2017-0602

Havekespad 12 in Twello Vervangen rieten dak Vergunning verleend* SXO-2017-0425

H.W. Iordensweg 18 in Twello Aanleggen oprit Aanvraag ontvangen SXO-2017-0598

Klarenbeekseweg 41 in Voorst Veranderen inrichting Ontwerpvergunning SXO-2017-0169

J.R. Krepellaan 5 in Klarenbeek Restaureren ketelhuis met bijbehorende schoorsteen Ontwerpvergunning SXO-2017-0242

Middendijk 10A in Nijbroek Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2016-1033

Middendijk 66 in Nijbroek Plaatsen (legaliseren) zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2017-0610

Postakker 15 in Wilp Plaatsen 20 zonnepanelen op de grond Vergunning verleend* SXO-2017-0453

Rijksstraatweg 159A in Twello Stellen maatwerkvoorschriften Ontwerpvergunning Z-MAATWERK-2017-000623

Stobbenakker (kad. Voorst S 703) in 
Twello

Bouwen woning met vergunningsvrij bijgebouw Proceduretermijn verlengd SXO-2017-0447

Vaassenseweg 30 in Nijbroek Verbouwen boerderij Ontwerpvergunning SXO-2017-0380

Voordersteeg 16 in Twello Legaliseren bedrijf aan huis Vergunning verleend* SXO-2017-0542

Withagenweg 40A in Wilp Plaatsen cryogene tank Aanvraag ontvangen SXO-2017-0611

Sloopmelding

Heemskerkstraat 25 t/m 35 (on-
even) en Molendwarsstraat 2, 2a, 4, 
4a, 6 en 8 in Twello

Verwijderen asbesthoudende raamdorpels Melding ontvangen SXO-2017-0599

Jachtlustweg 2 in Twello Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2017-0600

Tijdelijke verkeersmaatregel

Dijkhuizenweg en gedeelte  
Middendijk in Nijbroek

Diverse verkeersmaatregelen van 17 t/m 19 augustus 2017 Besluit genomen* BW-2017-0129

Goeman Borgesiusstraat tussen  
Troelstralaan en Treubstraat in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 26 augustus 2017 van 16.00  
tot 24.00 uur

Besluit genomen* BW-2017-0143

Kolkweg en Molenweg in Terwolde Diverse verkeersmaatregelen op 22 juli 2017, 29 juli 2017 en  
11 augustus 2017

Besluit genomen* Z-16-01867_2016-29056 

Kruisdwarsweg vanaf Het Cruse tot 
Parkelerweg in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 26 augustus van 12.00 uur t/m  
27 augustus 2017 15.00 uur

Besluit genomen* BW-2017-0135

Salomonszegel in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 19 augustus van 15.00 uur t/m  
20 augustus 2017 11.00 uur

Besluit genomen* BW-2017-0141
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Wethouder Harjo Pinkster en wethouder Wim Vrijhoef van de ge-
meente Voorst ondersteunen het collectieve zonnepanelenproject 
‘ZonRijk Voorst’ van Energierijk Voorst (ERV). Daarom hebben zij 
beiden een certificaat voor zonnepanelen in Twello gekocht. Op 
woensdag 5 juli ondertekenden de beide wethouders, onder toe-
ziend oog van ERV-bestuurslid Carla Fransen, de certificaten voor 
deelname aan dit duurzame initiatief van EnergieRijk Voorst. 

Ruim 450 zonnepanelen
EnergieRijk Voorst is eigenaar van de +/- 460 zonnepanelen die 
zij in Twello gaat plaatsen. De gemeente Voorst heeft hiervoor de 
daken van de sporthal aan de Zuiderlaan en het Parkeerhuis aan 
de Van Spiegelstraat beschikbaar gesteld. Daarnaast stelt ook 
Brasserie Restaurant Korderijnk haar dak ter beschikking voor de 
plaatsing van zonnepanelen. Wethouder Wim Vrijhoef was meteen  
enthousiast: “Dit is een mooie kans om zelf actief je steentje bij te 
dragen aan duurzaamheid. Daarnaast biedt het project je ook per-
soonlijk een aantrekkelijk rendement”. 
Wethouder Harjo Pinkster is het volledig eens met zijn collega: “Het 
mooie aan dit project is dat je toch kunt meedoen als er bij de 
eigen woning geen mogelijkheden zijn voor de plaatsing van zon-
nepanelen. Daarom heeft de gemeente ook haar daken beschikbaar 
gesteld. En dan is het natuurlijk helemaal geweldig dat ook een 
lokale ondernemer zo enthousiast is om het dak van zijn restaurant 
beschikbaar te stellen.” 

Doe ook mee met ZonRijk Voorst
Wilt u ook actief bijdragen aan duurzaamheid? Er zijn nog zonne-
panelen beschikbaar. Kijk op www.energierijkvoorst.nl voor meer 
informatie. 

afvalinformatie Snoeiafval taxus voor bestrijding kanker

Wethouders ondersteunen duurzaam initiatief 
ZonRijk Voorst

Tot 31 augustus 2017 kunt u het 
snoeisel van de taxus inleveren 
bij een speciaal inzamelpunt van 
de gemeentewerf in Twello. De 
jonge scheuten van de Taxus 
Baccata bevatten namelijk de 
stof baccatine en deze stof is no-
dig voor de productie van che-
mokuren. 

‘Taxus voor hoop’
De gemeente Voorst roept inwo-
ners op deel te namen aan de 
jaarlijkse inzamelactie van de 
Stichting Taxus voor hoop. Eén 
kubieke meter taxussnoeisel is 
goed voor één chemokuur.

Alleen jonge scheuten
U kunt het taxussnoeisel, alleen 
de jonge scheuten van Taxus 
Baccata, tot 31 augustus inleve-
ren bij de gemeentewerf, Jupiter 
2 in Twello (dinsdag tot en met 
vrijdag van 8.00 uur tot 11.30 
& van 13.00 tot 16.00 uur). U 
mag het snoeisel los of in zak-

ken aanleveren. Meer informatie: 
www.voorst.nl 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 ande-
re 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 werk-
dagen na de door u opgegeven 
verhuisdatum, is het mogelijk 
om de containers te laten legen. 

Bij overlijden van de laatste be-
woner op het adres wordt auto-
matisch de container vier weken 
na datum overlijden geblok-
keerd. De container kan dan niet 
meer geleegd worden. 

 Prijsverlaging inzameling grof tuinafval- en grof huisvuil Voorst

Vanaf 1 juli 2017 haalt de ge-
meente Voorst grof groenafval 
en grof grijs huishoudelijk af-
val aan huis op. De kosten hier-
voor 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. In-
woners kunnen zich hiervoor 
tot 12 uur op de laatste werk-
dag voor de inzameldag aan-
melden en betalen:
  Aanmelden via www.

voorst.nl en direct met Ide-
al 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 af-

val wordt meegenomen.
  Inwoners kunnen zich aan-

melden voor deze inzame-
lingen tot uiterlijk 12.00 uur 
op de werkdag voor de op-
haaldag.

  Plaats het afval ’s morgens 
voor 07.30 uur op de inza-
meldag, op het trottoir of de 
oprit voor uw huis. 

  Alleen afval dat door twee 
personen op te pakken is, 
maximaal 25 kg, wordt mee-
genomen.

  Bundel het afval als dit mo-
gelijk is. Gebruik hiervoor 
geen ijzer- of kunststof- 
draad.

  Zorg dat het afval niet langer 
is dan 1,5 meter, anders past 

het namelijk niet in de op-
haalwagen. 

 Extra controle op PMD-inzameling

Naast de reguliere controle op 
het PMD-afval (plastic verpak-
kingsafval, metalen verpak-
kingen en drankenkartons) 
door de inzamelaar, voert de 
gemeente ook zelf regelmatig 
extra controles uit op het afval 
in de PMD-container (oranje 
deksel). Inwoners die onjuist 
afval in de PMD-container aan-
bieden riskeren een boete van 
ten minste € 90. 

Hoge boete
Helaas komt het regelmatig 
voor dat er onjuist afval tus-
sen het PMD-afval zit. De af-
valverwerker weigert dan de 
hele lading afval en daarbo-
venop krijgt de gemeente een 
hoge boete. 

Doorzichtige zakken
Op het deksel van uw PMD-con-
tainer is een sticker geplakt met 
informatie over welk afval wel 
PMD-afval is en welk afval niet in 
de PMD-container mag (restafval 
in de container met grijs deksel). 
In de PMD-container mogen al-

leen doorzichtige (huisvuil)
zakken gebruikt worden, dus 
geen grijze (ondoorzichtige) 
huisvuilzakken. 

Doorzichtige huisvuilzakken 
zijn onder andere te koop bij 
het gemeentehuis. 
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Zomerweek Beeldhouwen
7 t/m 11 augustus 2017

Meld je dan aan voor de beeldhouw-week van 7 t/m 11 augustus 2017 bij Atelier de Verbeelding. 
Deze beeldhouw-week is bedoeld voor de absolute beginner en voor de gevorderde die de complexiteit 
zoekt. Het is voor iedereen een mooie manier om 5 dagen aaneengesloten aan een beeld te werken. Om-
dat de groep klein is en je persoonlijke begeleiding krijgt, is er voor iedereen voldoende aandacht, onge-

het beeldhouwen aan bod. Naast de diverse technieken van het hakken is er veel aandacht voor de eigen 

wordt uitgebreid ingegaan.
Je bepaalt zelf wat je wilt maken en kiest daarbij (met advies als dat nodig is) een passende steen. Er zijn 
diverse stenen te koop; van zachte steen voor de beginner tot behoorlijk harde steen voor de meer ge-
vorderde hakker die een uitdaging zoekt. Je kunt dan denken aan steensoorten zoals mergel, speksteen, 

begeleiding, inzet, enthousiasme en plezier kom je in die week zeker tot een mooi resultaat.

Het proces van het beeldhouwen is zo fascinerend en laat je steeds weer nieuwe mogelijkheden zien. 
Je ontdekt je eigen beeldtaal en maakt iets dat uniek is!

mooie buitengebied vlak bij Deventer. Het hele jaar rond zijn 
er cursussen. De beeldhouw-workshops op iedere de derde 
zaterdag van de maand zijn ook heel geschikt om kennis te 
maken met beeldhouwen en daarnaast erg geschikt als in-

Kijk op de website van Atelier de Verbeelding: www.hanna-visser.nl
of mail: atelierdeverbeelding@kpnmail.nl

of bel: 06 30 351 350

De beeldhouw-week gaf 
mij veel plezier, energie 

en vertrouwen in mijn 
eigen kunnen...

na-visser.nll

De beeldhouw-week 
was een mooie invulling 

Het was lekker om een week lang 

buiten te hakken. Als het weer wat 

minder was stonden we lekker be-

schut onder een afdak.... 

In de ochtend zijn we bezig  van 09.30 tot 12.30 uur.

lunch en een korte pauze.
In de middag werken we van 13.30 tot 16.00 uur.
Op de vrijdagmiddag werken we tot 15.00 uur.

gereedschap zijn allemaal bij de prijs inbegrepen.

Even niks anders aan je hoofd dan buiten bezig zijn 
én een mooi beeld maken?

Journalistieke prijs De Bronzen 
Greep voor Monica van der Hall

De foto van Monica met haar onderscheiding is gemaakt tussen de koeien 
op het melkveebedrijf van John Kruitbosch aan de Zandstraat in Voorst

VOORST.- Het artikel ‘Te lichte kalveren doodgespoten’ dat Monica van 
der Hall vorig jaar schreef voor de regionale vakbladen van Agrio naar 
aanleiding van misstanden op verzamelcentra, is journalistiek onder-
scheiden met de Bronzen Greep. De Bronzen Greep is de journalistieke 
prijs voor talent op het vakgebied van landbouw en wordt jaarlijks 
uitgereikt op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Landbouw-
journalisten. De moed om over dit onderwerp een artikel te publiceren 
vond de jury ‘dapper’.

Aanleiding
De sterke groei van de melkveesta-
pel zorgde er vorig jaar voor dat er 
teveel kalveren werden aangeboden 
op veemarkten en andere verzamel-
centra. Te lichte dieren die overble-
ven werden doodgespoten, omdat 
de handelaren, verzamelcentra en 
de melkveesector zelf niet zo snel tot 
een oplossing wisten te komen. Van 
der Hall kwam het onderwerp op het 
spoor binnen het redactionele project 
Jaar van het Kalf, dat er juist op ge-
richt was om middels artikelen en vi-
deo’s meer aandacht en kennis te ge-
nereren voor de opfok van kalveren.

Discussie en bedreigingen
Het risico dat met deze publicatie 
het imago van de melkveesector be-
schadigd kon raken, leidde zowel 
binnen de redactie als daarbuiten tot 
discussies en helaas tot doodsbedrei-
gingen, wanneer de redactie tot pu-
blicatie zou overgaan. Het was dan 
ook ‘een publicatie met impact’ vol-
gens juryvoorzitter Bert Westenbrink 
waar ‘goed journalistiek denkwerk’ 
aan vooraf is gegaan. De voorzitter 
verwees daarmee ook naar het effect 
van het artikel. Het leidde tot vragen 
in de Tweede Kamer, zorgde voor 
transparantere uitvalcijfers en droeg 
bij aan het maken van afspraken tus-
sen LTO en de Van Drie-groep. 

Monica trok zich als kind al het 
lot van dieren en met name koeien 
aan. Tijdens de MKZ crisis in 2001  
vroeg ze zich af waarom alle dieren 
gedood moesten worden. Ze bezocht 
in die tijd het voortgezet onderwijs 
en schreef er een opstel over. Aan 
haar vader vroeg ze: “Waarom moe-
ten al die gezonde dieren dood”?  
Het antwoord van haar vader, dat 
het eigenlijk een economische reden 
was (Voor de export is het econo-
misch van groot belang dat Neder-
land MKZ-vrij is), beviel haar niet. 
Het advies van haar vader was: “Als 
je dat wilt veranderen moet je naar 
Wageningen studeren en dan kun je 

minister van Landbouw worden.” 
Dat deed ze: Ze ging Dierengezond-
heid studeren. 

De Boerderij
In 2011 werd de Boerinnenkalender 
geïntroduceerd in Nederland, daar 
werd ze voor opgegeven. Dat was een 
leuke ervaring en zo kwam ze in con-
tact met de redactie van De Boerde-
rij. Ze schreef artikelen en ze vonden 
haar een geboren journalist. Zelf wil-
de ze echter de organiserende kant 
op en ze vertrok voor een half jaar 
naar Amerika. Al reizend door 11 sta-
ten  schreef ze dagelijks een blog voor 
De Boerderij. Na terugkomst mocht 
ze blijven als redacteur, maar moest 
wegens bezuiniging toch vertrekken. 
Na een tijdelijke baan bij CRV (Co-
operatieve rundveeverbetering) zag 
ze dat men bij Agrio een redacteur 
zocht. Na een jaar vond ze alleen 
schrijven te weinig tot het project 
‘Jaar van het kalf’ werd gestart. Een 
tiental kalveren werd een jaar lang 
gevolgd. Onderzoeksartikelen en 
veel nieuwe verhalen waren het 
gevolg. Zo kwam ze ook het dood-
spuiten van kalveren op het spoor. 
Dat was iets dat volgens haar geen 
enkele boer wil. Na veel onderzoek, 
overleg en discussie werd het artikel 
uiteindelijk geplaatst. Het effect was 
uiteindelijk dat er vragen in de Ka-
mer werden gesteld.

