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Een langgekoesterde wens komt uit: 

Snel internet voor 
buitengebied Voorst

GEMEENTE VOORST.- Een lang gekoesterde wens van de inwoners van 
het buitengebied van de gemeente Voorst komt uit. Er komt namelijk 
glasvezel! Glasvezel buitenaf geeft de inwoners van Veluwe Oost de 
zekerheid op de komst van het supersnelle netwerk. Daaronder valt 
ook de gemeente Voorst. Het was nog even spannend of voor afgelopen 
vrijdag de magische grens van 50% gehaald zou worden, maar de laat-
ste dagen is het aantal aanmeldingen extreem gestegen. Daardoor kon 
Glasvezel Buitenaf het goede nieuws brengen aan de inwoners van het 
buitengebied van de gemeente Voorst.  Medio 2019 moet iedereen voor-
zien zijn van glasvezel. 

Zomerse 
activiteiten 
in het centrum 
van Twello
TWELLO.- Het is zomer in 
Twello. Daarom organiseert 
de ondernemersvereniging 
Twello Centrum ook dit jaar 
weer een aantal leuke ac-
tiviteiten voor jong en oud, 
op woensdagmiddag 1, 8 en 
15 augustus. Deelnemen en 
komen kijken kost helemaal 
niets en is ontzettend leuk. 
Op 1 augustus is er kleed-
jesmarkt op het vernieuwde 
dorpsplein. Iedereen mag 
lekker komen zitten met een 
kleedje met koopwaar van 
10.00 uur tot 15.00 uur. 

Op 8 augustus is het weer 
een Beestenboel! Dan staat 
de mobiele kinderboerderij 
van Roel’s Beestenboel op het 
dorpsplein, met onder andere 
geiten, schapen, kippen en een 
ezel. Daarnaast hebben we een 
springkussen en kun je genie-
ten van een lekker verkoelend 
ijsje. Kom langs tussen 12.00 
uur en 17.00 uur.

Tot slot is er op 15 augustus 
een gezellige braderie. Zowel 
winkeliers uit het centrum 
als hobbyisten hebben leuke 
kraampjes met aanbiedingen 
en producten. Je bent van harte 
welkom tussen 13.00 – 21.00 
uur. De kraampjes staan ver-
spreid door het hele centrum. 

Aanmelden?
Wil je een kleedje of kraampje 
op respectievelijk 1 en/of 15 
augustus? Aanmelden voor de 
kleedjesmarkt kan tot uiterlijk 
21 juli. Aanmelden voor de 
braderie tot uiterlijk 4 augus-
tus. Deelname is kosteloos en 
je meld je aan via evenement@
intwello.nl. 

Op de hoogte blijven van al 
het leuks dat het centrum van 
Twello te bieden heeft? Volg 
dan onze facebookpagina: 
www.facebook.com/inTwel-
lo. Mega Muziek Marathon

TERWOLDE.- Zaterdag 3 november staat het dorp Terwolde in het teken 
van muziek. Op deze dag organiseert muziekvereniging Ons Genoegen 
Terwolde de tweede editie van de Mega Muziek Marathon. Twaalf uren 
lang, van 10:00 uur tot 22:00 uur, wordt er verschillende podia in het 
MFA van Terwolde, non-stop muziek gemaakt. Het MMM is een on-
derdeel van de sponsoractie ten behoud van de muziektent Terwolde. 
Fanfareorkesten, zangkoren, verschillende ensembles, bands. Zomaar 
een kleine greep uit het totaalprogramma van de dag. Als spetterende 
afsluiten geeft Ons Genoegen samen met 3 andere fanfareorkesten uit 
de omgeving een finale concert. Muziek is beleving, muziek prikkelt je 
zintuigen. Om dit maximaal te ervaren, heeft Ons Genoegen speciaal 
voor deze dag De Belevingskamer ontwikkeld. Stel je je eens voor: je 
wordt geblinddoekt een kamer in geleid en weet niet wat je te horen, te 
voelen of te beleven krijgt. Een ding weet je wel zeker: je gaat muziek 
in zijn puurste vorm beleven! Genieten van muziek met een hapje en 
een drankje. Als bezoeker kan je gerust de gehele dag blijven. Tijdens de 
dag kan je Happen met Genoegen tijdens de verschillende dagdelen van 
het programma. Kom dus gerust op 3 november naar Terwolde en laat u 
trakteren op een dag vol muziek en beleving. Mega Muziek Marathon, 
startsein 10.00u, MFA Terwolde Vaassenseweg 3.

Exotische 
Pröttelpot
BUSSLOO.- Op zaterdag 4 augustus 
biedt de Pröttelpot haar gasten een 
exotische maaltijd aan. De koks zijn 
deze keer geworteld in de Molukken 
en in Indonesië. Twee hartsvriendin-
nen Dika en Roos gaan een heerlijke 
maaltijd serveren.  Zij zijn echt op 
elkaar ingespeeld,  al komen ze van 
oorsprong uit verschillende  gebie-
den. Zij laten zien dat  het mogelijk 
is om  ondanks de land’s problemen 
van weleer toch in harmonie met el-
kaar te kokkerellen en als vriendinnen 
samen iets te organiseren. Zij gaan de 
maaltijd met een zomerse en vooral 
vrolijke  verrassing omlijsten. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij voor augus-
tus. In september gaat Toyfa een buffet 
presenteren uit de Kaukasus. Aanmel-
den is noodzakelijk: telefonisch 0571-
261715 (kan ingesproken worden op 
het antwoordapparaat) Het kan ook 
via de mail:  marthekereuzel@gmail.
com Op de website: wwwvrouwen-
praatgroep.nl staat alles over de Pröt-
telpot vermeld, ook als de maaltijd is 
volgeboekt.

Bijzonder traject
Volgens Michiel Admiraal, direc-
teur Glasvezel Buitenaf,  was het 
een bijzonder traject. “Wij zijn 2 jaar 
geleden gestart met dit bijzondere 
traject. We waren goed op weg. Tot-
dat er opeens een andere partij zich 
meldde die hier ook glasvezel wilde 
aanleggen. Dit was spannend, want 
het zat niet in de lijn der verwach-
ting.  Halverwege de glasvezelcam-
pagne in Veluwe Oost hebben we 
daarom een actieaanbod geïntrodu-
ceerd. En dat heeft z’n vruchten af-
geworpen. Het aantal aanmeldingen 
is de laatste 1,5 week fors gestegen 
en met de ervaring vanuit andere ge-
bieden zien we dat er voldoende po-
tentie is in Veluwe Oost. We hebben 
deze eenmalige actie niet zomaar in 
het leven geroepen. Dit hebben wij 

gedaan omdat wij het belangrijk vin-
den dat de hele Veluwe snel internet 
krijgt.” 

Concurrentie
Het exacte percentage van het aan-
tal aanmeldingen wil Glasvezel 
Buitenaf niet bekend maken, van-
wege de concurrentie. “Het is het 
belangrijkste dat er snel internet 
komt”, aldus Michiel Admiraal. 
Glasvezel Buitenaf sluit een samen-
werking met concurrent Digitale 
Stad Veluwe niet op voorhand uit. 
“Het is nog even spannend waar de 

concurrent mee komt en wat hun 
strategie wordt. Wellicht komt er 
een samenwerking. We staan open 
voor een gesprek. Maar we gaan het 
hen niet makkelijker maken dan 
mogelijk op grond van de Telecom-
wet. Ik verwacht dat zij erkennen 
dat ze de wedstrijd verloren hebben 
en de mensen die voor hen hebben 
gekozen doorverwijzen naar ons. 
Niks is zo weerbarstig als een con-
current”, aldus Michiel Admiraal. 
De deadline voor Digitale Stad Ve-
luwe ligt op 17 juli, maar er is pas 
17 procent van de benodigde 50 
procent van de aanmeldingen bin-
nen. 