MSD Animal Health
In die tijd werd ze benaderd door 
MSD Animal Health (Ontwikkeling, 
onderzoek en productie van genees-
middelen voor mens en dier) om te 
komen werken als Marketing Mana-
ger Rundvee. Een fantastische baan 
volgens haar. “Bij marketing maak 
je het meer af en werk je ergens naar 
toe. Ik maak brochures, films, ver-
zorg voorlichting - ook ter plekke op 
bedrijven-  en adviseer over het ge-
zond houden van rundvee en werk 
samen met dierenartsen. Geweldig 
om te doen, want iedere boer houdt 
van gezond vee,“ volgens Monica.

Grenzeloos mooie brass muziek 
in Dorpskerk Voorst

VOORST.-  Wat een heerlijk programma bracht Koper Kwintet “Bound-
less Brass” afgelopen zaterdagmiddag in de Dorpskerk in Voorst. Zoals 
hun naam al aangeeft, bracht het kwintet een grenzeloos repertoire, 
merkbaar in stijl, in beheersing van de instrumenten en door de ver-
schillende landen waar de muziek vandaan kwam.

Het enthousiaste publiek genoot 
met volle teugen van de gevarieerde 
muziek. Zoals van de vrolijke mars-
muziek “Out of the Blue” van Hu-
bert Bath, tot de melancholisch en 
meeslepende klanken van “Gabriels 
oboe, main theme from the Mis-
sion” van Ennio Morricone en het 
“Theme from Schindlers list” van 
John Williams. Ook de popmuziek 

kwam aan bod met de razend knap 
gearrangeerde “Bohemian Rhap-
sody” van Queen! Net zo’n knap 
arrangement was te beluisteren in 
“The Saints’ Halleluja van Canadian 
Brass. Boundless Brass kreeg dan 
ook een staande ovatie en mocht pas 
weg na een gloedvolle toegift! Zo’n 
heerlijke zaterdagmiddag, dat is een 
cadeautje!

Aanstaande zaterdag 15 juli is er 
weer een gratis inloopconcert in de 
Dorpskerk. 
Om 15.00 uur staat Duo “Ombega” 
klaar om de gasten te verwennen 
met mooie gitaarmuziek door Erna 
Pronk en altfluit, bespeeld door Ma-
rianne Feenstra. In het Dorpshuis 
naast de kerk is van 13.00 tot 17.00 
uur een brocante-markt. 

De opbrengsten van het concert 
(vrije gift bij de uitgang) en de bro-
cante-markt helpen mee aan het in 
stand houden van de Dorpskerk in 
Voorst. 

Openingstijden houtzagerij 
Wilpsche Dijk gewijzigd
TWELLO.- Per 1 juli zijn de openingstijden van houtzagerij en klom-
penmakerij Wilpsche Dijk gewijzigd. Vanaf augustus is de zagerij het 
eerste weekend van elke maand open op zaterdag en zondag van 13.00 
uur - 16.00 uur. Groepen zijn welkom op maandag en donderdag maar 
ook in de weekenden tijdens de openingsuren. Belangstelling om te 
helpen bij de Wilpsche Dijk? Men is nog op zoek naar vrijwilligers. 
Heb je belangstelling om als zager, klompenmaker, houtbewerker, gast-
vrouw of gastheer de zagerij te ondersteunen? Neem dan contact met 
06 496 58 927 of mailen met stoomhoutzagerij@wilpschedijk.nl.

http://www.melkvee.nl/nieuws/8388/-honderden--te-lichte-kalveren-doodgespoten


Rijksstraatweg 78   7391 MT Twello   T 0571-27 38 18

Buitenwerk
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(055) 820 02 09  info@podotherapiehurenkamp.nl

Bij lopen en staan veel pijn? 
Podotherapie Hurenkamp 

kan de oplossing zijn!
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Dorpsstraat 47, 8171 BL Vaassen,
Tel.: 0578 - 57 40 80, www.vantriest.com
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Tel. 0571-280747 
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Camping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde, tel. 0571-291731 www.scherpenhof.nlolde telltel 0057571-291731 www scherpenhof nl

Openingstijden
Wo, vrij, za. en zo. 
12.00 - 18.00 uur
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Meer informatie?  www.axiconcepts.nl
Twelloseweg 79D Terwolde • 0571 - 291050
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Volg ons ook op www.facebook.com/EvennaarOonk
en op www.facebook.com/BoekenvanOonk

Boekhandel Oonk | Stationsstraat 4 Twello
Telefoon 0571 - 27 15 09 | info@evennaaroonk.nl

www.evennaaroonk.nl
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P
Gratis

Parkeren

Molenweg 1
7396 AA Terwolde
tel. 0571 291 209

ma. t/m vr. 08.30 - 20.00 uur 
zaterdag 08.30 - 16.00 uur

De Lelie
AANBIEDINGEN l VERS EN VOORDELIG
BIO ASSORTIMENT l OKÉ BUDGETMERK 

Slijterij l Stomerij l Bloemen/planten l Geneesmiddelen

www.coop.nl
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OFF ON

Ook online succesvol zijn? 
Breng een bezoek aan onze website!

www.succesfactor.nu
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www.garagedesmederij.nl

Voor betaalbaar onderhoud aan uw auto en oldtimer

Om verder te komen, moet je durven vernieuwen. Dat is 

nergens zo belangrijk als in de sierteelt. Sterk vertegenwoor-

digd in onze regio, maar een sector in de verdrukking. Vanuit 

het Innovatiefonds organiseerde Rabobank Regio Schiphol 

samen met Flora Holland en Greenport Aalsmeer het semi-

nar ‘Ruimte voor Nieuwe Alternatieven’.  

Een keur aan wetenschappers boog zich onder meer  

over de ‘biobased economy’, nieuwe teeltsoorten en de 

mogelijkheden van plantensto en. “Er zijn kansen genoeg in 

de markt”, aldus Marcel Claessen, Concern Manager  

Operations bij Flora Holland.  “Maar ondernemers moeten 

wel zelf de nieuwe ideeën omzetten naar praktische daden. 

De Rabobank en Flora Holland zullen dat op alle mogelijke 

manieren stimuleren. In ieder geval met een vervolg op dit 

seminar in 2015!”.

l esequia exerfer feristi berchil luptur? Ga. Litiis et omni volup-

ta tatam, ne inctotatiis pe con num videlis es volum labo. Me 

Sponsoring Eersteklas  
Aalsmeer promotie
 

Wie Aalsmeer zegt, zegt bloemen en planten. Maar gelegen 

aan de boorden van de Westeinder Plassen heeft deze plaats 

ook veel te bieden op het gebied van de watersport. 

Via de Westeinder Water Week – een week boordevol  

activiteiten op en aan het water – moet vooral dat Aalsmeer 

bekender worden. De organisatie vond in de Rabobank een 

hoofdsponsor die dit streven voluit omarmt. Wethouder 

Toerisme & Recreatie Jop Kluis bevestigt de waarde van het 

zomerevenement, dat een steeds grotere uitstraling krijgt. 

“Dit is eersteklas Aalsmeer promotie.”

InZicht Online magazine 
 

Rabobank Regio Schiphol is geworteld in de lokale samen-

leving. Onze klanten zijn voor ons  ‘in zicht’  

en wij bieden hen ‘inzicht’.   

Voor leden heeft Rabobank Regio Schiphol ook het onlin-

emagazine InZicht. Wilt u deze ook ontvangen?

Desequia exerfer feristi berchil luptur? 

• Gatus detram

• Litiis et omni volupta tatam

• Rie inctotatiis pe con num videlis es volum labo.

Me quam ere corendi beriscitas mo estis rero blate re-

pedipsam dit aceptur? 

 

Kijk voor de evenementenkalender op
www.rabobank.nl/regioschiphol

Kijk voor de evenementenkalender op
www.rabobank.nl/regioschiphol

Word lid bij Rabobank en meld u aan
www.regioschiphol.rabobank.nl

Rabobank Regio Schiphol

Om verder te komen,  
moet je durven vernieuwen

Contact

Telefoon (055) 578 49 11

particulieren@apeldoorn.rabobank.nl

www.rabobank.nl/apeldoorn

twitter: @RaboApeldoorn

InZicht
Editie 2

quam ere corendi beriscitas mo estis rero blate repedipsam 

dit aceptur? Nos est accus mos iduntis acestem reius, animus 

rero blate repedipsam dit acept. 

Rew em ere corendi beriscitas mo estis rero blate repedip-

sam. Ritiis et omni volupta tatam, ne inctotatiis pe con num 

videlis es volum labosam dit aceptur? Nos est accus mos 

iduntis acestem reius, animus rero blate repe.

Activiteiten kalender
Februari

6 Inloopavond Hypotheken (Alblasserwaard)

10  Inloopavond Wonen (Alblasserwaard) 

17 Inloopavond Veilig pinnen (Gorinchem)

Een aandeel in elkaar

Dé specialist 
in eetkamer meubilair.

Showroom: Koppelstraat 2, Twello

www.q14interieur.nl

Met dank aan 

onze sponsoren!

Hoveniersbedrijf
en bloemisterij
G. van Vemde

Dorpsstraat 35, 7396 AK Terwolde
06-23840720 / 0571-292769 / gvemde@hotmail.com

Voor al uw: • Sierbestrating • Tuinaanleg • Tuinonderhoud 
• Dienstverlening • en alle andere tuinwerkzaamheden

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677
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Altijd scherp
geprijsd

Uw Specialist Met Goed Advies

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

�
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g

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

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

NOG STEEDS TUSSEN DE 
10 EN 15 CABRIO’s 

OP VOORRAAD: 

o.a. 12 X MAZDA MX-5, 
FIAT 500 Cabrio, 
Mercedes SLK en 

DS-3 Cabrio

CITROËN Picasso 1.6 HDI 
(Automaat)

HONDA Civic 1.4 Comfort 
Business 

Bouwjaar 2014
Nú 19.900,-

Bouwjaar 2013
Nú 13.495,-

slechts 79.000 km., zeer vele extra’s 
zoals: navigatie, climate control, 

inparkeerhulp, trekhaak, LM velgen, Etc. 

 slechts 66.000 km. complete uitgerust 
o.a.: navigatie, cimate control, 

parkeersensoren, LM velgen, 5-drs

Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437 

Service Partner

� Reparatie � Schadeherstel 
� APK � Verkoop nieuw en gebruikt
        � Verhuur 9 persoonsbus

Reparatie en 
onderhoud

Ook service en onderhoud 
van uw airco systeem

Like ons op facebook

Citroen C1 1.0, zwart, 5drs. BJ 2008 60.000 km
Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs. BJ 2013 25.000 km
Ford Fiesta 1.3, rood metallic, 5drs. BJ 2002 245.000 km
Ford KA 1.2 zilver metallic, airco, stuurbekrachtiging BJ 2011 78.000 km
Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco, benzine BJ 2007 50.000 km
Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart BJ 2006 155.000 km
Renault Clio 1.6, zilver metallic, automaat airco, stuurbekr. BJ 2004 122.000 km
Seat Alhambra TDi, zilver, 5 pers BJ 2011 230.000 km
VW Caddy Maxi 1.6 tdi, Blue Motion, airco, wit BJ 2012 27.096 km
VW Golf cabrio 1.6 groen metallic, benzine, leder bekl. elek dak BJ 2000 165.000 km

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

MAZDA CX-3 SKYACTIV-G 2.0 120 GT-M

RENAULT CLIO TCE 90 ENERGY NIGHT & DAY

MAZDA CX-3 SKYACTIV-G 2.0 120 SKYLEASE+/AUTOM

SUZUKI SWIFT 1.6 SPORT

MPV Ruimtewagen 5 drs, BRUIN Metallic, 
Handgeschakeld, 1369 Km, Bouwjaar 01-2017, 

Benzine, 6 maanden BOVAG garantie

€25.945,-

Hatchback 5 drs, ZWART, Handgeschakeld, 
29087 Km, Bouwjaar 08-2015, Benzine

6 maanden BOVAG garantie

€13.399,-

MPV Ruimtewagen 5 drs, WIT, Automaat, 
15352 Km, Bouwjaar 12-2016, Benzine.

6 maanden BOVAG garantie

€24.999,-

Hatchback 3 drs, ROOD Metallic, Handgeschakeld
43195 Km, Bouwjaar 01-2013, Benzine

6 maanden BOVAG garantie

€11.950,-

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl

Hierbij een greep uit onze occasions

0 7391 AL T ll t l (0571) 27 58 12 b d ij t i E l b i f @ t ijk b

Kijk op onze site voor het aanbod
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Zonnebergstraat 34D - Wilp - 06 54654008 - www.garagebedrijf-tijssen.nl

IS UW AUTO OOK AL KLAAR 
VOOR UW ZOMERVAKANTIE?

5 TIPS VOOOR EEN VEILIGE REIS!
� Controleer uw banden

� Controleer uw remmen

� Controleer uw schokbrekers en veren

� Controleer uw verlichting

� Controleer uw olie en overige vloeistoffen

U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de aanbieding van 
Garagebedrijf Tijssen! Voor €9,95* wordt uw auto onder 
andere gecontroleerd op de bovenstaande punten, 
zodat uw vakantiereis zorgeloos kan beginnen!

* vloeistoffen en overige onderdelen die bijgevuld of vervangen moeten worden niet inbegrepen

Huifkartocht de Zonnebloem in 
samenwerking met Natuurmonumenten 

WILP/VOORST.- Op 4 juli hebben gasten van de Zonnebloem afdeling 
Wilp-Voorst deelgenomen aan een huifkartocht die werd verzorgd door 
Natuurmonumenten te Loenen. De rit voer door de Empese- en Ton-
dense Hei en vervolgens naar Park Voorstonden. 

De gasten werden rond vier uur 
thuis opgehaald. Men werd verwel-
komd in de kantine van Natuur-
monumenten door René Bartelink. 
Vervolgens was er soep met een 
broodje gehakt. Nadat iedereen le-
kker gegeten had was het tijd voor 
de rondrit. De gasten hoopten dat zij 
onderweg nog wat wild zouden kun-
nen zien. In de huifkar werden de 
gasten geïnformeerd over de route 
en welke dieren er zoal in het betre-
ffende gebied leven. Bij Park Voor-
stonden werd er een pauze ingelast. 
Hier hadden de gasten de mogeli-
jkheid om even de benen te strekken 
en een rondje te wandelen. Voor de 
gasten die niet goed konden lopen 

waren er rolstoelen en rollators aan-
wezig. Voorts werd er voor degenen 
die dat wilden een advocaatje en/of 
een door Natuurmonumenten zelf 
gebrouwen gagelbiertje aangeboden. 
Het werd een gezellige boel en ieder-
een had het prima naar de zin. Moe 
en voldaan waren zij rond negen 
uur weer terug bij het beginpunt. De 
gasten vonden het een hele mooie rit 
en waren opgetogen dat zij reeën en 
hazen gezien hadden. 
Namens de Zonnebloem bedankte 
Karin Dassel René Bartelink, Hans 
Gieselbach en chauffeur Antoon 
Klomp voor hun enthousiasme en 
medewerking en bood hen een aar-
digheidje aan. 

Ervaren en beleven bij Ecotribe in Teuge

TEUGE.- Algemeen Belang Teuge werkt samen met de gemeente Voorst 
en inwoners Teuge aan een nieuwe visie voor Teuge. De informatie 
wordt opgehaald en verwerkt in drie ateliers. De eerste twee ateliers in 
maart en mei waren een succes. Daar werd belangstelling getoond in de 
beleving en ervaring Ecotribe in Teuge.