Complimenten van wethouder
Ook wethouder Harjo Pinkster is erg 
blij dat er snel internet in het bui-
tengebied komt. “Het was spannend 
of er glasvezel in het buitengebied 
gerealiseerd zou gaan worden. 

Lees verder op pagina 3

Iedereen die zich heeft ingezet om glasvezel te realiseren

Er komt een 
politiepost in het 

gemeentehuis 
van Voorst

Bootcamp Games
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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

Na een ongelijke strijd is overleden mijn lieve 
dochter, onze lieve zus, schoonzus en tante 

Hermien van Til
partner van Rob Moerenburg 

Voorst, 31 mei 1959    Amsterdam, 7 juli 2018

Voorst: H.G. van Til-Poesse
G. W. van Til ( in herinnering )

 Hans en lwona van Til 
 Henk en Joke van Til 
 (achter) nichten en   
 (achter) neven.

Correspondentieadres: 
Mw. van Til-Poesse 
De Benring k 2-05 
Tuinstraat 51 
7383XC Voorst. 

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering
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TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

Middendijk 33 Nijbroek    T: 0571-216000  
 E: info@jabotech.nl     I: www.jabotech.nl

LMB Jabotech Nijbroek, 
voor Service en 

Precies Vakmanschap!

U bent welkom bij ons in Nijbroek.

  Showroom:  Rijksstraatweg 47     Twello     Tel: 0571-270565 

 

  
Specialist in zonwering en overkappingen 

   * Buitenzonwering 
   * Pergola zonwering 
   * Doek overkappingen 
   * Vaste overkappingen 
   * Binnen zonwering 
   * Insecten horren 
    

zonwering 

grindengrond.nl

Voor al uw 
GRIND, SPLIT 

en GROND

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

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

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, ONDERHOUD 

EN REPARATIE

Pijnappel
ScootMeer dan 20 verschillende typen 

scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,-

Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op: 
www.scoot.nu

Meer dan 20 verschillende typen 

Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.Scootmobielen

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

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

OOK MAANDAG GEOPEND!

GEDURENDE DE HELE 
ZOMERVAKANTIE 

ELKE DAG GEOPEND
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

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

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

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

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

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

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

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen  

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

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

Verkopen?
Een succesvolle 
verkoop!

Vraag een 
persoonlijk 
advies op maat!

MODEMALL WILP     RIJKSSTRAATWEG 38     T 0571 261 755
WWW.PIETZOOMERS.COM

TOTALE VOORJAARSCOLLECTIE

50%
KORTING*

MERKEN
UITVERKOOP

*M.U.V. NIEUWE EN STANDAARD COLLECTIES.  
HOOG ZOMER COLLECTIE 20% KORTING. 

KOM BIJ ONS 
HEERLIJK KOEL 

SHOPPEN!

Vervolg van de voorpagina
Het grootste spookbeeld voor de 
gemeente was dat er helemaal niks 
zou gebeuren. Maar gelukkig is dat 
niet gebeurd. Hulde voor Glasvezel 
Buitenaf dat het gelukt is om vol-
doende aanmeldingen te realiseren. 
Het is belangrijk voor de inwoners 
dat ze weten waar ze aan toe zijn.”  
Volgens Wethouder Harjo Pinkster 
zat er ook nog een voordeel aan de 
concurrentie. “De inwoners hebben 
een goedkopere aanbieding dan el-
ders door de concurrentie”.  Harjo 
Pinkster complimenteert iedereen 
die ervoor heeft gezorgd dat glasve-
zel gerealiseerd kan worden. 

En hoe gaat het nu verder? 
De aannemer gaat op basis van de 
verkochte abonnementen bepalen 
hoe de route gaat lopen, waar het 
tracé start en eindigt.  Aannemer Van 
Gelder krijgt de opdracht. Gezien 
de zomervakantie wordt daar waar-
schijnlijk in september mee gestart. 
Dit proces duurt ongeveer 2-3 maan-
den. Dit lijkt heel lang, maar deze 
tijd heeft de aannemer nodig om een 
detailplanning te kunnen maken. 
Zodra de planning er is, wordt er di-
rect gestart met de aanleg. Er wordt 
dan gestart met graven en dit gaat 
in stappen. Allereerst komt er een 

schouwer langs om te bepalen waar 
de aansluiting komt. Er wordt op de 
openbare delen gegraven en tot slot 
worden de huisaansluitingen gerea-
liseerd. Als dit gedaan is dan gaat er 
een signaal naar de dienstaanbieder. 
De inwoners krijgen dan een pakket 
van de dienstaanbieder en vanaf dan 
kan er gebruik gemaakt worden van 
glasvezel. Medio 2019 zou iedereen 
voorzien moeten zijn van glasvezel.

Benefiet tuinfeest in Voorst

VOORST.- Zondag 8 juli vond er bij 
de familie Besseling in Voorst een 
benefiet tuinfeest plaats. Annette en 
Bas Besseling gaan met drie van hun 
kinderen en een vriendinnetje op 1 
september meedoen aan het evene-
ment “Stelvio for life”. De Stelvio is 
een prachtige berg in Noord-Italië. 
De klim vanuit het dorp Bormio is 
21,1 km lang, overbrugt 1.533 hoog-
temeters en finisht na 40 haarspeld-
bochten op 2.758 m hoogte. Dat 
belooft spectaculair te worden. Bas 
gaat op de racefiets en Annette met 
de kinderen gaan wandelend de uit-
daging aan.
Het doel is om per hoogtemeter mi-
nimaal € 1 sponsorgeld per persoon 
in te zamelen. De opbrengst van het 
sponsorgeld komt 100% ten goede 
aan Stichting Barcode for life.
Stichting Barcode for life werft fond-
sen exclusief voor het Center for Per-
sonalized Cancer Treatment (CPCT). 
Dit onderzoekscentrum heeft de mis-
sie om voor patiënten met kanker de 

meest effectieve 
en minst scha-
delijke behande-
ling van kanker te 
creëren. Zie voor 
meer informatie: 
h t t p s : / / w w w.
stelvioforlife.nl/
teams/32/
www.barcodefor-
life.nl en https://
www.cpct.nl
Om geld in te za-
melen is er een 

tuinfeest georganiseerd. De reacties 
op de uitnodiging waren hartver-
warmend, zowel van vrienden en 
familie als van het bedrijfsleven. 
Restaurant Pizza di Stefano, Jackies 
en Vaticano aarzelden geen mo-
ment om een gerecht ter beschik-
king te bestellen. De supermarkten 
in Voorst en Klarenbeek zorgden 
voor fris en borrelhapjes, en er was 
een wijnproeverij door wijnhandel 
Schaapveld. De Weerd tenten legde 
de vloer. Taarten en salades wer-
den meegebracht door vrienden en 
familie. Grada en de Loungefactory 
vrolijkten het feest op met hun swin-
gende jazzmuziek. Pitch en Put zorg-
de voor elektrische steps en voor de 
kleintjes was het mogelijk om pony’s 
te poetsen en een ritje te maken. De 
talentvolle pas 14-jarige fotografe 
Rozemarijn Arends maakte prach-
tige foto’s. Er was een loterij georga-
niseerd. De prijzen hiervoor waren 
belangeloos ter beschikking gesteld 

Reanimatie/AED cursus
VOORST.-  E.H.B.O vereniging Voorst e.o. organiseert twee avonden om 
een reanimatiediploma met AED te halen. Met een reanimatie kun je le-
vens redden. In één avond leert men hoe te handelen en te reanimeren 
bij een hartstilstand en tevens wordt geleerd hoe om te gaan met de AED.  
Er zijn hiervoor twee data beschikbaar: 4 oktober en 8 november 2018. De 
cursus wordt gegeven in de Voorhof te Voorst en kost 25 euro inclusief 
diploma. Mocht u interesse hebben in een volledige EHBO cursus, waar-
in naast de reanimatie/ AED ook het handelen bij verschillende ziekte-
beelden (beroerte, epilepsie, enz), de verbandleer en de kinder EHBO aan 
bod komen, neem dan ook contact met EHBO Voorst op. Bij voldoende 
aanmeldingen wordt dan ook weer een volledige EHBO cursus gestart.
Wilt u zich aanmelden, heeft u interesse of wilt u nog meer/andere infor-
matie, bel dan naar: Gerrit Naafs, tel. 06-51272822.