Dorpsgenoten en andere belangstel-
lenden werden op dinsdag 4 juli 
verwelkomd bij het zogenaamde 
MOB complex, voormalig Flieger-
horst, in Teuge waar de bewoners 
van de EcoTribe zijn gehuisvest. 
Lucas Harbers (voorzitter Algemeen 
Belang Teuge) opende de avond en 
gaf een introductie van het verloop 
van de avond. Johan Bosma ver-
volgde met de gastvrijheid en uitleg 
waarom hoe de bewoners de Ecotri-
be leven op dit mooie stukje Teuge. 
Vanuit de gedachte van alles herge-
bruiken is er een leefgemeenschap al 
sinds 2001. Voor de bezoekers van 
de avond had hij zelfs een presentje 

klaar staan, eigen honing. Marinke 
Steenhuis (historisch architect) nam 
in het kader van het ontwikkelen van 
de dorpsvisie voor Teuge ons mee 
naar het verleden van Teuge en het 
ontstaan van het dorp. Zij illustreer-
de dit met de bijbehorende mooie 
landkaarten en een boeiend verhaal 
over het ontstaan. Dit verhaal is op-
genomen en kan worden bekeken op 
www.teuge.eu. Roberto Wattimena 
vertelde een verhaal over de 20 jaren 
dat de Molukkers werden gehuisvest 
vanuit Ambon in Nederland in het 
kader van het “tijdelijk” verblijf van 
6 maanden dat uiteindelijk tiental-
len jaren werd. Een indrukwekkend 

verhaal met persoonlijke anekdo-
tes van Roberto. Ook deze opname 
is op de site van Teuge te zien. We 
kregen aansluitend een rondleiding 
van Johan Bosma en Roberto Wat-
timena over het gehele terrein. Een 
echte aanrader. Aan het einde van 
de rondleiding was er nog gelegen-
heid voor een drankje en voor een 
heerlijke puntje pizza, gemaakt door 
de bewoners van de Ecotribe in hun 
zelf gebouwde pizza-oven. Waar-
schijnlijk organiseert de Ecotribe in 
September 2017 nogmaals een open 
dag (zoals enkele jaren geleden). Dus 
houdt deze website in de gaten, wij 
houden u op de hoogte. En voor op 
de agenda: het derde atelier staat 
gepland op 12 september om 19.30 
uur in het dorpshuis Op den Toega, 
in Teuge. 

Foto: Ali den Boer

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

AUDI A4 AVANT V6 TDI 

Bouwjaar  2005
Kilometerstand 246.045  km
Inrichting Stationwagon
Brandstof Diesel
Vermogen 120 kW (163 pk)

6.499,-

 kleur bjr km prijs

Ford Fiesta Groen 2011 111.535 km  € 6.500

FORD FOCUS Groen 1999 200.386 km € 1.150

MAZDA 2; 1.4 1.4 Grijs 2006 124.122 km  € 4.250

SAAB 9-5 Grijs 1998 146.003 km  € 1.999

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



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 10 t/m zondag 16 juli 2017. Week 28. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

MAX. 4 
MULTIPACKS
PER KLANT

GRATIS glas
bij aankoop van een 4-pack 
1.5 liter flessen Coca ColaOP=OP 1.5 liter flessen Coca Cola

5.49
7.157.157.

Coca-Cola
regular, light of zero

multipack 4 flessen à 1500 ml

14.89 15.99

10.49

Hertog Jan 
of Palm bier

krat 24 flesjes à 250/300 ml

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Mars, Twix, Bounty,  
Milky Way of Snickers
multipack 5/6 repen

1.911.911.
2.172.172. 1.49

4.564.564. 2.28

Alle WC Eend
alle combinaties mogelijk

1+1 GRATIS*
bijv. 2 flacons  

toiletreiniger nr.1 ontkalker
flacon 750 ml

Avocado of mango
per stuk

1.1.491.491.
1.991.991. 0.99

100 GRAM

1.091.091.
1.141.141. 0.79Beenham

naturel of honing-mosterd
per kilo 7.90

2.982.982.
4.984.984. 2.-

PICK & MIX
vastkokende of kruimige 
aardappelen zak 1,5 kilo

bloemkool per stuk

spinazie zak 450 gram
alle combinaties mogelijk

2 STUKS

2.092.092.
2.192.192. 1.49

Molenbrood
zonne, licht meergranen of waldkorn

heel brood

Terwolde Terwolde TTerwolde Terwolde TTerwolde Terwolde eTerwolde Terwolde TTerwolde eTerwolde TTerwolde Terwolde rTerwolde Terwolde wTerwolde Terwolde oTerwolde Terwolde lTerwolde Terwolde dTerwolde Terwolde eTerwolde 
Molenweg 1Molenweg 1MMolenweg 1Molenweg 1oMolenweg 1Molenweg 1lMolenweg 1Molenweg 1eMolenweg 1Molenweg 1nMolenweg 1Molenweg 1wMolenweg 1Molenweg 1eMolenweg 1Molenweg 1gMolenweg 1Molenweg 11Molenweg 1Molenweg 11Molenweg 1

Voorst Voorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst VVoorst oVoorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst rVoorst Voorst sVoorst Voorst tVoorst 
Schoolstraat 1Schoolstraat 1SSchoolstraat 1Schoolstraat 1SSchoolstraat 1Schoolstraat 1cSchoolstraat 1Schoolstraat 1hSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1lSchoolstraat 1Schoolstraat 1sSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 1rSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 11Schoolstraat 1
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Open dag melkveebedrijf de Kwadenkamp

TERWOLDE.- In het kader van suc-
cesvol ondernemen zijn efficiëntie 
en dierwelzijn voor de familie Jan-
sen uit Terwolde van groot belang. 
Dat waren onder meer de redenen 

dat ze kozen voor een grondige uit-
breiding van hun bedrijf. De keuze 
voor de DeLaval Solidex snelwissel 
melkstal, met voeren in de melk-
stal, is dan ook gemaakt omdat in 

deze compacte melkstal met een 
persoon vlot gemolken kan worden. 
De koeien kunnen gemakkelijk gese-
pareerd worden na het melken. De 
tijdsbesparing loopt op tot wel 3 uur 
per dag. Het resultaat willen Jarik 
en Marjan, samen met alle betrok-
ken partijen u graag laten zien op 
de open dag op donderdag 20 juli 
as. van 09:30 tot 16:00 uur op hun 
bedrijf aan de Wellinlkhofweg 7 in 
Terwolde.  De feestelijke opening 
wordt om 11.00 uur verricht door 
Jos en Dycke van Boer Zoekt Vrouw.

Wat is er verder te zien?
Ze houden de gezondheid van de 
koeien goed in de gaten door de BCS 
(body conditiescore-systeem). LED-
verlichting, rubber op de roosters 
én in de melkstal, koerugborstels. 
Spinder veiligheidsvoerhek en rui-
me wachtruimte achter de melkstal 
zorgen voor meer koe-comfort.

Met deze nieuwbouwrealisatie is er 
dus aan de koe en de veehouder ge-
dacht.

Lionsclub Voorst steunt 
Oeganda-project AOC

De overhandiging in aanwezigheid van Oeganda-projectleider Pieter 
Temminck, AOC-directeur Ben ter Haar, president Lionsclub Alfons 

Teuwisse, Lionsclubleden Johan Homan en Cor Pladdet. 
Foto Evert van de Worp

TWELLO.- AOC Oost is al een aantal jaren actief voor het project Con-
nect2Uganda. Dit project beoogt de leefomstandigheden van jongeren 
en de locale voedselvoorziening in Oeganda te verbeteren. In de uitvoe-
ring daarvan vertrekken jaarlijks AOC-leerlingen naar Oeganda, om 
boeren en veehouders te adviseren en te ondersteunen, om schooltuinen 
te realiseren en om een schoolboerderij op te zetten. Recent is er in 
samenwerking met Go Ahead Eagles ook een voetbalprogramma opge-
start. Het leidt tot prachtige resultaten. 

De Lionsclub Voorst (LCV) heeft het 
enthousiasme van AOC-leerlingen 
gezien. Er is wel een drempel: de 
reis en het verblijf zijn niet goed-
koop. Vandaar dat door het AOC 
allerlei acties worden gehouden om 
geld in te zamelen. De LCV wilde 
hier graag een bijdrage aan leveren 
en zag een mooie aanleiding: de 
LCV bestaat 35 jaar. 
Op 6 juli werd door een delega-

tie van de LCV een cheque van € 
3.500,- overhandigd, te besteden aan 
Connect2Uganda. De president van 
de LCV signaleerde een belangrijke 
overeenkomst met het AOC: de mis-
sie om mensen te helpen, samenge-
vat in het adagium ‘’We serve’’. De 
directeur van het AOC en projectlei-
der Pieter Temminck, zelf net terug 
uit Oeganda, namen de cheque in 
dank aan. 

Afsluiting seizoen met 
concert muziektent

VOORST.- Zangkoor Zingt den Heer en Fanfare Korps Voorst sloten 
het seizoen gezamenlijk af met een concert in en bij de muziektent. Het 
talrijke publiek kon onder zomerse omstandigheden genieten van zang 
en muziek. Burgemeester Penninx kwam ook een kijkje nemen.

Koppelstraat 4 • 7391 AK Twello • 0571 794 512

Slangen en koppelingen

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV

STUNTZAAK.NL

DRAINAGE EN TYLEEN
Slangen en koppelingen

Bolkhofstede verzet de Ba(a)kens
VOORST.- Na zeven jaar met veel 
plezier te hebben gekookt voor het 
dorp Voorst en de omgeving heb-
ben Mariette en Ellen besloten een 
andere weg te bewandelen. Per 1 
oktober verhuizen de dames naar 
Baak en sluit de Bolkhofstede de 
deuren.

Dat laten ze niet ongemerkt voorbij 
gaan, dus is er een sfeervolle afslui-
ting gepland op vrijdag 8 september 
van 17.00 - 19.30 uur. Een deel van 
de inventaris van de Bolkhofstede 
wordt tijdens deze borrel op hun 
‘garagesale’ verkocht. Mariette en 
Ellen nodigen al hun gasten bij deze 
gelegenheid uit het glas met hen te 
heffen op de zeven mooie jaren. Het 
was een bijzonder project! De Bol-
khofstede heeft tot het zover is nog 
twee aanschuifmomenten: woens-
dag 2 augustus en woensdag 6 sep-
tember. Op beide woensdagen wordt 
door onze kok Grace een heerlijke 
Indische maaltijd bereid. Aanmel-
den kan op www.bolkhofstede.nl

Voer de herten of aai konijntjes en alpaca’s en bewonder de pauw Jeroen

Zomervakantie-activiteiten op 
Recreatie- en Hertenboerderij De Weerd 

NIJBROEK.- Bij de Hertenboerderij doen ze alles op z’n ‘boerenbest’, 
met eenvoudige middelen maakten ze hier een ontzettend leuke bele-
ving voor ouderen en jongeren. Naast herten zijn er ook ezels, geiten, 
schapen, pony’s en andere leuke en kleine boerderijdieren. Een super-
hartelijk ontvangst in de groepsruimte door de boerinnen wordt ge-
volgd door leuke activiteiten. 

De Bambi-morgens zijn op wo 12, 
19, 26 juli en 9, 16 en 23 augustus 
van 10.00 – 12.00 uur. De boerin ver-
telt over de herten waarna de 2 roe-

dels herten samen mogen worden 
gevoerd. Daarna is er een interessan-
te videopresentatie over de herten 
het hele jaar door. Voor de kinderen 

is er als afsluiting een speurpuzzel 
en ringen gooien om een echt gewei. 
Een heerlijke ontspannen morgen 
dus (kids t/m 2 jaar gratis, 3 t/m 12 
jaar € 2,50, volwassenen € 3,50 incl. 
drinken).

Daarnaast is het mogelijk voor de 
kinderen om in de zomervakantie 
hun boerendiploma te behalen in 
één morgen. Dat kan op  11, 18, 21, 
25 juli. De boerin begint om 10.00 
uur met het boerenoverleg en in de 
2 uur die daarop volgen, helpen de 
kinderen de boerin. Eerst de vele 
dieren voeren, dan pauze en daarna 
in kleine groepjes onder begeleiding 
van boeren en boerinnen de die-
ren knuffelen en borstelen. Zoals 
konijntjes knuffelen, varkens bor-
stelen en… Wie durft de alpaca’s 
brokken te geven? Voor kinderen 
vanaf ong. 4 t/m 12 jaar € 6,- per 
kind incl. diploma, drinken, iets 
leuks en iets lekkers. 1 volwassene 
verplicht (gratis). Meerdere volwas-
senen € 2,- p.p. incl. koffie/thee. 

Graag voor beide activiteiten vooraf 
even aanmelden bij de boerin: info@
hertenboerderij.nl of 0571-291996. 
Voor meer info www.hertenboerde-
rij.nl, Middendijk 22, Nijbroek

http://www.bolkhofstede.nl
mailto:info@hertenboerderij.nl
mailto:info@hertenboerderij.nl
http://www.hertenboerderij.nl
http://www.hertenboerderij.nl


Bent u uitgekeken op uw huidige tuin? Altijd al gedroomd van een prachtige sier-
vijver? Kan uw bedrijf wel een sfeervolle buitenruimte gebruiken? Of bent u op zoek 

naar een vakkundige hovenier en/of groenvoorziener  
voor het realiseren van uw groenproject?  

Voor al uw groene wensen bent u bij Ter Riele aan het juiste adres!

Wij realiseren al meer dan vijfentwintig jaar de meest uiteenlopende 
groene wensen. Dit succes danken wij aan aan het continue  

leveren van topkwaliteit en een uitstekende service. 

Voor al uw groene wensen bent u bij Ter Riele aan het juiste adres!

Wij realiseren al meer dan vijfentwintig jaar de meest uiteenlopende 
groene wensen. Dit succes danken wij aan aan het continue  

TeR Riele B.V.
Hoveniers | Boomverzorging | Kwekerij | Civiele werken | Groenvoorziening 

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
• Deuren, puien en wanden

Inspiratie Advies Realisatie

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

• Ramen en deuren 

 (hout, alu, kunststof )

• Overkappingen 

• Kozijn-, raam- en deur-

 reparatie, houtrot herstel

• Hang- en sluitwerk

• Ventilatieroosters

Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello

[T] (0571) 270049

[F] (0571) 270549

[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

Bouwbedrijf Koerkamp gaat 
voor Kwaliteit en Vakmanschap

 � NIEUWBOUW

 � AAN- EN VERBOUW

 � RESTAURATIE

 � BADKAMERS

 � MACHINAAL TIMMERWERK

TERWOLDE

0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

TERWOLDE

0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS
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VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS
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0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

TERWOLDE

0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS



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

Tapijt
Gordijnen
Vloeren
Zonwering
Bedtextiel

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

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

• verf • behang
• raamdecoratie
• gordijnen • vloeren

Het geheim van strak schilderwerk
Kwaliteit voor particulier en bedrijf!
Het geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerk

Wij zijn de specialist in verf, 
gordijnen, raamdecoratie, 

vloeren én behang. Ook voor 
gratis kleur- en interieuradvies!

WONEN!

Nijverheidsstraat 5 | Twello
Telefoon (0571)  27 26 15

woonhaltwello@colorsathome.nl

Welk woontype 
ben jij?
Bij Oskar’s

interieuradvies 

doet u verbazend

veel ideeën op.

Kom en

laat u 

inspireren!

Tapijt Gordijnen

Zonwering Bedtextiel

alist in het aanleggen van alle tuinen!

w.

drijf  T. ter Riele B.V.

d

  01 17 43
Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73
Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43
www.draaijerverfenwand.nl

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

www.kwaliteitsbouwers.nl 

| J.W. Frisostraat 15 

| 7391 DJ Twello

| Tel 0571 - 27 14 83

| Fax 0571 - 27 10 36

| info@horstink-twello.nl

De kwaliteitsbouwers 
van Horstink maken het!