Briljanten huwelijksfeest 
Henk en Marietje Bruggink
TWELLO.- De uitdrukking briljant 
kent verschillende synoniemen, 
enkele daarvan zoals glansrijk en 
schitterend zijn zeker van toepas-
sing op het 65 jarige huwelijksfeest 
van Henk en Marietje Bruggink. Bur-
gemeester Jos Penninx bracht het 
echtpaar een bezoek om ze namens 
de gemeente te feliciteren met deze 
unieke mijlpaal.
Via een wederzijdse vriendin kwa-
men Marietje v/d Schaaf (88) en 
Henk Bruggink (92) zo’n 70 jaar ge-
leden met elkaar in contact. Een drie 
jarige briefwisseling met de in Indie 
dienstdoende soldaat Henk legde de 
kiem voor dit briljanten huwelijk. In 
1953 werd er getrouwd en konden 
zich settelen in Voorst. Een boerde-
rij aan de Enkweg nu Kruisweg werd 
door de handige Henk verbouwd tot 
woonhuis, een geweldige plek vol-
gens Marietje, die nooit de behoefte 
heeft gehad om te verkassen. Het 
echtpaar is in het rijke bezit van 5 
kinderen, 7 kleinkinderen en zes 
achterkleinkinderen. Ze prijzen zich 
gelukkig dat ze allemaal redelijk in 
de buurt wonen, zodat ze verzekerd 
zijn van regelmatige bezoekjes. 
Het grootste gedeelte van hun leven 

heeft zich afgespeeld in Voorst waar 
ze zich echt betrokken hebben ge-
voeld bij het sociale leven middels 
de voetbal- en biljartclub, gymnas-
tiek en wandelvereniging.
Helaas is de gezondheid van Henk de 
afgelopen vier jaar dusdanig achter-
uit gegaan dat opname in verpleeg-

huis Casa Bonita noodzakelijk werd. 
De nog immer positief ingestelde 
Marietje weet dat haar man hier in 
goede handen is, een hele geruststel-
ling. Ze is dan ook dankbaar dat ze 
elkaar nog hebben en samen met de 
kinderen, en kleinkinderen Henk 
nog regelmatig kunnen bezoeken.   

door vrienden en de middenstand 
uit de omgeving. 
Het was een fantastische middag. 
Iedereen heeft genoten en gul gege-
ven voor het goede doel. De familie 
Besseling wil iedereen danken die 
deze onvergetelijke middag moge-
lijk heeft gemaakt.  

https://www.stelvioforlife.nl/teams/32/
https://www.stelvioforlife.nl/teams/32/
https://www.stelvioforlife.nl/teams/32/
http://www.barcodeforlife.nl/
http://www.barcodeforlife.nl/
https://www.cpct.nl/
https://www.cpct.nl/
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www.v-s-v.nl

EPDM en 
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ideas for big business!
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bigblow, De specialist in
voetbalborden! 
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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 

Zuivelhoeve Twello op een na 
beste kwaliteitswinkel

TWELLO.- In het Overijsselse Twek-
kelo, daar waar het voor Zuivelhoe-
ve ooit allemaal begon, is Zuivelhoe-
ve Twello vorige week uitgeroepen 
tot tweede beste Zuivelhoeve kwali-
teitswinkel. 
Dit was de uitslag van de winkel-
wedstrijd die nu voor het derde jaar 
onder de verschillende franchise 
winkels wordt gehouden. Eigenaar 
Raymond Rolefes is apetrots op zijn 
winkel en zijn team. “Dat we deze 

mooie plek hebben weten te beha-
len, is een bevestiging dat we goed 
bezig zijn.”
De Zuivelhoeve winkel van Ray-
mond werd onder andere bezocht 
door een mysteryshopper en de Zui-
velhoeve vakjury. Daaruit kwam een 
rapport rollen waar het team mee 
aan de slag is gegaan. “Het waren 
kleine details die we mee hebben 
genomen in onze werkzaamheden. 
Daarna is de Zuivelhoeve vakjury 

nogmaals langs geweest voor een 
tweede bezichtiging om te kijken 
hoe we de punten hebben opgepakt. 
En toen begon het lange wachten,” 
aldus Raymond.
Naast de eervolle titel heeft Zuivel-
hoeve Twello nog wat leuks gewon-
nen. Een jaar lang zal er op de jong 
belegen kaas het predikaat “2e beste 
Zuivelhoeve kwaliteitswinkel” sie-
ren en daar zijn ze als Zuivelhoeve 
Twello trots op.

Herman Pietersen brengt 
nieuw boek uit

Zo kan het gaan 
in het mensenbestaan

geschreven door Herman Pietersen Herman Pietersen

Omdat ik zelf drieëndertig jaar een leven als monnik geleid heb, dacht ik dat er misschien 
mensen zijn die iets meer willen weten over hoe dit leven vroeger was. 
Hoe kom je tot zo’n leven, wat maak je dan zoal mee, wat kan er zoal gebeuren, welke 
levenswijze wordt gevolgd, wat is de impact van zo’n leven, heb je daar later nog wat 
aan als je de gemeenschap verlaat, waarom verlaat je die en hoe zie je daarop terug en 
uiteindelijk: was je de enige die andere wegen ging bewandelen? Zulke vragen kunnen er 
ontstaan en ik wil proberen daar een begrijpend antwoord op te geven. 

Zo kan het gaan 
in het aardse bestaan

De wijze uil heeft ‘t ook gezien,

en ook gelezen bovendien.

Hij raad hier alle lezers aan,

om met een knipoog door dit boek te gaan.

Gedichtenbundel door Herman Pietersen

Gevoelig, humoristisch, meedogenloos, 
boers, openhartig, ernstig, bij tijd en 
wijle schaamteloos. Al deze kenmerken zijn 
terug te vinden in de gedichtenbundel ‘Zo 
kan het gaan in het aardse bestaan’ van Her-
man Pietersen. Deze bundel met meer dan 
zeventig gedichten. In maart 2011 verscheen 
zijn eerste boek met de titel ‘Zo kan het gaan 
in het mensenbestaan’. De eerst honderd 
exemplaren waren toen snel uitverkocht.

In zijn gedichten is de wereld van vandaag 
terug te vinden, van de stagiaire die een 
oude dame een wasbeurt geeft tot het 
rumoer rond de Hertogin Hedwigepol-
der in Zeeuws-Vlaanderen en natuurlijk 
een vrolijke sneer naar het celibaat. De nu 
vierentachtigjarig Herman Pietersen houdt de 
samenleving vanuit het appartement 
Maartenserf in Twello scherp in het oog. 
Onlangs heeft hij samen met zijn vrouw 
Hetty (86) het vijfentwintig jarig huwelijks-
feest gevierd. Daarvoor was Herman dertig 

jaar monnik in het trappistenklooster Maria 
Toevlucht in Zundert.

Punniken
Zijn inspiratie krijgt hij of ’s nachts of tijdens 
het punniken, sjaals maken voor Roemenië. 
‘Soms krijg ik ‘s nachts een inval voor een 
gedicht. Dat moet ik dan wel opschrijven, 
want ‘s morgens ben je het weer vergeten.’Dat 
punniken heeft ook zo zijn betekenis. ‘Dat 
punniken en dichten heeft verband met 
elkaar. Dingen die mij bezig houden komen 
boven drijven en dan pak ik een papier en 
schrijf die gedachte op die ik later weer 
uitwerk in een gedicht.’ En dat papier is dan 
niet een mooi schrift maar- de monnik van 
vroeger- op een stuk karton, de achterkant 
van een kalender en op die papiertjes die 
normaal worden weggegooid.

De stagiaire
Er is bijna geen beginnen aan om in een kort 
bestek iets over zijn gedichten te schrijven. 
Het gedicht over de stagiaire bijvoorbeeld, 
vrolijk en vlot geschreven, die een oude 
dame moet wassen. De dame stelt haar 
gerust en heeft bij elk lichaamsdeel wel 
een geruststellend woord, zelfs als de 
stagiaire beneden de navel is aangeland. 
Enfin, dat leest u zelf maar. Ontroerend is 
het gedicht over de dames van plezier op de 
Amsterdamse Wallen. Hij schroomt niet Maria 
Magdalena dicht bij Jezus neer te zetten! 
En die ene missionaris, ver weg, die moeite 
heeft met het celibaat en dan eindigt het 
gedicht met ‘en toen kwamen er nog vier 
celibaatjes bij’. 

Haïti
De netto opbrengst van zijn boeken is 
voor de vijf projecten van zijn oud-mede-
broeder Gerard van Wezel, die vanuit de 
abdij in Zundert jaren lang het werk daar 
heeft geleid. Broeder Gerard (medebroeder 
ook van de cisterciënzers, soms ook trappis-
ten genoemd, van abdij Sion in Diepenveen) is 
nog onlangs in Haïti geweest. Ook hij garan-
deert dat alle giften de juiste plek bereiken. 
(brgilbert@abdijmariatoevlucht)

 Herman Pietersen

Zo kan het gaan,
onder zon en maan

Gedichtenbundel door Herman PietersenTer nagedachtenis aan mijn lieve vrouw Hetty

“Wat komen we zoal tegen en wat is de 
achtergrond”? Deze vragen bewegen Herman 
Pietersen voortdurend en dan is er de drang 
alles zo goed mogelijk te verwoorden. Op de 
vraag waar hij de inspiratie vandaan haalt, 
volgt een spontaan antwoord: “Tijdens het 
uitoefenen van mijn hobby, het punniken, 
zwerven talloze gedachten door mijn hoofd en 
interessante probeer ik vast te houden. Maar 
ook de Bijbel is een belangrijke voedingsbodem 
voor mijn boekjes”. 

Leven als monnik 
Hij legt uit wat hem beweegt in het leven en 
wat hem raakt. Daarbij speelt het geloof een 
grote rol en dat is niet verwonderlijk na 33 
jaar een leven als monnik geleid te hebben. 

De liefde voor een vrouw opende nieuwe 
wegen voor hem. Hij trouwde en was gelukkig. 
Nadat Hetty ziek werd volgde hij zijn hart en 
verzorgde haar trouw tien lange jaren, totdat 
zij op 21 mei 2013 in De Benring in Voorst 
stierf. In zijn nieuwste gedichten geeft hij ook 
aandacht aan haar. 

Vrede
Herman Pietersen is zich bewust van het feit 
dat alle mensen kinderen van één vader zijn. En 
dat iedereen de opdracht heeft meegekregen, 
te leven naar het voorbeeld dat Jezus, Zoon 
van die Vader, ons voorleefde. Dat wil zeggen: 
Bemin God en bemin elkaar! 
De schrijver benadrukt dat zowel Christenen 
als Moslims, ieder op zijn eigen wijze, zich 
buigen voor God en voor Allah en dat Christus 
vrede bracht. “De kruistochten waren een 
vreselijke vergissing”, benadrukt hij, “de 
oorlogsindustrie is volledig af te keuren. En 
het geld dat geïnvesteerd wordt in wapens 
kan beter gebruikt worden voor de mens 
in nood”. Daarvan is hij stellig overtuigd. 
Het gevecht tussen gelovigen keurt Herman 
totaal af. “Smeed het wapentuig om tot 
landbouwwerktuigen”, luidt zijn advies. 
En hij voegt er aan toe: “Naast ernst en verdriet 
komen we gelukkig ook gezelligheid tegen, 
humor en relativering.”

Tot slot
Herman Pietersen heeft zich de vraag gesteld, 
wie er in de hemel komt na de pelgrimstocht 
op aarde en is tot de volgende conclusie 
gekomen: “Dat zijn de mensen die Jezus’ 
voorbeeld volgden, zij die leefden volgens de 
Tien Geboden, die in ieders hart verborgen 
zitten. Er is plaats genoeg want Jezus zei: “In 
het huis van mijn Vader zijn veel woningen”. 
Hij zélf zegt: “Er zijn meer zielen in de hemel 
dan dat er nu mensen op aarde leven!”

Het zesde boek vol met gedichten 
en gedachten, die in de loop 
der dagen in mijn hoofd boven 
kwamen. Misschien vindt u er 
iets bij voor u?

Bedankt voor de aanschaf en ik 
wens u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groeten,

Herman Pietersen

Reeds verschenen:

Bestemming bereikt

Gedichten- en verhalenbundel door Herman Pietersen

Pax Intrantibus

De Pelgrimstocht

Gedichten- en verhalenbundel door Herman Pietersen
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niet een mooi schrift maar- de monnik van 
vroeger- op een stuk karton, de achterkant 
van een kalender en op die papiertjes die 
normaal worden weggegooid.

De stagiaire
Er is bijna geen beginnen aan om in een kort 
bestek iets over zijn gedichten te schrijven. 
Het gedicht over de stagiaire bijvoorbeeld, 
vrolijk en vlot geschreven, die een oude 
dame moet wassen. De dame stelt haar 
gerust en heeft bij elk lichaamsdeel wel 
een geruststellend woord, zelfs als de 
stagiaire beneden de navel is aangeland. 
Enfin, dat leest u zelf maar. Ontroerend is 
het gedicht over de dames van plezier op de 
Amsterdamse Wallen. Hij schroomt niet Maria 
Magdalena dicht bij Jezus neer te zetten! 
En die ene missionaris, ver weg, die moeite 
heeft met het celibaat en dan eindigt het 
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celibaatjes bij’. 
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zwerven talloze gedachten door mijn hoofd en 
interessante probeer ik vast te houden. Maar 
ook de Bijbel is een belangrijke voedingsbodem 
voor mijn boekjes”. 

Leven als monnik 
Hij legt uit wat hem beweegt in het leven en 
wat hem raakt. Daarbij speelt het geloof een 
grote rol en dat is niet verwonderlijk na 33 
jaar een leven als monnik geleid te hebben. 

De liefde voor een vrouw opende nieuwe 
wegen voor hem. Hij trouwde en was gelukkig. 
Nadat Hetty ziek werd volgde hij zijn hart en 
verzorgde haar trouw tien lange jaren, totdat 
zij op 21 mei 2013 in De Benring in Voorst 
stierf. In zijn nieuwste gedichten geeft hij ook 
aandacht aan haar. 