Luxe woningbouw

Aan- en verbouw

Complete badkamers

Utiliteitsbouw

Restauratie

OnderhoudWaarmee kunnen 
wij u van dienst zijn?

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

• 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

VERHUIZINGEN, INBOEDELOPSLAG
EN MEUBELMONTAGE

info@jacob-hissink.nl
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Veel belangstelling voor 
Deventer Op Stelten

DEVENTER.- De binnenstad leek 
afgelopen weekend wel één groot 
theater. Tijdens het festival Deventer 
op Stelten brachten ruim 125.000 
mensen een bezoek aan de stad en 
bekeken de vele voorstellingen. De 
organisatie had 150 nationale en 
internationale topvoorstellingen 
naar de koekstad gehaald. Het weer 
was perfect en het was genieten 
geblazen. Tegen het decor van de 

historische binnenstad kwamen de 
voorstellingen goed uit de verf. Stuk 
voor stuk theater van een zeer hoog 
niveau, niet alleen vanwege som-
mige steltenacts, maar zeker ook van 
hoge kwaliteit. De groepen kwamen 
onder meer uit Frankrijk, Neder-
land, Spanje, België en Engeland. De 
meeste voorstellingen konden gratis 
worden bekeken, op een enkele lo-
catie moest er betaald worden. Wie 
de drukte van het centrum even wil-
de ontvluchten kon per pontje naar 
de overzijde van de IJssel. In het 
Worpplantsoen was Hoogtevrees te 
zien en te beluisteren. Lekker even 
luieren in het gras en in de schaduw 
van de bomen. Het plantsoen leende 
zich uitstekend voor het muziekfes-
tival. Iets verderop in het park een 
optreden van het Franse circusgezel-
schap ̀ Collectif A Sens Unique`. Vijf 
jonge spelers toonden hun acrobati-
sche act. Zondagmiddag was het op 
de Brink wederom zeer druk. Twee 
steltenacrobaten van Tac O Tac uit 
Frankrijk sprongen metershoog in 
de lucht en over het publiek heen. 
Ook fraai was de groep Close-Act 
uit ons eigen land. Een muzikale 
parade met een slagwerkmobiel, 9 
steltendansers, rook en een giganti-
sche vogel. De organisatie kijkt terug 
op een zeer geslaagde editie van het 
festival. 

Optreden van de groep Close-Act 
op de Brink.

Tel. (0575) 501 406

www.rsschildersgroep.nl

VAN BOSHEIDE 
SCHILDERWERKEN

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

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

0172075 Adv 8x8 cm Hofmeijer.indd   1 09-06-17   10:00

Rijksstraatweg 24, Voorst - (0575) 50 12 71

Ambachtelijke 

Bakkerij Bril 
& Zonen

KEURSLAGERIJ 
AALPOEL
RIJKSSTRAATWEG 91
7383 AM  VOORST
TEL. 0575 - 501235

volg ons ook op facebook

Wegens vakantie zijn wij 
gesloten van maandag 
24 juli t/m maandag 

14 augustus

OPRUIMING 
o.a. breigarens

PER BOL 1,00
vanaf

VOLOP NIEUWE OOGST 
AARDAPPELEN FRIESLANDERS

EN JONGE TUINBONEN

U bent weer van harte 
welkom op dinsdag 

15 augustus

Veel voordeel bij uw 

Voorster Ondernemers

Slanina Cesta Musikanten brengen 
gezellig zomeravondconcert

VOORST.- Het plein voor De Ben-
ring zat helemaal vol en er moes-
ten stoelen worden bijgezet om 
alle muziekliefhebbers een plekje 
te kunnen bieden. Vanaf 17.30 uur 
waren de bewoners van de Benring 
al welkom om een warm patatje of 
een andere snack te halen aan de 
frietkraam. De belangstellenden 
voor het zomeravondconcert wer-
den welkom geheten door Franz 
Roos, de voorzitter van de woon-
zorgcoöperatie. Alle bezoekers  kre-
gen vervolgens koffie of thee en een 

gevulde koek van bakker Bril aange-
boden door een van de vele vrijwilli-
gers van De Benring die deze avond 
meehielpen.  

Slanina onder leiding van kapel-
meester Gerrit Lentink opende het 
concert toepasselijk met de Egerlän-
der Musikantenmarsch. Zangeres 
Erica Kaizer stelde de muzikanten 
voor praatte de nummers aan elkaar. 
Meteen bij de eerste nummers zat 
de stemming er al in. Aanwezigen 
klapten en zongen vrolijk mee met 

de walsen en polka’s, zoals Das Kuf-
steinerlied. Bij het instrumentale Te-
norhorneparade speelde Jaqueline  
een solo. Na een korte pauze met 
een drankje werd het programma 
vervolgd met Ein Egerländer Traum, 
Wir sind Kinder von der Eger en 
onder meer de Trompeten-echo met 
een solo van Huig Kalberg en Erwin 
Jansen. 
De laatste nummers van het zomer-
avondconcert waren de overbeken-
de Schneewalzer en het Bis bald auf 
Wiedersehen.
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Fietsen naar het werk wordt 
dubbel beloond
ZUTPHEN.- Deze zomer zijn er twee mooie acties voor mensen die naar 
het werk willen fietsen. Probeer bijvoorbeeld eens twee weken een e-
bike uit via uw werk! Of spaar voor leuke kortingen. Zo wordt fietsen 
naar het werk nóg leuker.
 
Actie 1: Twee weken een e-bike 
uitproberen
De Oude IJsselbrug bij Zutphen is 
afgesloten voor auto’s. Fietsers kun-
nen er wel overheen. Daarom orga-
niseert Slim Reizen Stedendriehoek 
de e-bike probeerweken. 100 men-
sen kunnen twee weken lang gratis 
een e-bike uitproberen en fluitend 
over de brug fietsen. Wees er snel bij, 
want op = op! Nog 30 mensen kun-
nen zich aanmelden.

Wat houden de e-bike 
probeerweken in? 
•  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 ge-
bruikt, startend op een vrijdag-
avond.

•  De twee weken vallen in de perio-
de van nu 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 probeerweken 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 gemakke-
lijk en snel bij Slim & Snel: www.
slimensnel.nl. De precieze spelre-
gels en actievoorwaarden leest u 
daar ook.

Actie 2: Tot € 190 bij elkaar 
fietsen
Voor nieuwe én bestaande fietsers is 
er de campagne Slim & Snel. Als u 
de auto voortaan laat staan en naar 
uw werk fietst, kunt u daarmee tot 
€ 190 verdienen. Fietst u al, dan 
spaart u voor leuke kortingen. Hoe 
werkt de actie Slim & Snel?

1.  U meldt zich aan via www.sli-
mensnel.nl.

2.  U downloadt een coaching-app 
op uw smartphone. Deze slimme 
app registreert al uw ritten, minu-
ten en kilometers en stimuleert u 
om door te gaan. U fietst steeds 
naar een nieuw level en ontvangt 
extra punten bij elke mijlpaal. 

3.  Hebt u voldoende punten bij el-
kaar gefietst, dan kunt u kiezen 
voor een leuke korting, een ca-
deau of deelname aan de Slim & 
Snel loterij. Pakte u voor de Slim 
& Snel-actie nog de auto, dan 
kunt u zelfs tot € 190 ontvangen.

Meer weten? Kijk op www.slimen-
snel.nl.

Ook onze regio profiteert
Met deze twee mooie acties wil Slim 
Reizen Stedendriehoek de leefbaar-
heid en bereikbaarheid van onze 
regio vergroten. Want fietsen is niet 
alleen gezond en leuk, maar ook 
goed voor het milieu én zorgt voor 
minder drukke wegen. Kijk voor al 
onze acties – voor werkgevers én in-
woners – op www.slimreizensteden-
driehoek.nl. 

Collecte Rode Kruis 2017
VOORST.- Dit jaar hebben we weer een collecte gehouden in de 
week van 19 t/m 24 juni. Een bijzondere week mede omdat het 
Rode Kruis dit jaar 150 jaar hulp bied aan mensen die hulp nodig 
hebben op verschillende manieren

Hieraan voorafgaand hebben een 
paar vrijwilligers heel veel werk 
verzet om dit weer te realiseren. 
Allereerst kregen we verschil-
lende mailtjes met nieuwe collec-
tanten die voor ons geworven zijn 
door een extern bureau en die ook 
weer persoonlijk benaderd moes-
ten worden. Na toezegging van de 
collectant werd alles ingevoerd 
in collecte web en de collectant 
kreeg een looproute toegewezen. 
De kosten die deze manier van 
werven met zich mee brengt gaat 
natuurlijk af van het hele mooie 
resultaat. We hebben dit jaar met 
ruim 200 collectanten het mooie 
bedrag van € 10450.06 bijeenge-
bracht. We willen hiervoor alle 

gulle gevers hartelijk danken, en 
natuurlijk ook alle collectanten 
die voor ons gelopen hebben be-
dankt en we hopen dat we vol-
gend jaar weer op jullie mogen 
rekenen. Wilt u ook volgend jaar 
meedoen als collectant dan kunt 
u dit aangeven via emailadres 
colecte@rodekruis-voorst.nl of 
telefoonnummer 055 301 1586. 

Wilt u liever een donatie doen via 
de bank dan kan dat op rekening-
nummer NL14RABO0152798471  
t.n.v. Rode Kruis afdeling Voorst. 

De afdeling kan hier weer hulp 
mee bieden voor een ieder die dat 
nodig heeft. Help u helpen?

TEUGE AIRPORT
Vorige week repte ik wat woorden over 
het No-Trolleybeleidje wat Schiphol in 
gaat voeren en maakte ik me druk over 
buideltasjes en anderszins waanzinnig 
stuitende kledingvoorschriften. Nog niet 
beseffende dat dit slechts een voorloper 
was op het nieuws wat vervolgens werd 
gedropt: Lelystad Airport moet uitbreiden. 
Op zich niks mis mee. Het doorzon gezin van 
tegenwoordig moet toch minstens twee keer per 
jaar op Facebook kunnen knallen dat ze 
het zo fijn hebben op Costa del 
nog-wat of andere zuide-
lijke bestemming, dus daar 
zijn extra vliegtuigjes voor 
nodig. Vliegtuigjes voor 
de olijke facebookposts. 
Vorige week concludeer-
de ik al dat Schiphol dichtslibde van de 
passagierscholesterol. En wie dichtslibt moet bypasses hebben. Lely-
stad Airport wordt zo’n bypassje. 
Nogmaals, goed idee. We pleuren wat Boeings op Lelystad Airport, 
gooien er een aantal routetjes tegenaan en opgelost zijn de ritmestoor-
nissen op Schiphol. Mensen met Crocs krijgen zelfs voorrang, het is en 
blijft natuurlijk Lelystad. 

Wat schetst mijn verbazing: de bypass van Schiphol veroorzaakt een 
slagaderlijke bloeding op Teuge Airport. De vertrekroute richting zon-
nige oorden gaat dwars over Teuge. Parachutisten kunnen daardoor niet 
meer op 3,6 kilometer hoogte springen, maar vanaf maximaal 1,5 kilo-
meter. Zie je het voor je? Max Verstappen die alleen nog op een kartbaan 
mag racen? Een café wat wél mag schenken, maar alleen 0,0 bier? De pa-
rachutisten van paracentrum Teuge zouden hun parachute in de spreek-
woordelijke wilgen kunnen hangen en kunnen net zo goed met een forse 
paraplu naar beneden springen. Wat ze in de Sound of Music kunnen…  
Laat datzelfde paracentrum nou voor de helft van de inkomsten zorgen 
van Teuge Airport. Concreet: door de bypass van Schiphol sterft Teuge 
een langzame, pijnlijke dood. 

Pijnlijk is het. Ik ben opgegroeid in de buurt en ik woon sinds drie jaar 
strak onder de aanvliegroute van Teuge. Als de piloot z’n telefoon laat 
vallen, belandt ‘ie bij mij in de kippenren. Zo strak. Ik ken niet anders 
dan de mannetjes aan ballonnetjes in de lucht. De prachtige kistjes. 
De zweefvliegtuigen die lijken te walsen op de muziek van lucht. De 
‘Anneke, wil je met me trouwen?’-spandoeken en mijn gevoel van kin-
derlijke hoop dat Anneke kijkt. De shows van de stuntvliegtuigjes. De 
fotografen die met kriebels in hun buik anderhalf uur staan te wachten 
voor het perfecte kiekje van de voor hen perfecte kist. De rondvluchten. 
De piloten van Stella Avia, die met trillende handjes en lijkbleek ge-
zicht voor het eerst hun bakkie van de grond mogen liften. Het geluid. 
Ik ken niet beter dan het geluid van vliegtuigjes door de lucht: het teken 
dat het weekend is. Voor sommigen een onoverkomelijk en kennelijk 
oorverdovend geluid. Voor mij een vanzelfsprekendheid in de vorm 
van decibellen. 

Mijn eigen hart zou breken als door de noodoperatie van Schiphol, 
Teuge Airport gedwongen zou moeten verdwijnen. Dan kijk ik niet 
meer naar lieve kistjes, maar naar boze Boeings boordevol cholesterol-
toeristen. Dan zitten de mannetjes aan ballonnetjes sip thuis, terwijl ze 
met hun hand over hun parachute heen strijken, denkend aan vroegere 
tijden. Toen ze bij de boer in een weiland belandden en een kop koffie 
kregen met verse melk. Toen ze nog sprongen maakten met angstige 
niet-parachutisten waarvan de partner het zo een enig cadeau leek. Nu 
brommen er Boeings. Boze, brute Boeings.

Ik kon er voor kiezen me stil te houden, zo stil als het straks met heel 
veel pech boven mijn kippenren gaat zijn. Maar misschien moet ik voor 
even een Boeing zijn en van me af brommen, hopend op een briljante 
cardioloog voor zowel Schiphol als Teuge.

RK, www.renskekruitbosch.nl

WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

‘Wat schetst mijn  
verbazing: de bypass van 
Schiphol veroorzaakt een 
slagaderlijke bloeding op 

Teuge Airport.’

Ontdek de artiest in jezelf

GIETELO.- Waarom wil je docent zijn bij academie de Poll? Deze vraag 
werd gesteld aan Wim Gregoor, docent schilderen aan Stichting Vrije 
Academie de Poll.

“Ik werd uitgenodigd schilderles-
sen te geven aan de Vrije Academie 
de Poll. Dat doe ik ook bij Cultura 
in Ede en in het eigen atelier in Arn-
hem. Ooit gaf ik les in Brummen 
en toen ik werd uitgenodigd voor 
Voorst dacht ik: lekker weer buiten 
de stad, het landschap in. Even niet 
meer stads, met al zijn ijdelheden en 
naijver. Ik ervaar ieders rust en van-
zelfsprekendheid als volwassen en 
authentiek.”

Waarin is de docent uniek?
“De samenstelling van de schilder-
groep (12 leden)  behoefde basisken-
nis van het schilderen. Naast het 
wederzijds kennismaken van ieders 
wensen en ervaring, ben ik begonnen 
die kennismaking daaraan in te pas-

sen. Nu, na een jaar, ontwikkel ik bij 
de cursist het werken aan een eigen 
thema: het zelfstandig werken aan 
eigen onderwerpen. Het oorspronke-
lijke materiaal (aquarel) is uitgebreid 
naar schilderen-algemeen.”