Vrede
Herman Pietersen is zich bewust van het feit 
dat alle mensen kinderen van één vader zijn. En 
dat iedereen de opdracht heeft meegekregen, 
te leven naar het voorbeeld dat Jezus, Zoon 
van die Vader, ons voorleefde. Dat wil zeggen: 
Bemin God en bemin elkaar! 
De schrijver benadrukt dat zowel Christenen 
als Moslims, ieder op zijn eigen wijze, zich 
buigen voor God en voor Allah en dat Christus 
vrede bracht. “De kruistochten waren een 
vreselijke vergissing”, benadrukt hij, “de 
oorlogsindustrie is volledig af te keuren. En 
het geld dat geïnvesteerd wordt in wapens 
kan beter gebruikt worden voor de mens 
in nood”. Daarvan is hij stellig overtuigd. 
Het gevecht tussen gelovigen keurt Herman 
totaal af. “Smeed het wapentuig om tot 
landbouwwerktuigen”, luidt zijn advies. 
En hij voegt er aan toe: “Naast ernst en verdriet 
komen we gelukkig ook gezelligheid tegen, 
humor en relativering.”

Tot slot
Herman Pietersen heeft zich de vraag gesteld, 
wie er in de hemel komt na de pelgrimstocht 
op aarde en is tot de volgende conclusie 
gekomen: “Dat zijn de mensen die Jezus’ 
voorbeeld volgden, zij die leefden volgens de 
Tien Geboden, die in ieders hart verborgen 
zitten. Er is plaats genoeg want Jezus zei: “In 
het huis van mijn Vader zijn veel woningen”. 
Hij zélf zegt: “Er zijn meer zielen in de hemel 
dan dat er nu mensen op aarde leven!”

De titel van dit vijfde boekje lijkt 
wat vreemd. Ieder mens maakt 
in zijn korte bestaan op aarde 
van alles mee. Hoe ouder hij 
wordt, hoe meer hij meemaakt. 
Dit zijn herinneringen.

De Caleidoscoop is door een 
kijker kijken naar deze 
gebeurtenissen uit het verleden. 
Dit boekje gaat onder andere 
over wat ik zoal meemaakte. 

De uwe zijn anders.

Ik wens u veel lees plezier

Herman Pietersen, 
22 - 01 - 2016

Reeds verschenen:
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man Pietersen. Deze bundel met meer dan 
zeventig gedichten. In maart 2011 verscheen 
zijn eerste boek met de titel ‘Zo kan het gaan 
in het mensenbestaan’. De eerst honderd 
exemplaren waren toen snel uitverkocht.

In zijn gedichten is de wereld van vandaag 
terug te vinden, van de stagiaire die een 
oude dame een wasbeurt geeft tot het 
rumoer rond de Hertogin Hedwigepol-
der in Zeeuws-Vlaanderen en natuurlijk 
een vrolijke sneer naar het celibaat. De nu 
vierentachtigjarig Herman Pietersen houdt de 
samenleving vanuit het appartement 
Maartenserf in Twello scherp in het oog. 
Onlangs heeft hij samen met zijn vrouw 
Hetty (86) het vijfentwintig jarig huwelijks-
feest gevierd. Daarvoor was Herman dertig 

jaar monnik in het trappistenklooster Maria 
Toevlucht in Zundert.

Punniken
Zijn inspiratie krijgt hij of ’s nachts of tijdens 
het punniken, sjaals maken voor Roemenië. 
‘Soms krijg ik ‘s nachts een inval voor een 
gedicht. Dat moet ik dan wel opschrijven, 
want ‘s morgens ben je het weer vergeten.’Dat 
punniken heeft ook zo zijn betekenis. ‘Dat 
punniken en dichten heeft verband met 
elkaar. Dingen die mij bezig houden komen 
boven drijven en dan pak ik een papier en 
schrijf die gedachte op die ik later weer 
uitwerk in een gedicht.’ En dat papier is dan 
niet een mooi schrift maar- de monnik van 
vroeger- op een stuk karton, de achterkant 
van een kalender en op die papiertjes die 
normaal worden weggegooid.

De stagiaire
Er is bijna geen beginnen aan om in een kort 
bestek iets over zijn gedichten te schrijven. 
Het gedicht over de stagiaire bijvoorbeeld, 
vrolijk en vlot geschreven, die een oude 
dame moet wassen. De dame stelt haar 
gerust en heeft bij elk lichaamsdeel wel 
een geruststellend woord, zelfs als de 
stagiaire beneden de navel is aangeland. 
Enfin, dat leest u zelf maar. Ontroerend is 
het gedicht over de dames van plezier op de 
Amsterdamse Wallen. Hij schroomt niet Maria 
Magdalena dicht bij Jezus neer te zetten! 
En die ene missionaris, ver weg, die moeite 
heeft met het celibaat en dan eindigt het 
gedicht met ‘en toen kwamen er nog vier 
celibaatjes bij’. 

Haïti
De netto opbrengst van zijn boeken is 
voor de vijf projecten van zijn oud-mede-
broeder Gerard van Wezel, die vanuit de 
abdij in Zundert jaren lang het werk daar 
heeft geleid. Broeder Gerard (medebroeder 
ook van de cisterciënzers, soms ook trappis-
ten genoemd, van abdij Sion in Diepenveen) is 
nog onlangs in Haïti geweest. Ook hij garan-
deert dat alle giften de juiste plek bereiken. 
(brgilbert@abdijmariatoevlucht)

 Herman Pietersen

Zo kan het gaan,
onder zon en maan

Gedichtenbundel door Herman PietersenTer nagedachtenis aan mijn lieve vrouw Hetty

“Wat komen we zoal tegen en wat is de 
achtergrond”? Deze vragen bewegen Herman 
Pietersen voortdurend en dan is er de drang 
alles zo goed mogelijk te verwoorden. Op de 
vraag waar hij de inspiratie vandaan haalt, 
volgt een spontaan antwoord: “Tijdens het 
uitoefenen van mijn hobby, het punniken, 
zwerven talloze gedachten door mijn hoofd en 
interessante probeer ik vast te houden. Maar 
ook de Bijbel is een belangrijke voedingsbodem 
voor mijn boekjes”. 

Leven als monnik 
Hij legt uit wat hem beweegt in het leven en 
wat hem raakt. Daarbij speelt het geloof een 
grote rol en dat is niet verwonderlijk na 33 
jaar een leven als monnik geleid te hebben. 

De liefde voor een vrouw opende nieuwe 
wegen voor hem. Hij trouwde en was gelukkig. 
Nadat Hetty ziek werd volgde hij zijn hart en 
verzorgde haar trouw tien lange jaren, totdat 
zij op 21 mei 2013 in De Benring in Voorst 
stierf. In zijn nieuwste gedichten geeft hij ook 
aandacht aan haar. 

Vrede
Herman Pietersen is zich bewust van het feit 
dat alle mensen kinderen van één vader zijn. En 
dat iedereen de opdracht heeft meegekregen, 
te leven naar het voorbeeld dat Jezus, Zoon 
van die Vader, ons voorleefde. Dat wil zeggen: 
Bemin God en bemin elkaar! 
De schrijver benadrukt dat zowel Christenen 
als Moslims, ieder op zijn eigen wijze, zich 
buigen voor God en voor Allah en dat Christus 
vrede bracht. “De kruistochten waren een 
vreselijke vergissing”, benadrukt hij, “de 
oorlogsindustrie is volledig af te keuren. En 
het geld dat geïnvesteerd wordt in wapens 
kan beter gebruikt worden voor de mens 
in nood”. Daarvan is hij stellig overtuigd. 
Het gevecht tussen gelovigen keurt Herman 
totaal af. “Smeed het wapentuig om tot 
landbouwwerktuigen”, luidt zijn advies. 
En hij voegt er aan toe: “Naast ernst en verdriet 
komen we gelukkig ook gezelligheid tegen, 
humor en relativering.”

Tot slot
Herman Pietersen heeft zich de vraag gesteld, 
wie er in de hemel komt na de pelgrimstocht 
op aarde en is tot de volgende conclusie 
gekomen: “Dat zijn de mensen die Jezus’ 
voorbeeld volgden, zij die leefden volgens de 
Tien Geboden, die in ieders hart verborgen 
zitten. Er is plaats genoeg want Jezus zei: “In 
het huis van mijn Vader zijn veel woningen”. 
Hij zélf zegt: “Er zijn meer zielen in de hemel 
dan dat er nu mensen op aarde leven!”

Deze man heeft veel last van den-
ken. Dat is niet altijd makkelijk. 
Hij wil ook delen aan anderen, 
of met anderen wat hem bezig-
houdt. Verder is er van alles wat: 
humor, ernst, religie. Voor elk 
wat wils. 

Hopelijk zit er voor u wat bij. 
Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Herman Pietersen
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Omdat ik zelf drieëndertig jaar een leven als monnik geleid heb, dacht ik dat er misschien 
mensen zijn die iets meer willen weten over hoe dit leven vroeger was. 
Hoe kom je tot zo’n leven, wat maak je dan zoal mee, wat kan er zoal gebeuren, welke 
levenswijze wordt gevolgd, wat is de impact van zo’n leven, heb je daar later nog wat 
aan als je de gemeenschap verlaat, waarom verlaat je die en hoe zie je daarop terug en 
uiteindelijk: was je de enige die andere wegen ging bewandelen? Zulke vragen kunnen er 
ontstaan en ik wil proberen daar een begrijpend antwoord op te geven. 

Zo kan het gaan 
in het aardse bestaan

De wijze uil heeft ‘t ook gezien,

en ook gelezen bovendien.

Hij raad hier alle lezers aan,

om met een knipoog door dit boek te gaan.

Gedichtenbundel door Herman Pietersen

Gevoelig, humoristisch, meedogenloos, 
boers, openhartig, ernstig, bij tijd en 
wijle schaamteloos. Al deze kenmerken zijn 
terug te vinden in de gedichtenbundel ‘Zo 
kan het gaan in het aardse bestaan’ van Her-
man Pietersen. Deze bundel met meer dan 
zeventig gedichten. In maart 2011 verscheen 
zijn eerste boek met de titel ‘Zo kan het gaan 
in het mensenbestaan’. De eerst honderd 
exemplaren waren toen snel uitverkocht.

In zijn gedichten is de wereld van vandaag 
terug te vinden, van de stagiaire die een 
oude dame een wasbeurt geeft tot het 
rumoer rond de Hertogin Hedwigepol-
der in Zeeuws-Vlaanderen en natuurlijk 
een vrolijke sneer naar het celibaat. De nu 
vierentachtigjarig Herman Pietersen houdt de 
samenleving vanuit het appartement 
Maartenserf in Twello scherp in het oog. 
Onlangs heeft hij samen met zijn vrouw 
Hetty (86) het vijfentwintig jarig huwelijks-
feest gevierd. Daarvoor was Herman dertig 

jaar monnik in het trappistenklooster Maria 
Toevlucht in Zundert.

Punniken
Zijn inspiratie krijgt hij of ’s nachts of tijdens 
het punniken, sjaals maken voor Roemenië. 
‘Soms krijg ik ‘s nachts een inval voor een 
gedicht. Dat moet ik dan wel opschrijven, 
want ‘s morgens ben je het weer vergeten.’Dat 
punniken heeft ook zo zijn betekenis. ‘Dat 
punniken en dichten heeft verband met 
elkaar. Dingen die mij bezig houden komen 
boven drijven en dan pak ik een papier en 
schrijf die gedachte op die ik later weer 
uitwerk in een gedicht.’ En dat papier is dan 
niet een mooi schrift maar- de monnik van 
vroeger- op een stuk karton, de achterkant 
van een kalender en op die papiertjes die 
normaal worden weggegooid.

De stagiaire
Er is bijna geen beginnen aan om in een kort 
bestek iets over zijn gedichten te schrijven. 
Het gedicht over de stagiaire bijvoorbeeld, 
vrolijk en vlot geschreven, die een oude 
dame moet wassen. De dame stelt haar 
gerust en heeft bij elk lichaamsdeel wel 
een geruststellend woord, zelfs als de 
stagiaire beneden de navel is aangeland. 
Enfin, dat leest u zelf maar. Ontroerend is 
het gedicht over de dames van plezier op de 
Amsterdamse Wallen. Hij schroomt niet Maria 
Magdalena dicht bij Jezus neer te zetten! 
En die ene missionaris, ver weg, die moeite 
heeft met het celibaat en dan eindigt het 
gedicht met ‘en toen kwamen er nog vier 
celibaatjes bij’. 

Haïti
De netto opbrengst van zijn boeken is 
voor de vijf projecten van zijn oud-mede-
broeder Gerard van Wezel, die vanuit de 
abdij in Zundert jaren lang het werk daar 
heeft geleid. Broeder Gerard (medebroeder 
ook van de cisterciënzers, soms ook trappis-
ten genoemd, van abdij Sion in Diepenveen) is 
nog onlangs in Haïti geweest. Ook hij garan-
deert dat alle giften de juiste plek bereiken. 
(brgilbert@abdijmariatoevlucht)
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Gedichtenbundel door Herman PietersenTer nagedachtenis aan mijn lieve vrouw Hetty

“Wat komen we zoal tegen en wat is de 
achtergrond”? Deze vragen bewegen Herman 
Pietersen voortdurend en dan is er de drang 
alles zo goed mogelijk te verwoorden. Op de 
vraag waar hij de inspiratie vandaan haalt, 
volgt een spontaan antwoord: “Tijdens het 
uitoefenen van mijn hobby, het punniken, 
zwerven talloze gedachten door mijn hoofd en 
interessante probeer ik vast te houden. Maar 
ook de Bijbel is een belangrijke voedingsbodem 
voor mijn boekjes”. 

Leven als monnik 
Hij legt uit wat hem beweegt in het leven en 
wat hem raakt. Daarbij speelt het geloof een 
grote rol en dat is niet verwonderlijk na 33 
jaar een leven als monnik geleid te hebben. 

De liefde voor een vrouw opende nieuwe 
wegen voor hem. Hij trouwde en was gelukkig. 
Nadat Hetty ziek werd volgde hij zijn hart en 
verzorgde haar trouw tien lange jaren, totdat 
zij op 21 mei 2013 in De Benring in Voorst 
stierf. In zijn nieuwste gedichten geeft hij ook 
aandacht aan haar. 

Vrede
Herman Pietersen is zich bewust van het feit 
dat alle mensen kinderen van één vader zijn. En 
dat iedereen de opdracht heeft meegekregen, 
te leven naar het voorbeeld dat Jezus, Zoon 
van die Vader, ons voorleefde. Dat wil zeggen: 
Bemin God en bemin elkaar! 
De schrijver benadrukt dat zowel Christenen 
als Moslims, ieder op zijn eigen wijze, zich 
buigen voor God en voor Allah en dat Christus 
vrede bracht. “De kruistochten waren een 
vreselijke vergissing”, benadrukt hij, “de 
oorlogsindustrie is volledig af te keuren. En 
het geld dat geïnvesteerd wordt in wapens 
kan beter gebruikt worden voor de mens 
in nood”. Daarvan is hij stellig overtuigd. 
Het gevecht tussen gelovigen keurt Herman 
totaal af. “Smeed het wapentuig om tot 
landbouwwerktuigen”, luidt zijn advies. 
En hij voegt er aan toe: “Naast ernst en verdriet 
komen we gelukkig ook gezelligheid tegen, 
humor en relativering.”