Ontdek de artiest in jezelf?
“Aangezien we net pas begonnen 
zijn met het zelfstandig werken aan 
eigen onderwerpen, komt het be-
wustzijn van de autonomie als schil-
der nu aan de orde. Niet alleen richt 
je je op het schilderen an sich, maar 
organiseer je je artistieke environ-
ment: het kunstwerk wordt van be-
gin tot het eind door jezelf gevormd. 
Alle facetten die je er in kwijt wilt, 
komen in deze lessen aan de orde. 
Ik leg als docent een pad aan, hoe je 

losse elementen  maakt tot één ge-
heel: het schilderij/de tekening, én: 
je oeuvre.”

Wat is zo uniek aan de Poll?
“Deels ben ik me van de opzet van 
de Poll niet bewust, gewoon omdat 
ik die niet kende. Wat mij wel opvalt 
en bevalt is de kleinschaligheid van 
de directe omgeving. Voor deelne-
mers is er een grote herkenbaarheid 
aan de omgeving en die lees je af 
aan de schilderwerken die bij ons tot 
stand komen. Herkenbaarheid van je 
zelf en je omgeving is de basis voor 
eigen autonomie en de herkenbaar-
heid voor je publiek.”

Verschillende wensen van 
cursisten? 
“Zoals ik al uitlegde zijn we net be-
gonnen met het bewustmaken van je 
eigen autonomie en dat de vrijheid 
die je dan ervaart voorwaarde is voor 
het ongebonden ontwikkelen van je 
wens persoonlijke beelden samen te 
stellen. Die ondanks soms erg per-
soonlijke receptuur, toch herken-
baar moeten blijven voor anderen. 
Belangrijk is dan dat je het werk 
relateert aan bestaande kunsten. We 
bespreken aan het eind van elke les 
het werk zodat we kunnen vernemen 
of die herkenbaarheid is bereikt of 
(nog) niet, aldus Wim Gregoor

Kijk op www.vrijeacademiedepoll.
nl of neem contact op: cursusadmi-
nistratie@vrijeacademiedepoll.nl 

Roofvogeltuin de Havikshof dagelijks geopend
KLARENBEEK.- Tijdens de maan-
den juli en augustus is de Roofvo-
geltuin de Havikshof in Klaren-
beek dagelijks geopend van 12.30 
tot 16.30 uur.

U  kunt genieten van een prach-
tige vier seizoenen tuin, voorzien 
van een unieke beplanting, waar 
elf roofvogels wonen. Tijdens deze 
dagen zal er niet worden gevlogen 
met de vogels. Wilt u de tuin buiten 
bovenstaande tijden bezoeken dan 
kan dat op afspraak. U kunt ons be-
reiken via 055-301 27 98 of per mail, 
a.zuidema@hotmail.nl

Ook het lopende tuinseizoen blijft 
in het teken van de Alpe d’HuZes 
staan, actie via het KWF ‘Opgeven is 
geen optie’.

http://www.slimensnel.nl
http://www.slimensnel.nl
http://www.slimensnel.nl
http://www.slimensnel.nl
http://www.slimreizenstedendriehoek.nl
http://www.slimreizenstedendriehoek.nl
mailto:collecte@rodekruis-voorst.nl
http://www.renskekruitbosch.nl
http://www.vrijeacademiedepoll.nl
http://www.vrijeacademiedepoll.nl
mailto:a.zuidema@hotmail.nl
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Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Binnendijk

Uw eigen lokale supermarkt bezorgt de
 boodschappen bij u thuis. Met liefde gebracht! 

ten als de ziekte van Crohn en coli-
tis ulcerosa. Collectanten lopen vaak 
voor iemand die ze kennen met een 
buikziekte. Zoals Esther, die loopt 
voor haar kinderen met coeliakie. Of 
Chantal, die loopt voor haar dochter 
met een zeldzame leveraandoening. 
Andere collectanten vragen digitaal 
om een bijdrage, zoals Martine, die 
collecteert voor haar zus met een 
chronische darmontstekingsziekte. 

Collectant gemist? 
Heeft u de collectant gemist? Do-
neren kan alsnog via ikgeefiets.nl 
www.mlds.nl 

€ 4.246,77 in Twello opgehaald 
voor 2 miljoen buikpatiënten
TWELLO.- In de week van 12 t/m 17 juni haalden collectanten van de 
Maag Lever Darm Stichting maar liefst € 4.246,77 op in Twello. Zij gin-
gen langs de deuren om aandacht te vragen voor de ruim 2 miljoen 
buikpatiënten die ons land telt. Met het geld redt de stichting levens 
door meer onderzoek naar spijsverteringsziekten mogelijk te maken .

Tijdens de collecteweek gingen ruim 
14.000 collectanten door het hele 
land langs de deuren. Het bedrag dat 
zij ophaalden gaat naar voorlichting 
en wetenschappelijk onderzoek. Ie-
dere dag werken onderzoekers aan 
een oplossing voor de 2 miljoen 
buikpatiënten in Nederland. 

Opbrengst collecte
De Maag Lever Darm Stichting 
steunt baanbrekende wetenschappe-
lijke onderzoeken naar verschillen-
de vormen van kanker in het spijs-
verteringskanaal, zoals darmkanker . 
Maar ook naar chronische buikziek-

Sportcentrum Fit & Fun timmert 
aan de weg

TWELLO.- Sinds Wenters is overge-
nomen door Lars Fridrichs en Ro-
nald Brinkerink van Sportcentrum 
Fit & Fun is er veel veranderd in 
de club. Er is inmiddels serieus ge-
investeerd om de klanten nog beter 
van dienst te kunnen zijn.
Als eerste zijn alle oude  spinbikes 
vervangen door fonkelnieuwe bikes 
van het merk BodyBike. “Voorzich-
tig inrijden doen we niet aan” is het 
motto van de fietsers en de sfeer zit 
er iedere spinning les dan ook goed 
in. Met de tweede investering heeft 
Fit & Fun iedereen heel blij gemaakt 
volgens Lars Fridrichs. Het gehele 
pand is voorzien van klimaatbe-
heersing, zodat het ook tijdens de 
warme dagen prima sporten is. Hier-
voor zijn maar liefst 5 koelunits op 
het dak geplaatst. Er wordt nu veel 
gezweet in de club; maar dat komt 

door het harde werken en niet om-
dat het buiten zo warm is.
Ondanks dat de fitness apparatuur 
nog prima werkte,  hebben Brinke-
rink en Fridrichs besloten om de  
hele fitnessruimte te vernieuwen.  
De  allernieuwste apparatuur van 
het top merkt Panatta valt goed in 
de smaak bij de klanten. Zowel de 
krachtapparatuur als de cardio ap-
paratuur, loopbanden en crosstrai-
ners zijn vervangen. Een belangrijke 
aanpassing is die in ons  begelei-
dingssysteem. In alle vestigingen, 
dus ook in Twello volgen wij onze 
klanten. We maken dit mogelijk 
door ons unieke “Fitnessafspraken 
begeleidingssysteem” Lars:  “Als je 
start, gaan we kijken wat je doelen 
zijn. Je krijgt een bodycheck, een in-
troductie training en we maken trai-
ningsschema’s op maat . Dat hoeft 

niet, maar dit systeem  draagt bij aan 
goede begeleiding op maat.” 
Sportcentrum Fit & Fun werkt in De-
venter, Eerbeek en Twello met een 
all inclusive concept. Dat houdt in 
dat klanten aan alle activiteiten mee 
kunnen doen. Er hoeft niet apart be-
taald te worden voor groepslessen. 
Koffie, thee en andere warme dran-
ken zitten  gewoon bij het abonne-
ment in en als men een onbeperkt 
abonnement heeft, is de zonnebank 
ook gratis.  Nieuwsgierig geworden? 
Fit & Fun nodigt je graag uit voor 
een geheel vrijblijvend rondje door 
de club! We gaan samen kijken wat 
voor jou de beste mogelijkheden 
zijn! Je kan hiervoor een contact-
formulier op onze website www.fit-
fun.nl invullen of je kan bellen met 
0571-274843. Team Fit & Fun staat 
ook voor jou klaar.

 

Fractievoorzitter van 
GemeenteBelangen Sander 
Stronks stopt met politiek
GEMEENTE VOORST.- Fractievoorzitter van de politieke par-
tij GemeenteBelangen Sander Stronks stopt per direct met zijn 
werkzaamheden als fractievoorzitter en raadslid in de gemeente 
Voorst. Hij heeft zijn ontslag als raadslid ingediend tijdens de laat-
ste raadsvergadering voor de zomerreces. 

De fractie GemeenteBelangen is 
de grootste partij in de gemeente 
Voorst. Sander Stronks is al 13 
jaar actief in de Voorster politiek. 
Sinds 8 jaar was hij raadslid en 
sinds 2 jaar was hij fractievoorzit-
ter.  Op 25 september neemt San-
der Stronks officieel afscheid. De 
reden dat Sander Stronks uit de 
politiek van de gemeente Voorst 

stapt is dat er nieuwe uitdagingen 
op zijn pad zijn gekomen. 

Sander Stronks is mede-eigenaar 
van Schoenen van Rein in Twello 
en sinds 1 februari 2017 is hij ei-
genaar van SJ Agenturen. Miriam 
Jansen uit Bussloo is de opvol-
ger van Sander Stronks in de ge-
meenteraad. 

http://www.fit-fun.nl
http://www.fit-fun.nl
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Uitbreiding ‘Verborgen 
Tuinen’ met expositie 
 

VOORST.- De uitbreiding van de 
Verborgen Tuinen met een exposi-
tie tuin berust niet op toeval. Als 
de tuinen volgend jaar voor het 
laatst voor het publiek opengaan 
wil Bert zich meer gaan richten op 
kunst en het maken van objecten 
van natuurlijke materialen.Het 
openen van deze expositie tuin is 
al een eerste stap in die nieuwe 
richting.
 

Expositie Joep Backhuis
De expositie van Joep Backhuijs 
[1946] de eerste exposant in deze 
nieuwe tuin genoot een opleiding in 
de beeldende kunst aan de Rietveld 
Academie in Amsterdam. Als beeld-
houwer beoefende hij verschillende 
stijlen waarin het figuratieve thema 
lange tijd de boventoon voerde. 
Mens en Paard waren toen zijn be-
langrijkste inspiratie bronnen. Ge-
leidelijk werd zijn vormgeving abs-
trakter en maakte plaats voor meer 
het geometrische, dat met speelse 
vindingrijkheid in zijn werk wordt 
toegepast. Het materiaal waarin de 
kunstenaar zijn werk exposeert be-
staat voornamelijk uit cortenstaal.
 
IJsselbiënnale
Bert zijn bijdrage aan de IJsselbiën-
nale waarvan zijn werk “Een veld 
van bloemen” en de “Drie ringen” 
waarmee hij zijn verbondenheid met 
de natuur symboliseert is nog tot 24 
september is te zien op terrein van 
De Kribbe, Weerdseweg 6a in Wilp.
 
De tuinen nu op zijn mooist en zijn 
wekelijks tot en met 17 september 
open van donderdag tot en met zon-
dag van 12.30 uur tot 17.00 uur.
Klarenbeekseweg 5a in Voorst.
www.deverborgentuinenvoorst.nl
 

ZomerleesBingo voor kinderen 
bij de Bibliotheek Voorst
GEMEENTE VOORST.- Bijna zomervakantie! Dat betekent luieren 
en misschien wel lekker lezen, heerlijk! Om het lezen extra leuk 
te maken organiseert de bibliotheek Brummen | Voorst dit jaar 
ZomerleesBingo.

De schooljeugd hoeft zich echt 
geen seconde te vervelen als ze 
hieraan meedoen! Bij de biblio-
theek kunnen ze een bingokaart 
ophalen en vervolgens kiezen ze 
zelf een rubriek uit waaruit ze 
graag boeken willen lezen. Als 
ze het boek uit hebben, krijgen ze 
een sticker. Met vijf boeken op rij, 
ontvangen ze een presentje. Dus 
ga snel naar de balie van de bibli-
otheek voor de aanmelding. Aller-
lei soorten boeken doen mee aan 
de ZomerleesBingo, ook stripboe-
ken, boeken over dieren en span-
nende boeken. Maar ook kunnen 
e-books via de VakantieBieb ge-
lezen worden of luisteren naar 
boeken via de LuisterBieb. Lezen 
tijdens de zomervakantie is voor 

veel kinderen pure ontspanning. 
Maar het is ook nog eens goed om 
te blijven lezen tijdens de vakan-
tie. Niveauverschillen tussen kin-
deren ontstaan namelijk voor een 
groot deel tijdens de vakantiepe-
riode. Uit onderzoek is gebleken 
dat kinderen die niet lezen tijdens 
de zomervakantie in niveau gelijk 
blijven of zelfs achteruit gaan, ter-
wijl kinderen die veel lezen na 
de vakantie een hoger leesniveau 
hebben. Dus behalve dat lezen 
leuk is, is het ook nog goed!

Kinderen tot en met groep 8 van 
de basisschool kunnen aan de Zo-
merleesBingo meedoen, in de pe-
riode van 10 juli t/m 31 augustus 
2017.

Workshop: Zomerkruiden op 
biologische tuinderij Sterrenland
TWELLO.- Een zee van heerlijk geurende, smaakvolle kruiden en kleur-
rijke bloemen die momenteel volop in de biologische kruidentuin van 
Sterrenland groeien en bloeien Een heerlijk moment om de zomer te 
vieren en te genieten van de overvloed aan bloemen en kruiden..

Kinder-atelier op Paleis het Loo

22 juli t/m 27 augustus: kennismaken met 
koninklijke beroepen

APELDOORN.- Deze zomer is er weer een ‘Paleisreis Aan de slag!’ in 
het Kinder-atelier van Paleis Het Loo. Kinderen helpen mee met het 
klaarmaken van de koninklijke auto, spannen een rijtuig aan en ont-
werpen hun eigen moestuin en paleis.

Kinderen (4 t/m 12 jaar) maken zo 
kennis met de koninklijke beroepen 
chauffeur, koetsier, tuinvrouw en ar-
chitect. Deelname aan de Paleisreis 
is gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Aanmelden is niet no-
dig.   

Nieuw deze zomer: picknicken in de 
paleistuin! Reserveer online een rijk 
gevulde picknickmand met hartige 
en zoete lekkernijen, haal deze op in 
het restaurant en zoek een konink-
lijke picknickplek uit in de tuin.

Tijdens de zomervakantie, van 24 
juli t/m 27 augustus, is Paleis Het 
Loo op de maandagen extra ge-
opend. 
 
Voor meer informatie: paleishetloo.
nl/paleisreis

Meiden van M.E.L.K 40 jaar

KLARENBEEK.- Zaterdag 8 juli ga-
ven de meiden van M.E.L.K een ou-
derwetse 90’s fuif in Het Boshuis in 
Klarenbeek. De afkorting M.E.L.K. 
zijn de beginletters van de voorna-
men Monique Bloem, Everdien van 
der Linden, Laura Vredegoor en 
Krista Arts. Deze vier dames zijn 
allemaal afgelopen tijd 40 jaar ge-
worden, en dat was reden voor een 
knalfeest in Het Boshuis. Er was ge-

kozen voor een ouderwetse fuif, met 
muziek van de 90’s, echte ouderwet-
se Pampus muziek, waar de dames 
vele jaren naar toe zijn geweest met 
elkaar. De kerels van M.E.L.K. (Zure 
MELK) boden als cadeau een High 
Tea aan bij Paleis Het Loo. Dit was 
natuurlijk een perfect cadeau voor 
deze vier theemutsen. Het was een 
topavond in Het Boshuis, bedankt 
dames van M.E.L.K hiervoor.