Tot slot
Herman Pietersen heeft zich de vraag gesteld, 
wie er in de hemel komt na de pelgrimstocht 
op aarde en is tot de volgende conclusie 
gekomen: “Dat zijn de mensen die Jezus’ 
voorbeeld volgden, zij die leefden volgens de 
Tien Geboden, die in ieders hart verborgen 
zitten. Er is plaats genoeg want Jezus zei: “In 
het huis van mijn Vader zijn veel woningen”. 
Hij zélf zegt: “Er zijn meer zielen in de hemel 
dan dat er nu mensen op aarde leven!”

De titel van dit vijfde boekje lijkt 
wat vreemd. Ieder mens maakt 
in zijn korte bestaan op aarde 
van alles mee. Hoe ouder hij 
wordt, hoe meer hij meemaakt. 
Dit zijn herinneringen.

De Caleidoscoop is door een 
kijker kijken naar deze 
gebeurtenissen uit het verleden. 
Dit boekje gaat onder andere 
over wat ik zoal meemaakte. 

De uwe zijn anders.

Ik wens u veel lees plezier

Herman Pietersen, 
22 - 01 - 2016
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 Herman Pietersen

Omdat ik zelf drieëndertig jaar een leven als monnik geleid heb, dacht ik dat er misschien 

mensen zijn die iets meer willen weten over hoe dit leven vroeger was. 

Hoe kom je tot zo’n leven, wat maak je dan zoal mee, wat kan er zoal gebeuren, welke 

levenswijze wordt gevolgd, wat is de impact van zo’n leven, heb je daar later nog wat 

aan als je de gemeenschap verlaat, waarom verlaat je die en hoe zie je daarop terug en 

uiteindelijk: was je de enige die andere wegen ging bewandelen? Zulke vragen kunnen er 

ontstaan en ik wil proberen daar een begrijpend antwoord op te geven. 

Zo kan het gaan in het aardse bestaan

De wijze uil heeft ‘t ook gezien,en ook gelezen bovendien.Hij raad hier alle lezers aan,om met een knipoog door dit boek te gaan.

Gedichtenbundel door Herman Pietersen

Gevoelig, humoristisch, meedogenloos, 
boers, openhartig, ernstig, bij tijd en 
wijle schaamteloos. Al deze kenmerken zijn 
terug te vinden in de gedichtenbundel ‘Zo 
kan het gaan in het aardse bestaan’ van Her-
man Pietersen. Deze bundel met meer dan 
zeventig gedichten. In maart 2011 verscheen 
zijn eerste boek met de titel ‘Zo kan het gaan 
in het mensenbestaan’. De eerst honderd 
exemplaren waren toen snel uitverkocht.In zijn gedichten is de wereld van vandaag 

terug te vinden, van de stagiaire die een 
oude dame een wasbeurt geeft tot het 
rumoer rond de Hertogin Hedwigepol-
der in Zeeuws-Vlaanderen en natuurlijk 
een vrolijke sneer naar het celibaat. De nu 
vierentachtigjarig Herman Pietersen houdt de 
samenleving vanuit het appartement 
Maartenserf in Twello scherp in het oog. 
Onlangs heeft hij samen met zijn vrouw 
Hetty (86) het vijfentwintig jarig huwelijks-
feest gevierd. Daarvoor was Herman dertig 

jaar monnik in het trappistenklooster Maria 
Toevlucht in Zundert.

Punniken
Zijn inspiratie krijgt hij of ’s nachts of tijdens 
het punniken, sjaals maken voor Roemenië. 
‘Soms krijg ik ‘s nachts een inval voor een 
gedicht. Dat moet ik dan wel opschrijven, 
want ‘s morgens ben je het weer vergeten.’Dat 
punniken heeft ook zo zijn betekenis. ‘Dat 
punniken en dichten heeft verband met 
elkaar. Dingen die mij bezig houden komen 
boven drijven en dan pak ik een papier en 
schrijf die gedachte op die ik later weer 
uitwerk in een gedicht.’ En dat papier is dan 
niet een mooi schrift maar- de monnik van 
vroeger- op een stuk karton, de achterkant 
van een kalender en op die papiertjes die 
normaal worden weggegooid.

De stagiaire
Er is bijna geen beginnen aan om in een kort 
bestek iets over zijn gedichten te schrijven. 
Het gedicht over de stagiaire bijvoorbeeld, 
vrolijk en vlot geschreven, die een oude 
dame moet wassen. De dame stelt haar 
gerust en heeft bij elk lichaamsdeel wel 
een geruststellend woord, zelfs als de 
stagiaire beneden de navel is aangeland. 
Enfin, dat leest u zelf maar. Ontroerend is 
het gedicht over de dames van plezier op de 
Amsterdamse Wallen. Hij schroomt niet Maria 
Magdalena dicht bij Jezus neer te zetten! 
En die ene missionaris, ver weg, die moeite 
heeft met het celibaat en dan eindigt het 
gedicht met ‘en toen kwamen er nog vier 
celibaatjes bij’. 

Haïti
De netto opbrengst van zijn boeken is 
voor de vijf projecten van zijn oud-mede-
broeder Gerard van Wezel, die vanuit de 
abdij in Zundert jaren lang het werk daar 
heeft geleid. Broeder Gerard (medebroeder 
ook van de cisterciënzers, soms ook trappis-
ten genoemd, van abdij Sion in Diepenveen) is 
nog onlangs in Haïti geweest. Ook hij garan-
deert dat alle giften de juiste plek bereiken. 
(brgilbert@abdijmariatoevlucht)

 Herman Pietersen

Zo kan het gaan,onder zon en maan

Gedichtenbundel door Herman Pietersen

Ter nagedachtenis aan mijn lieve vrouw Hetty

“Wat komen we zoal tegen en wat is de 
achtergrond”? Deze vragen bewegen Herman 
Pietersen voortdurend en dan is er de drang 
alles zo goed mogelijk te verwoorden. Op de 
vraag waar hij de inspiratie vandaan haalt, 
volgt een spontaan antwoord: “Tijdens het 
uitoefenen van mijn hobby, het punniken, 
zwerven talloze gedachten door mijn hoofd en 
interessante probeer ik vast te houden. Maar 
ook de Bijbel is een belangrijke voedingsbodem 
voor mijn boekjes”. 

Leven als monnik Hij legt uit wat hem beweegt in het leven en 
wat hem raakt. Daarbij speelt het geloof een 
grote rol en dat is niet verwonderlijk na 33 
jaar een leven als monnik geleid te hebben. 

De liefde voor een vrouw opende nieuwe 
wegen voor hem. Hij trouwde en was gelukkig. 
Nadat Hetty ziek werd volgde hij zijn hart en 
verzorgde haar trouw tien lange jaren, totdat 
zij op 21 mei 2013 in De Benring in Voorst 
stierf. In zijn nieuwste gedichten geeft hij ook 
aandacht aan haar. 