 Verkeershinder rondom Twello
GEMEENTE VOORST.- De aankomende twee weken is er verkeershin-
der rondom Twello en Wilp. Reden hiervoor is dat De Domineestraat, 
de H.W. Iordensweg en de Fliertweg asfaltonderhoud nodig hebben; de 
wegen en fietspaden krijgen een nieuwe deklaag. Tijdens de werkzaam-
heden zijn de wegen tijdelijk afgesloten. 

2 fases
Het onderhoud wordt in twee fases 
uitgevoerd. Deze week is gestart met 
fase 1 en dit betekent dat de Domi-
nistreet en de H.W. Iordensweg, 
binnen de bebouwde kom, afgeslo-
ten zijn. Dit duurt nog t/m 18 juli.
Van 19 juli t/m 28 juli wordt fase 2 
uitgevoerd. Dit betreft de H.W. Ior-
densweg en de Fliertweg tussen de 
Voordersteeg en de afrit van de A1. 

Omleiding
Het verkeer tussen de afritten van 
de A1 en de Rijksstraatweg wordt 
omgeleid via de Molenallee (N791), 
Rijksstraatweg / Wilpsedijk (N790) 
en de Rijksstraatweg (N344). 

Tijdens de uitvoering van fase 1 is 
de Zuiderlaan bereikbaar. Tijdens de 
uitvoering van fase 2 is de Voorder-
steeg bereikbaar. 

Bereikbaarheid
De aanliggende bedrijven en instel-
lingen blijven tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden bereikbaar. 
Het is wel mogelijk dat er enige 
overlast ontstaat. Ook voor bezoe-
kers van het gemeentehuis kan er 
enige overlast zijn tijdens de werk-
zaamheden aan de H.W. Iordens-
weg. Om dit zoveel mogelijk te 
beperken is er een oversteek, voor 
zowel voetgangers, fietsers en ge-
motoriseerde voertuigen, vanaf de 
Michiel de Ruyterstraat richting het 
gemeentehuis. Het gemeentehuis is 
echter niet bereikbaar op dinsdag 18 
juli voor ongeveer 4 uur. 

Het exacte tijdstip van de afsluiting 
is nog niet bekend. 

TrekkerTrek Klarenbeek
KLARENBEEK.- Op zaterdag 8 juli was het weer zover: de jaarlijkse 
Slep van stichting TrekkerTrek Klarenbeek. 

Om 12.00 uur zijn ze begonnen met 
de wedstrijd met het commentaar 
van Henk Elskamp en Mark Dol-
man. Met dit jaar een deelnemers 
veld van 112 deelnemers. We zijn 
begonnen met de 2800 kg standaard 
en daarna zijn we zo verder gegaan 
met de lijst. Rond een uur of Half 4 
zijn de lanz bulldogs voor de sleep 
wagen gegaan. Een mooie aanvul-
ling op een vol programma. Rond 
half 6 barste het spektakel echt los 
en kwam de sport en de supersport 
op de baan waardoor er een mooie 
rookwolk boven het terrein lag. En 
als laatste sloten we de wedstrijd af 
met de 9 ton klasse en was de wed-
strijd rond 22 uur klaar. Daarna ging 
de muziek aan in de tent en heb-
ben we nog lekker door gefeest. De 
gehele dag was er voor het publiek 
genoeg te krijgen op het terrein voor 
de innerlijke mens. De kinderen 
konden zich ook lekker vermaken 
door op het springkussen te sprin-
gen en lege bekers te zoeken om 
hun spaarpot te vullen. De Dosclub 
stond er ook en hadden van alles 

bij zich om te bekijken. Het bestuur 
kijkt terug op een mooie dag en een 
mooie wedstrijd. Hieronder de uit-
slag:

2800 kg standaard: 
1 Pascal Putman Halle  FP/ 90.20
2  Jacoline van Schaik Zegveld 

FP/81.81  
3 Stefan van Essen Teuge 96.42
   
3500 kg standaard
1 Klaasjan Krale Staphort 
FP/106.40
2  Robert van den Bosch T harde 

FP/8464
3 Patrick Lamers Toldijk FP/68.70

4500 kg standaard
1 Marcel Krale Staphorst FP/FP
2  Henk Huisman Garderen FP/85.10
3 Andre Pardijs Voorst FP/78.05

Sport 3000 kg
1 Henk Broekgaren Harfsen FP/FP 
2  Aart van RoekelWapenveld FP/ 

85.97
3 Arno Hendriks Empe FP/-

5500 kg standaard 
1 Herralt Huisman Garderen FP
2  Lambertho Dijkslag Wapenved 

99.53   
3 Jan Remmelink Hummelo 99.38 
  
Supersport 3400 kg
1 Adel Rigter Eemnes FP/-
2 Yello fire team Harfsen 61.91
3 Roy Roemburg Voorst 0

7000 kg standaard 
1  Derk-jan Nooteboom Epe 

FP/85.64
2 Harm Mulder Staphort FP/85.06
3 Gert Kluin Welsum FP/84.83 
   
Supersport 3600kg
1  Hendrik-jan van der kaa Rens-

woude FP/FP
2  Martin Boonzaayer Klarenbeek 

FP/FP
3  Smookey Deare Staphorst 84.08/

FP

Hobbysport 5500 kg
1 Brouwerpower Welsum FP/84.63 
2 Gerrit Borsen Eemnes FP/83.03 
3 Jan IJsseldijk Terwolde FP/81.44 

9000 kg Standaard
1 Jurrian Wagenaar Emst 87.94
2 Jan IJsseldijk sr Terwolde 86.23
3 Niels Abbink Holten 86.09

Zomerkruiden als rozemarijn, salie, 
lavendel, tijm, citroenverveíne en 
peterselie bieden niet alleen smaak 
aan de gerechten maar hebben ook 
een belangrijke werking op onze 
gezondheid. Veel bloemen zoals. 
goudbloem, teunisbloem, vrouwen-

mantel en kaasjeskruid zijn eetbaar, 
verrassende smaken, frisse kleuren 
en ook geneeskrachtig. 

Op zaterdag 15 juli wordt er op de 
biologische tuinderij Sterrenland 
een unieke zomerkruiden-workshop 

gegeven. Van 10.00 tot 16.00 uur is 
de workshop. Er zal uitgebreid over 
eetbare bloemen en zomerkruiden 
worden verteld tijdens een wande-
ling door de kleurrijke kruidentuin 
van Sterrenland en je leert hoe je 
het beste kruiden kan verwerken en 
drogen voor de bewaring.  Samen 
bereiden we een lunch waar deze 
zomerkruiden volop aanwezig zijn. 

In de middag zal dieper worden 
ingegaan op de verwerkingsmoge-
lijkheden en maak je je eigen zomer-
kruidengelei. Adres: Biologische 
Tuinderij Sterrenland, Meermuiden-
seweg 19 B, Twello.

http://www.deverborgentuinenvoorst.nl
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Oortveldruiters naar de 
Regiokampioenschappen

VOORSTER NIEUWSSPORT

EMPE.- De regiokampioenschappen bevatten heel Gelderland en Fle-
voland en worden voor de pony’s verreden op 5 augustus en voor de 
paarden op 11 en 12 augustus in Wezep.

De volgende combinaties van de 
Oortveldruiters hebben zich gese-
lecteerd:
Bij de paarden dressuur klasse B 2e 
reserve Anusca Grönloh met Twit-
ter, klasse L1 tevens kringkampioen 
Iris Braam met Haute Couture en 
klasse Z1 reserve kringkampioen 
Lisa Sanders met Findsley. Springen 
klasse B Caithlynn Hoop met Por Ti 

Sere en 1e reserve Eva van der Weerd 
met Happy Spring.

Bij de pony’s dressuur klasse B cat. 
DE Karlijn Reinders met Lady Ele-
gance, klasse L2 cat. DE 2e reserve 
Jikke Verwaijen met Happy, klasse 
M1 cat. C Amy Xhofleer en springen 
klasse B cat. C 2e reserve Kim Verwa-
ijen met Sanity.

Amy Xhofleer met Bailize.

Weekendwerkzaamheden A1/A50 
in juli en augustus
 
BEEKBERGEN.- Rijkswaterstaat voert in juli en augustus in een aan-
tal weekenden werkzaamheden uit aan de A1/A50 in het knooppunt 
Beekbergen.
 
Aansluiten verbindingswegen 
knooppunt Beekbergen
In het weekend van vrijdag 14 juli 
tot en met maandag 17 juli sluit 
Rijkswaterstaat de nieuwe verbin-
dingswegen in het knooppunt Beek-
bergen aan op de bestaande wegen. 
Dit betekent dat tijdens het weekend 
zowel ’s nachts als overdag een aan-
tal verbindingswegen op het knoop-
punt is afgesloten. Gele borden langs 
de weg kondigen omleidingen aan. 
Verkeer moet rekening houden met 
een extra reistijd van 5-10 minuten. 
Na dit weekend zijn de nieuwe ver-
bindingswegen Deventer-Arnhem 
en Zwolle-Deventer open.
 
Vervangen voegen en asfalteren
In de weekenden van vrijdag 28 tot 
en met maandag 31 juli en vrijdag 

4 augustus tot en met maandag 7 
augustus worden de voegen van de 
parallelbanen op de A1 vervangen 
en wordt er geasfalteerd op de via-
ducten.
 
Vrijdag 28 tot en met maandag 
31 juli
Ter hoogte van knooppunt Beekber-
gen zijn de verbindingswegen tus-
sen Arnhem en Amersfoort en tus-
sen Deventer en Arnhem afgesloten. 
De omleidingsroutes staan aangege-
ven met gele borden langs de weg. 
Houd rekening met een extra reistijd 
van 5 tot 10 minuten.
 
Vrijdag 4  augustus tot en met 
maandag 7 augustus
Ter hoogte van knooppunt Beekber-
gen zijn de verbindingswegen tus-

sen Amersfoort en Zwolle en tussen 
Zwolle en Deventer afgesloten. De 
omleidingsroutes staan aangegeven 
met gele borden langs de weg. Houd 
rekening met een extra reistijd van 
ongeveer 5 tot10 minuten.
 
Uitbreiding A1 Oost
De verbreding van de A1 tussen 
Apeldoorn-Zuid en knooppunt 
Beekbergen en de aanpassingen van 
knooppunt Beekbergen zorgen voor 
een goede doorstroming en een be-
tere bereikbaarheid van het gebied. 
Naast de aanpassingen op dit traject 
werkt Rijkswaterstaat samen met 
de provincies Gelderland, Overijs-
sel en de Cleantech Regio aan een 
meer structurele verbetering van de 
bereikbaarheid van deze regio. Tot 
2028 wordt de A1 tussen Apeldoorn 
en knooppunt Azelo verder ver-
breed. Kijk voor meer informatie op 
de internetsite van Rijkswaterstaat 
onder “Uitbreiding A1 Oost”.

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

bigblow, De specialist in
voetbalborden! 
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Donderdag 13 juli, VOORSTWANDELT OP DONDERDAGAVOND
De Wiekslag, Voorst, 18.45 uur

Maandag 24 juli, POSTERENKSE ZOMERAVONDWANDELING
Wilpermolen (Posterenk), 19.30 uur

Woensdag 12 juli, FIETSEN IN KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 09.30 uur

Zondag 27 augustus, RONDE VAN TERWOLDE (HARDLOOP-, WANDEL- EN ROLSTOELEVENEMENT)
Everwijnstraat Terwolde, 10.00 uur

Maandag 7 augustus, POSTERENKSE ZOMERAVONDWANDELING
Wilpermolen (Posterenk), 19.30 uur

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

Agenda

Woensdag 26 juli, EET- & ONTMOETCAFÉ TITUS
Stationsstraat 13a Twello, 19.30 uur

Primeur in Twello
het 4-de-zomer–Beachtoernooi

TWELLO.- Het is Beachsport Twello, 
onderdeel van SV Voorwaarts, in sa-
menwerking met de buurtsportcoa-
ches, gelukt. Op zondag 9 juli heeft  
aan de Laene, de eerste editie plaats 
van het 4-de-zomer-beachtoernooi 
plaatsgehad. Wat was het een on-
wijs succes. Al enkele jaren groeit de 
beachtak van SV Voorwaarts in rap 
tempo. Naast beachhandbal, beach-
volleybal  en beachtennis, wint ook 
beachvoetbal fors aan populariteit. 
Beachsporten zijn populair door het 
fanatieke, en speelse karakter van 
de sport, waarbij tevens een beroep 
gedaan wordt op tactisch inzicht en 
teamspirit. En dat alles in combina-
tie met de omgeving waar het spor-
ten plaatsvindt; in de buitenlucht 
op fijn, wit zand met vaak een zon-
netje en een licht briesje. Logisch dat 
beachsporten zo populair zijn. Aan 
de Kerklaan in Twello ligt een prach-
tige beachlocatie, waar gedurende de 
zomermaanden verschillende toer-

nooien, trainingen en competities 
gespeeld worden. Deze activiteiten 
zijn gericht op één sporttak (bijvoor-
beeld handbal of volleybal), en dat 
vonden we een gemis. 
Om die reden is er dit jaar een uniek 
en alles omvattend recreatief beach-
toernooi  georganiseerd: het 4-de-zo-
mer-beachtoernooi. Nog nooit eerder 
is er een toernooi geweest, waarbij 
je als team vier verschillende spor-
ten in één beachtoernooi moet spe-
len. Een team betond uit 4 personen: 
jongens, meiden, heren, dames, 
buren, familie, collega’s, vrienden. 
De samenstelling maakte niet uit, 
mits de leeftijd van de individuele 
deelnemers niet jonger was dan 12 
jaar. Een BBQ, zomerse muziek, en 
een springkussen voor het jongste 
publiek maakten het geheel af. Met 
totaal 64 deelnemers  was het  een 
grandioos succes. Ben jij er volgend 
jaar ook bij? Meer informatie: Manon 
Huisman, www.beachsporttwello.nl 

ZVV Minioren presteren wederom erg goed

REGIO.- Zondag 2 juli kwamen vier jonge zwemmers van Zwemver-
eniging Vaasssen (ZVV) uit in de “Jaargangfinale”. Deze finale werd 
gezwommen in het 50-meter zwembad in Dordrecht. Om aan een pro-
gramma in deze finale mee te mogen doen, moet je bij de beste 24 zwem-
mers (in de leeftijd tot 11 jaar) van Nederland horen. De vier  ZVV 
zwemmers kwamen uit op maar liefst 12 afstanden. Een van de deelne-
mers was Lyke Bellert uit Terwolde.
 
Robyn Hulleman ging vier keer van 
start. Tijdens de 400 meter vrije slag 
bouwde zij de spanning op door re-
latief rustig de race te starten.  Me-
nige concurrent uit 2006 keerde 
sneller op het 100 meter punt, maar 
Robyn zwom zich gestaag naar 
de tweede plaats in het eindklas-
sement. Vol vertrouwen begon zij 
daarna aan de 200 meter vrije slag, 

die zij overtuigend won. De 100 me-
ter rugslag was vervolgens een ra-
zend spannende. De nummers 1, 2 
en 3 tikten binnen dezelfde seconde 
aan, met een tweede plaats voor Ro-
byn op het scorebord. Over de 100 
meter vrije slag die volgde gaf zij zelf 
achteraf aan dat de sprint haar meer 
moeite kostte, maar met een derde 
plaats mag zij zeker trots zijn op het 

resultaat. Ook Sem Beekhuis maakte 
het maximaal aantal starts van vier 
op een dag. Hij koos - heel divers - 
voor 200 meter wisselslag, 50 meter 
vlinderslag, 100 meter rugslag en 
100 meter vrije slag. Met twee vier-
de plaatsen stapte hij net naast het 
podium, maar in beide gevallen was 
het verschil slechts tienden van een 
seconde. 
Sem heeft laten zien dat hij nog 
steeds hoort bij de top van de Neder-
landse jongens uit 2006. Nadat Lyke 
Bellert een zilveren medaille had ge-
wonnen in de Gelderse finale, debu-
teerde zij in een landelijk kampioen-
schap. En hoe. Tijdens haar eerste 
afstand, de 100 meter rug, schudde 
zij de zenuwen van zich af. Daarna 
gaf zij alles in de race van haar favo-
riete slag en vlinderde zij in 50 me-
ter naar de 10e plaats in het klasse-
ment van meisjes, geboren in 2007. 
Deelname aan deze wedstrijd en de 
mooie prestaties zijn Lyke’s belo-
ning voor een heel seizoen zwem-
plezier, waarin zij keihard heeft ge-
traind. Fernand Tilman had met zijn 
daverende races tijdens de Gelderse 
Minioren Finale twee startplaatsen 
veroverd voor deze landelijke finale. 
Het lukte hem niet helemaal eruit 
te halen wat erin zit. Door een mis-
calculatie op de 100 meter rugslag, 
pakte een keerpunt ongelukkig uit 
en kon voor hem geen tijd worden 
genoteerd. 

Met hervonden concentratie dook 
hij later op de dag van het startblok 
voor 100 meter vrije slag tegen zijn 
leeftijdgenoten uit 2007. 

V.l.n.r.: Robyn Hulleman, Sem Beekhuis. Beneden 
v.l.n.r.: Fernand Tilman, Lyke Bellert.

Vlemmings kiest verschillende formaties

SV Terwolde verliest van 
Go Ahead Eagles
TERWOLDE.- Go Ahead Eagles heeft 
in de eerste oefenwedstrijd van het 
seizoen een grote zege geboekt. Net 
als in de voorgaande vijf edities ein-
digden de Deventer profs in de dub-
bele cijfers tegen vierdeklasser Ter-
wolde (0-13). Het duel werd geleid 
door de heer Bronsvoort en in totaal 
kwamen ruim 800 toeschouwers op 
het duel op ‘Klein Milanello’ af. De 
sfeer was als vanouds en het publiek 
keerde tevreden naar huis, mede 
door de gretige indruk die de Eagles 
spelers maakten. Terwolde bleef fair 
spelen en was een prima gastheer. 
Trainer Leon Vlemmings liet Go 
Ahead Eagles in beide helften twee 
verschillende formaties aantreden. 
Hetzelfde deed trainer Jeroen Veld-
wijk van Terwolde. Alle Go Ahead 
Eagles-spelers die afgelopen woens-
dag aan de voorbereiding op het sei-
zoen begonnen tijdens de training, 
kregen speelminuten. Go Ahead 
Eagles koesterde bij rust een 8-0 
voorsprong. De gedreven spelende 
Adelaren zagen spits Leon de Kogel 

drie keer scoren. Na de pauze, toen 
ook de proefspelers Dylan Nieu-
wenhuijs (ex-ADO Den Haag) en 
Sander Thomas (ex-PEC Zwolle en 
Heracles) hun opwachting maakten 
in het door beloften gedomineerde 
team, bleef het eenrichtingsverkeer 
en liep Go Ahead Eagles uit naar een 
ruime zege.
Terwolde-Go Ahead Eagles 0-13 
(0-8). 5. Leon de Kogel 0-1, 10. De 
Kogel 0-2, 19. Sam Hendriks 0-3, 
30. Joey Suk 0-4, 37. Shadrach Eg-
han 0-5, 41. Lum Rexhepi 0-6, 43. 
La’Vere Corbin-Ong 0-7, 45. De Ko-
gel 0-8, 54. Givan Werkhoven 0-9, 
73. Isai Marselia 0-10, 67. Patrick 
Maneschijn 0-11, 71. Werkhoven 
0-12, 83. Yannick de Vries 0-13.
Over twee weken treedt Excelsior 
Rotterdam aan op het sportcomplex 
in Terwolde. Zaterdag 
22 juli zal de oefen-
wedstrijd Go Ahead 
Eagles – Excelsior om 
15:00 uur plaatsvin-
den.

Leden PPSV Bussloo afgevaardigd naar 
Gelderse Kampioenschappen

BUSSLOO.- Tijdens de afgelopen periode hebben een aantal leden van 
PPSV Bussloo meegedaan aan de selectiewedstrijden voor de Gelderse 
Kampioenschappen.

Nadat onze leden al erg hun best 
hadden gedaan tijdens de eerst se-
lectiewedstrijd in Loenen waren zij 
nu te gast op het Hunnekink Con-
cours van PSV de Oortveldruiters. 
In de klasse B was er een eerste en 
tweede prijs voor Charell August 
met Fiorentino. Deze combinatie 
behaalde maar liefst een mega score 
van 226,5 punten! In haar andere 
proef behaalde zij ook een winst-
punt. In de klasse L1 kwamen Ra-
chel Diks met Doarkumpe Benmardi 
en Susanne Weijkamp met Hope-
Feline aan start. Rachel behaalde 
in beide proeven een winstpunt. 
Susanne mocht een tweede prijs in 
ontvangst nemen. Ook in de klasse 
M1 wist Charell August winstpun-
ten en prijzen te behalen. Ditmaal 
met haar paard Sensatie. In het M2 
was er een prijs voor Sharita Dekany 
met Fabulous. Malissa Stouten met 
Montello wist met 187,5 punten ook 
een winstpunt te behalen en mocht 
in haar tweede proef met 193 pun-
ten de derde prijs in ontvangst ne-
men. Bij de pony`s mocht Jill Strep-
pel met Schanebroek`s Chubby Lee 
de vierde prijs in ontvangst nemen 
in de klasse B met 201,5 punten.

Tijdens de Eerbeekse paard- en po-
nydagen kwamen een aantal van 
onze leden in actie tijdens de derde 
selectiewedstrijd. Sabine Linthorst 
reed haar pony Qatar Calipso naar 
twee winstpunten in de B dressuur. 
Jill Streppel met Schanebroek`s 
Chubby Lee kwam ook aan start in 
deze klasse en reed 181 en 194 pun-
ten wat goed was voor een derde 
prijs. In de klasse L1 dressuur voor 
paarden kwamen Susanne We-
ijkamp met Hope-Feline en Marlies 
Santing met Euforie S aan start. 
Beide reden ze één proef en wissel-
den elkaar goed af. Waar Susanne bij 
haar proef met 193,5 een derde prijs 
mee mocht nemen was er voor Mar-
lies met 195,5 punten een tweede 
prijs. Montello onder Malissa Stou-
ten wist met 201 het M2 te winnen. 
Sharita Dekany met Fabulous reed 
in deze klasse ook twee winstpun-
ten. In de klasse Z1 was er voor Bir-
git Schut-Zwarts met Danny Boy een 
winstpunt. Bij het springen kwam 
Marlies weer in actie. Ook hier deed 
zij goede zaken. Met een foutloos 
parcours mocht zij een tweede prijs 
in ontvangst nemen in de klasse BB. 

In de klasse B springen behaalde zij 
tevens een winstpunt. 

De laatste selectiewedstrijd werd 
verreden in Zutphen. Bij de pony`s 
was er in de klasse B een tweede 
en vijfde prijs met 206,5 en 197,5 
punten voor Jill Streppel met 
Schanebroek`s Chubby Lee. Een 
winstpunt in deze klasse was er ook 
voor Sabine Linthorst met Qatar Ca-
lipso. In de klasse BB springen was 
er een eerste prijs voor Annabel van 
Tongeren met Star. Bij de paarden 
was er in de klasse B een eerste prijs 
voor Colette Bruin met Crossing Za 
Za. Deze combinatie wist maar liefst 
220 punten bij elkaar te rijden. In 
haar tweede proef deed ze dit nog 
eens even dunnetjes over en behaal-
de een tweede prijs met 214 punten. 
In de klasse L1 kwam Susanne We-
ijkamp aan start met Hope-Feline. 
Zij behaalde 183,5 punten. In het 
M2 was er een eerste prijs voor Ma-
lissa Stouten met Montello. Zij be-
haalde 201 punten. Sharita Dekany 
met Fabulous wist ook een winst-
punt te behalen in deze klasse.

In de klasse L1 dressuur heeft 
Susanne Weijkamp met Hope-Feli-
ne een ticket weten te bemachtigen 
voor de Gelderse Kampioenschap-
pen. Malissa Stouten met Montello 
en Sharita Dekany met Fabulous 
hebben zich beiden geplaats voor 
de Gelderse Kampioenschappen M2 
dressuur. Malissa mag zich tevens 
Kring Kampioen M2 dressuur bij de 
paarden noemen. Susanne is in de 
klasse L1 reserve Kring Kampioen 
geworden. In de klasse M2 is de ti-
tel reserve Kring Kampioen er voor 
Sharita.

Bij de pony`s staat Jill Streppel met 
Schanebroeks Chubby Lee reserve 
in de klasse L springen. 

De Gelderse Kampioenschappen 
worden verreden op 5 augustus 
(pony`s) en 11 en 12 augustus (paar-
den) bij LR en PC de Heuvelruiters 
te Wezep. 

http://www.beachsporttwello.nl
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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.

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

Jumbo maaltijdsalades
Alle soorten, 2 schalen à 400-450 gram

Courgettes of aubergines
2 stuks

Perziken, wilde perziken of  
nectarines
Per 500 gram

Rosé wijnen
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

Karvan 
Cévitam
Alle soorten
2 verpakkingen à 
48 of 750 ml

Geen 18, geen alcohol

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

Coca-Cola of Fanta voordeelpak
Alle soorten
Pak met 9 blikjes à 330 ml

Radler
Alle merken en 
soorten 
2 verpakkingen

Geen 18, geen alcohol

2 VOOR3 VOOR

4 VOOR

2 VOOR
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PRIJS*
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2e
HALVE
PRIJS*

Binnendijk
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

1000

1000 450

449

569

085099
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The Passion story in 
dorpskerk Wilp

De schaduwdans tijdens “The Passion” vorig jaar.

WILP.- Op 8,9 en 10 december wordt 
in navolging van de succesvolle The 
Passion Deventer, wederom een 
indrukwekkende muziek- en dans-
voorstelling opgevoerd. Dit keer 
binnen en intiemer qua opzet, maar 
in dezelfde bijzondere sfeer.  Deze 
nieuwe opvoering van Stichting 
Passie Producties, genaamd Passion 
Stories, vindt plaats in twee prachi-
ge historische kerken, namelijk de 
Bergkerk in Deventer en de dorps-
kerk in Wilp. De insteek is groten-
deels hetzelfde als met The Passion 
Deventer in 2016, namelijk mensen 
verbinden, raken en inspireren door 
middel van een verhaal met zang, 
muziek en dans op een bijzondere 
nostalgische plek en warme sfeer. 
Mensen een moment stil laten staan 
bij henzelf en de samenleving.   Het 
verhaal zal verteld worden door een 
bekende Deventenaar met een spe-
ciaal geschreven script waarin de 
link naar Deventer wordt gelegd. De 
verteller en de rest van de cast, wor-
den na de zomer bekend gemaakt. 
Het stuk neemt de men    sen mee in 
het verhaal van een opgroeiend kind 
dat zich afvraagt ‘Ken je mij?’ Het 
gaat over onvoorwaardelijke liefde 
en over loslaten, het vinden van 

je eigen identiteit en respect voor 
de ander in deze tijd. Ongeveer 75 
amateurkunstenaars doen mee: een 
50-koppig koor (het Passion De-
venter koor in samenwerking met 
het koor van de Dorpskerk Wilp), 
begeleid door een sterk muzikaal 
combo uit de regio en dansgroep 
SVS uit Schalkhaar, beiden werkten 
ook mee aan The Passion Deventer, 
waarbij SVS onder meer de prach-
tige schaduwdans opvoerde. De mu-
zikale leiding is weer in handen van 
muzikaal leider Sandra de Bruin uit 
Apeldoorn. 
Bekende popnummers en impone-
rende klassieke muziek van koor 
en combo worden afgewisseld met 
gevoelige zang- en muzieksolo’s. 
Daarnaast zijn er wederom andere 
verrassende elementen, die voor 
momenten van ontroering en kip-
penvel zullen zorgen. Het aantal 
plaatsen is beperkt. Kaarten kosten 
15 euro per stuk tot 1 oktober, daar-
na 17,50 euro. Met de opbrengst wil 
Stichting Passie Producties gratis 
openluchtvoorstellingen, zoals The 
Passion Deventer, blijven mogelijk 
maken. Kijk op www.stichtingpas-
sieproducties.nl voor meer informa-
tie over de stichting.

Tennispark de Boerehofstee 
voorzien van LED verlichting
WILP.- Op alle zes banen van 
Tennispark de Boerehofstee in 
Wilp is kort geleden LED ver-
lichting aangebracht.  

De Boerehofstee is hiermee de 
eerste duurzame tennisclub in 
de gemeente Voorst. Dankzij deze 
het realiseren hiervan halveert 
de club hiermee de energiereke-
ning en gaat tevens fors besparen 
op onderhoud en vervanging. 
Daarnaast is de lichtopbrengst 
aanzienlijk hoger en is er een 
lichtmanagementsysteem aan-
gebracht. De Rijksoverheid heeft 
subsidie verleend waardoor er 
een acceptabele terugverdientijd 
van de investering is. De Boere-
hofstee heeft een partner gevon-
den in bedrijf Sportverlichting.
com uit Deventer, welke de LED-
verlichting heeft aangebracht en 
de subsidie heeft verzorgd. Tij-
dens het Krent Slem Toernooi 
kwam Burgemeester Penninx de 
LED-verlichting openen en ver-

klaarde hiermee de Boerehofstee 
als duurzaamste tennispark in de 
regio. Het Krent Slem Toernooi 
werd bezocht door tennissers 
met een hoog niveau vanwege de 
prachtige gravelbanen en de his-
torie van het vroegere A-toernooi. 
Bijzonder aan deze editie was 
de deelname van vier internati-
onale jeugdtoppers uit Nieuw-
Zeeland. Met toeval waren ze in 
Wilp neergestreken op doorreis 
naar een Europees toernooi in 
Amsterdam. Tina Marie Li (13) 
heeft de hoogste categorie bij de 
dames gewonnen. De jongens 
uit Nieuw-Zeeland zijn gestrand 
in de kwartfinale. Michel Bouw-
meester (38), eredivisie-speler 
van De Boerehofstee, heeft de 
hoogste categorie bij de mannen 
gewonnen. Hoofdsponsor Frendz 
for your hair uit Twello heeft het 
mede mogelijk gemaakt dat het 
toernooi een succes werd dankzij 
een mooie bijdrage aan de orga-
nisatie.

D-pupillen Voorwaarts 
verdedigen titel met verve

TWELLO.- Nadat de meiden van 
Voorwaarts D1 vorig jaar het Neder-
lands Kampioenschap wisten bin-
nen te slepen, was het dit weekend 
de beurt aan de nieuwe generatie om 
deze te prolongeren. De eerste wed-
strijd was er meteen een die hoe dan 
ook gewonnen moest worden. 

De derby tegen het Apeldoornse 
Achilles werd dan ook in twee sets 
door Voorwaarts gewonnen. De 
daarop volgende wedstrijden ver-
liepen minder vlekkeloos. Zowel 
poulewedstrijd twee als drie moest 
een winnaar krijgen via shoot-outs. 

Door een fout van de scheidsrechter 
moest zelfs de derde poulewedstrijd 
opnieuw gespeeld worden. Uitein-
delijk wonnen de meiden van Voor-
waarts al hun poulewedstrijden en 
wachtte Jahn II uit Stadskanaal in 
de halve finale. Nadat het 1-1 in sets 
was geworden, betekende dit weder-
om shoot-outs. Deze vielen voor de 
derde keer in het voordeel van Voor-
waarts uit, waardoor de meiden zich 
konden opmaken voor de finale. Een 
goed gevulde tribune met suppor-
ters moest het eerste zetje naar de 
overwinning geven. Tegenstander 
Niedorp bleek in eerste instantie een 

maatje te groot, doordat de eerste set 
kansloos verloren werd. Zoals zo 
vaak op dit NK wist Voorwaarts zich 
terug te knokken in de tweede set, 
waardoor bloedstollende shoot-outs 
alweer beslissend zouden worden. 
Het kon geen toeval meer genoemd 
worden, want voor de vierde keer 
werden deze door Voorwaarts ge-
wonnen. 

De meiden hielden het hele toernooi 
hun hoofd koel, waardoor opnieuw 
de beker vanaf het strand van Bid-
dinghuizen mee naar Twello kon. 
Een enorm knappe prestatie! 

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

Vliegseizoen jonge duiven gestart

Steffan Willems excelleert
TWELLO.- Nadat vorige week de vluchten uit voorzorg werden afgelast 
was  er deze week sprake van een overladen programma. Naast de start 
van het seizoen voor de jonge duiven was er eerst op maandag nog een 
oefenvlucht voor de junioren en stonden er maar liefst 3 vluchten voor 
de oude duiven op de rol. De marathon-duiven gingen al op dinsdag in 
de mand voor Dax ( 1085 km). Op donderdag werden er twee vluchten 
ingekorfd. De dagfond-duiven gingen uiteindelijk naar Bourges (630 
km) en de snelle duiven gingen voor een vervangende vlucht naar Laon 
(336 km). Als laatste werden vrijdag de jonge duiven op pad gestuurd 
voor hun maiden-trip vanuit Venlo (95 km)

Venlo
De duiven vanuit Venlo arriveerden 
luttel minuten voor de oude duiven 
uit Laon. Bij specialist en jeugdlid 
Steffan Willems in Epse, onder-
steunt door opa Hans Eckelboom, 
arriveerden om 12.08 uur 7 duiven 
gelijktijdig boven de hokken. Bin-
nen 8 seconden zaten deze in de 
klok en later bleken het ook de 7 
snelste duiven van de club te zijn. 
Voor de overige deelnemers bleven 
dus al heel snel alleen de kruimels 
over. Het spel met de jonge duiven is 
steeds meer een specialisatie gewor-
den. Hoewel Steffan ook nog wel 
met de oude duiven vliegt ligt de fo-
cus toch steeds bij de junioren. Dat 
dit zijn vruchten afwerpt moge dui-
delijk zijn al zegt zo’n eerste vlucht 
nog niks voor het verdere seizoen.

Laon
Luttele minuten na de eerste dui-
ven uit Venlo arriveerden er bij de 
ongekroonde snelheidskoning John 
Romein 3 oude duiven gelijktijdig. 
Daarmee was het erepodium al ge-
vuld voordat er elders ook maar 
een veer het thuisfront had bereikt. 

John staat nog hoog in de diverse 
competities en om zijn positie te 
behouden, of zelfs nog iets te verbe-
teren, werkte hij zich de afgelopen 
weken uit de naad om zijn duiven 
perfect gemotiveerd aam de start te 
brengen. Dat dit allemaal niet voor 
niets is geweest bewijst zijn mooie 
uitslag. Met nog 1 vlucht te gaan is 
er nog veel mogelijk maar tot zover 
heeft hij weer een grandioos seizoen 
gedraaid. De concurrentie zal de 
komende winter met een heel goed 
strijdplan voor volgend seizoen 
moeten komen om John van zijn 
troon te stoten.

Bourges
De dagfondduiven moesten een af-
stand van gemiddeld 630 km over-
bruggen om thuis te komen. Snel-
heid, kracht en conditie zorgen er 
voor dat deze duiven in staat zijn om 
wel tot 10 uren of langer aan één stuk 
door te vliegen. Bij Nico Voskamp 
in Diepenveen landde zo’n kracht-
patser na precies 9 uren vliegen op 
de klep, een fenomenale krachtsin-
spanning. Dit was tevens veruit de 
snelste duif van Steeds Verder. Veel 

duiven gaan overigens toch naar be-
neden om te drinken. Vaak zien de 
liefhebbers dit aan de poten van de 
duiven die thuiskomen. Deze zitten 
dan veelal onder de klei of er zitten 
algendraden of wier aan geplakt. De 
echte toppers gaan niet zitten maar 
nemen, als ze echt dorst krijgen, al 
vliegend een teug water uit een meer 
of rivier waar ze op de thuisreis 
overheen vliegen.

Dax
Met Dax komen bij de zwaarste en 
langste vlucht van afgelopen week-
end. Vrijdagmorgen om 11 uur wer-
den deze “overnachters” gelost om 
in de loop van zaterdag geklokt te 
worden. Deze taaie en ranke duiven 
hebben een heel zuinig motortje en 
kunnen daarom vele uren vliegen op 
de brandstof die ze bij zich dragen. 
Het zijn veelal wat rustiger duiven 
die niet gaan vechten in de mand en 
zich niet van hun stuk laten bren-
gen. John en Gerrit Nieuwenhuis 
smaakten het genoegen van de snel-
ste duif in de club, daarmee ander-
maal bewijzend dat het zich loont 
om de focus op 1 spelonderdeel te 
leggen.
Top 10 Venlo algemeen: 1,2,3,4,5,6,7. 
Steffan Willems, 8. Jan Ketelaar, 9. 
Freek Wagenaar, 10 Jan de Ruiter. 
Top 4 B-klasse: 1,2,3,4. Cor Wenink.
Top 10 Laon algemeen: 
1,2,35,6,7. John Romein, 4,9,10. 
Jan de Ruiter, 7. Jan Ketelaar  
Top 10 Laon B-klasse: 1. Werner v.d. 
Steeg, 2,5,10. Annet Jutten, 3,4,6,8,9. 
Comb. Nieuwenhuis, 7. Rein Evers.
Top 10 Bourges: 1,5. Nico Voskamp, 
2,3. Bram Scherpenzeel, 4,7,8,10. 
Annet Jutten, 6,9. John Romein.
Top 6 Dax: 1. John en Gerrit Nieu-
wenhuis, 2,3. Cor Wenink, 4,5,6. Jan 
Ketelaar.

http://www.stichtingpassieproducties.nl
http://www.stichtingpassieproducties.nl


Markt Twe l lo van 12.30 
to t 17.30 uur

Kom.. . en proef de sfeer

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

�
�

�

�
�

CRANBERRIES MACADAMIA MIX 

AMANDELEN 
MET VLIES 

GRASKAAS PINDA’S

7.99

10.00

6.99

7.99

2.99

1000 GRAM 
VOOR 

750 GRAM 
VOOR 

1000 GRAM 
VOOR 

500 GRAM 
VAN 10.00 VOOR 

500 GRAM VAN 
3.80 NU VOOR

NOTENAFDELINGRAW FOOD

ZUIVEL

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBONWAARDEBON

WAARDEBON

ZOEK DE BAAS! STOERE RAMBO ZOEKT 
EEN ERVAREN BAAS

Rambo is een Jack Russell van 9 
jaar oud. Er is afstand van hem ge-
daan omdat ze hem niet meer ver-
trouwen met de kleinkinderen die 
over de vloer komen. Rambo is een 
hondje dat je eerst even moet leren 
kennen en je moet niet te veel druk 
op hem leggen. Rambo houdt wel 
van aandacht, maar hij kan zich 
ook prima zelf vermaken. Hij gaat 
voor zijn leeftijd nog graag mee 
wandelen en pootje baden vindt hij 
erg leuk. Rambo vindt het ook leuk 
om achter een balletje aan te ren-
nen die hij ook weer terug brengt. 
Heeft u veel geduld en ervaring 
met honden en kunt u Rambo nog 
een leuk huisje bieden kom dan 
eens bij hem in het asiel kijken.

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

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.

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. 

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf  De Til in Klarenbeek.

Vermist
Zwart/rood gevlekte poes, rechter-
kant snuit rood, links om oog grijs 
cypers, rood vlekje op onderlip, 
witte kin, bef en voetjes voor, achter 
witte sokjes: De Til, Klarenbeek.
Zwarte gecastreerde kater, klein wit 
befje, reflecterende halsband met ko-
kertje, aanhankelijk, door hersenbe-
schadiging weet hij weg terug niet te 
vinden: Sleutelbloem, Twello.

Gevonden
Rode kater, witte snuit met rode vlek 
om de neus, witte borst en buik, wit 
aan de poten: Bleriotstraat, Teuge.
Grijs gestreepte kater, zwarte brede 

Rommelmarkt Posterenk gaat verhuizen
BUSSLOO.- De commissie kerkac-
tie Wilp laat weten dat de jaarlijkse 
rommelmarkt op zaterdag 2 septem-
ber zal worden gehouden. Reeds 
vele jaren werd deze succesvolle 
rommelmarkt gehouden aan de Gro-
tenhuisweg in Posterenk. De nieuwe 
locatie waar de rommelmarkt zal 
worden gehouden is bij boerderij 
`De Bremte` van de familie Bussink 
aan de Deventerweg 4 in Bussloo. 

De commissie kerkactie wil langs 
deze weg de families van Keulen  
en Hulscher bedanken voor het be-
schikbaar stellen van  hun grond, 
ruimten en diensten, al die jaren. 
Voor de te houden rommelmarkt op 
2 september zijn al een groot aantal 
spullen verzameld. Er zal deze dag 
weer van alles te koop worden aan-
geboden, van boeken tot kleding en 
van speelgoed tot huishoudelijke 

spullen. Vrijwilligers maken boven-
dien weer een groot aantal fraaie 
bloemstukken. Deze worden in de 
speciale bloemenkraam verkocht. 
Ook is er een kraam met diverse 
handwerk artikelen. Uiteraard zal 
de koffie en thee niet ontbreken en 
zijn er pannenkoeken en oliebollen 
verkrijgbaar. De opbrengst van deze 
rommelmarkt komt ten goede aan de 
Dorpskerk van Wilp.

streep over de rug doorlopend tot 
staartpunt, vrij groot: Tuinstraat, 
Voorst.

Klarenbeek op B-FM
KLARENBEEK.- Donderdagavond 
13 juli is de Klarenbeker Bert Vis-
ser, uw voormalige Voorster Nieuws 
redacteur voor Klarenbeek en om-
geving, door de Stichting Lokale 
Omroep De Berkelstroom (B-FM) 
te Warnsveld uitgenodigd. In twee 
blokjes van elk acht minuten zal hij 
nader, met B-FM-redactrice Yvonne 
Hofman, ingaan op zijn woonplaats 
Klarenbeek. U kunt de uitzending 
beluisteren via ether 106.1FM, ka-
bel 93.1Mhz of www.B-FM.nl. Bert 
is drie weken geleden gedotterd en 
heeft een stent gekregen in zijn rech-

ter kransslagader. Na twee mindere 
weken gaat het nu een heel stuk be-
ter. Een hartrevalidatie volgt. Daar-
naast had Bert al enkele maanden 
last van een nare pijnuitstraling van 
zijn linker heup, boven- en onder-
been. Vorige week werd in het zie-
kenhuis geconstateerd dat hij een 
hernia heeft. Bert werd doorverwe-
zen naar de pijnpoli alwaar hij een 
ruggenprik zal krijgen. Hopelijk is 
Bert dan ook (voorlopig) van de pijn-
uitstraling af. Bert bedankt u allen 
voor het geweldige medeleven en 
vele kaarten die hij mocht ontvan-
gen. Bert Visser woont aan Bosweg 
22 (7382 CC), e-mail: bertvisser@
chello.nl.

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 12 STUKS NU 3 KILO399
NIEUW ZEELAND KIWI GOLD
“HEERLIJK ZOET EN SAPPIG”

“NIEUWE OOGST”
MINEOLAS 
“HEERLIJK VAN SMAAK EN VOL SAP”

“ZE ZIJN ER WEER!! ” 
DIKKE ZOETE BETUWSE KERSEN 

NU 12 STUKS ELKE DAG SCHERP GEPRIJSD499

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

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
KERKDIENSTEN

Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

De Vecht
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

AED’s
Bussloo

TWELLO. Atus Leleulya, donder-
dagavond 19.00-21.00 uur, Politie-
bureau, Veilingstraat 30
KLARENBEEK, Cengiz Kara, elke 3e 
woensdag van de maand 19.00 uur-
19.30 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 (waarne-
mend wijkagent). Elke 3e woens-
dag van de maand 20:00-21:00 uur, 
Dorpshuis Arend

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 openings-
tijden kunt u terecht bij Dienst Apo-
theek Salland, gevestigd in de centrale 
hal van het Deventer Ziekenhuis. Tel. 
0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 55 
03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg
MEDIPOINT|VÉRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccor-
derment 8. Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 
uur. Voor informatie kunt u bellen 
met de Medipoint Zorglijn 0900-
1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; za-
terdag 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, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor informatie 
bel met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-17.00 uur, tel. 055 58 898 58. Uit-
leenservicepunt 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 don-
derdagochtend 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, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 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 dien-
sten 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 infor-
matie www.meeveluwe.nl 

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Woensdag 12 juli
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. M. Al-Chalabi.

Zondag 16 juli 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. J. Verweij.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
M. Bassa (gez. dienst).
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. N. Kleiberg, en 15.00 uur ds. 
W. van Vlastuin. 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, ds. T. 
van Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk. 
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
pater W. Boerkamp.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. M. 
Bassa (gez. dienst in Klarenbeek).  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, dhr. 
Bartels.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. M. 
Bassa (gez. dienst in Klarenbeek).
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pater Westerman.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” 
te Zutphen, 10.00 uur, ds. J. van 
Daalen, 17.00 ds. C. v/d Valk.

Dinsdag 18 juli
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. D. de Wit.

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

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

De Oudheidkundige Kring Voorst is wegens vakantie gesloten van 11 juli tot en met 9 augustus. Wij plaatsen 
in deze periode foto’s van molens.

Molen “De Zwaan” in Voorst. Hij wordt door vrijwilligers van “Stichting Behoud Molen De 
Zwaan” in werking gehouden.

Reacties naar Jan Siero, 0571 273433 of via 
info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oud-
heidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

Reactie week 27
Er kwam geen reactie over het tonnetje met op-
schrift.

http://www.naastenhulpvoorst.nl/
mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl


voor meer informatie kijk 
op www.inTwello.nl

zomer

Profi teer van 
de acties en 

aanbiedingen

Profi teer van 
de acties en 

aanbiedingen

26 JULI  KLEEDJESMARKT 

2 AUGUSTUS  ROEL’S BEESTENBOEL

op en om het Dorpsplein 
in Twello van 10.00 - 14.00 uur 
Deelname jong en oud

Kinderboerderij en springkussen 
van 12.00 - 17.00 uur 
op en om het Dorpsplein

Profi teer van 
de acties en 

aanbiedingen

9 AUGUSTUS  GROTE BRADERIE
in het centrum van Twello 
van 12.00 - 18.00 uur
Meer dan 50 kramen! Twello Centrum
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