Vrede
Herman Pietersen is zich bewust van het feit 
dat alle mensen kinderen van één vader zijn. En 
dat iedereen de opdracht heeft meegekregen, 
te leven naar het voorbeeld dat Jezus, Zoon 
van die Vader, ons voorleefde. Dat wil zeggen: 
Bemin God en bemin elkaar! De schrijver benadrukt dat zowel Christenen 
als Moslims, ieder op zijn eigen wijze, zich 
buigen voor God en voor Allah en dat Christus 
vrede bracht. “De kruistochten waren een 
vreselijke vergissing”, benadrukt hij, “de 
oorlogsindustrie is volledig af te keuren. En 
het geld dat geïnvesteerd wordt in wapens 
kan beter gebruikt worden voor de mens 
in nood”. Daarvan is hij stellig overtuigd. 
Het gevecht tussen gelovigen keurt Herman 
totaal af. “Smeed het wapentuig om tot 
landbouwwerktuigen”, luidt zijn advies. 
En hij voegt er aan toe: “Naast ernst en verdriet 
komen we gelukkig ook gezelligheid tegen, 
humor en relativering.”

Tot slot
Herman Pietersen heeft zich de vraag gesteld, 
wie er in de hemel komt na de pelgrimstocht 
op aarde en is tot de volgende conclusie 
gekomen: “Dat zijn de mensen die Jezus’ 
voorbeeld volgden, zij die leefden volgens de 
Tien Geboden, die in ieders hart verborgen 
zitten. Er is plaats genoeg want Jezus zei: “In 
het huis van mijn Vader zijn veel woningen”. 
Hij zélf zegt: “Er zijn meer zielen in de hemel 
dan dat er nu mensen op aarde leven!”

Het zesde boek vol met gedichten en gedachten, die in de loop der dagen in mijn hoofd boven kwamen. Misschien vindt u er iets bij voor u?

Bedankt voor de aanschaf en ik wens u veel leesplezier. 
Met vriendelijke groeten,
Herman Pietersen
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Omdat ik zelf drieëndertig jaar een leven als monnik geleid heb, dacht ik dat er misschien 

mensen zijn die iets meer willen weten over hoe dit leven vroeger was. 

Hoe kom je tot zo’n leven, wat maak je dan zoal mee, wat kan er zoal gebeuren, welke 

levenswijze wordt gevolgd, wat is de impact van zo’n leven, heb je daar later nog wat 

aan als je de gemeenschap verlaat, waarom verlaat je die en hoe zie je daarop terug en 

uiteindelijk: was je de enige die andere wegen ging bewandelen? Zulke vragen kunnen er 

ontstaan en ik wil proberen daar een begrijpend antwoord op te geven. 

Zo kan het gaan in het aardse bestaan

De wijze uil heeft ‘t ook gezien,en ook gelezen bovendien.Hij raad hier alle lezers aan,om met een knipoog door dit boek te gaan.

Gedichtenbundel door Herman Pietersen

Gevoelig, humoristisch, meedogenloos, 
boers, openhartig, ernstig, bij tijd en 
wijle schaamteloos. Al deze kenmerken zijn 
terug te vinden in de gedichtenbundel ‘Zo 
kan het gaan in het aardse bestaan’ van Her-
man Pietersen. Deze bundel met meer dan 
zeventig gedichten. In maart 2011 verscheen 
zijn eerste boek met de titel ‘Zo kan het gaan 
in het mensenbestaan’. De eerst honderd 
exemplaren waren toen snel uitverkocht.In zijn gedichten is de wereld van vandaag 

terug te vinden, van de stagiaire die een 
oude dame een wasbeurt geeft tot het 
rumoer rond de Hertogin Hedwigepol-
der in Zeeuws-Vlaanderen en natuurlijk 
een vrolijke sneer naar het celibaat. De nu 
vierentachtigjarig Herman Pietersen houdt de 
samenleving vanuit het appartement 
Maartenserf in Twello scherp in het oog. 
Onlangs heeft hij samen met zijn vrouw 
Hetty (86) het vijfentwintig jarig huwelijks-
feest gevierd. Daarvoor was Herman dertig 

jaar monnik in het trappistenklooster Maria 
Toevlucht in Zundert.

Punniken
Zijn inspiratie krijgt hij of ’s nachts of tijdens 
het punniken, sjaals maken voor Roemenië. 
‘Soms krijg ik ‘s nachts een inval voor een 
gedicht. Dat moet ik dan wel opschrijven, 
want ‘s morgens ben je het weer vergeten.’Dat 
punniken heeft ook zo zijn betekenis. ‘Dat 
punniken en dichten heeft verband met 
elkaar. Dingen die mij bezig houden komen 
boven drijven en dan pak ik een papier en 
schrijf die gedachte op die ik later weer 
uitwerk in een gedicht.’ En dat papier is dan 
niet een mooi schrift maar- de monnik van 
vroeger- op een stuk karton, de achterkant 
van een kalender en op die papiertjes die 
normaal worden weggegooid.

De stagiaire
Er is bijna geen beginnen aan om in een kort 
bestek iets over zijn gedichten te schrijven. 
Het gedicht over de stagiaire bijvoorbeeld, 
vrolijk en vlot geschreven, die een oude 
dame moet wassen. De dame stelt haar 
gerust en heeft bij elk lichaamsdeel wel 
een geruststellend woord, zelfs als de 
stagiaire beneden de navel is aangeland. 
Enfin, dat leest u zelf maar. Ontroerend is 
het gedicht over de dames van plezier op de 
Amsterdamse Wallen. Hij schroomt niet Maria 
Magdalena dicht bij Jezus neer te zetten! 
En die ene missionaris, ver weg, die moeite 
heeft met het celibaat en dan eindigt het 
gedicht met ‘en toen kwamen er nog vier 
celibaatjes bij’. 

Haïti
De netto opbrengst van zijn boeken is 
voor de vijf projecten van zijn oud-mede-
broeder Gerard van Wezel, die vanuit de 
abdij in Zundert jaren lang het werk daar 
heeft geleid. Broeder Gerard (medebroeder 
ook van de cisterciënzers, soms ook trappis-
ten genoemd, van abdij Sion in Diepenveen) is 
nog onlangs in Haïti geweest. Ook hij garan-
deert dat alle giften de juiste plek bereiken. 
(brgilbert@abdijmariatoevlucht)

 Herman Pietersen

Zo kan het gaan,onder zon en maan

Gedichtenbundel door Herman Pietersen

Ter nagedachtenis aan mijn lieve vrouw Hetty

“Wat komen we zoal tegen en wat is de 
achtergrond”? Deze vragen bewegen Herman 
Pietersen voortdurend en dan is er de drang 
alles zo goed mogelijk te verwoorden. Op de 
vraag waar hij de inspiratie vandaan haalt, 
volgt een spontaan antwoord: “Tijdens het 
uitoefenen van mijn hobby, het punniken, 
zwerven talloze gedachten door mijn hoofd en 
interessante probeer ik vast te houden. Maar 
ook de Bijbel is een belangrijke voedingsbodem 
voor mijn boekjes”. 

Leven als monnik Hij legt uit wat hem beweegt in het leven en 
wat hem raakt. Daarbij speelt het geloof een 
grote rol en dat is niet verwonderlijk na 33 
jaar een leven als monnik geleid te hebben. 

De liefde voor een vrouw opende nieuwe 
wegen voor hem. Hij trouwde en was gelukkig. 
Nadat Hetty ziek werd volgde hij zijn hart en 
verzorgde haar trouw tien lange jaren, totdat 
zij op 21 mei 2013 in De Benring in Voorst 
stierf. In zijn nieuwste gedichten geeft hij ook 
aandacht aan haar. 

Vrede
Herman Pietersen is zich bewust van het feit 
dat alle mensen kinderen van één vader zijn. En 
dat iedereen de opdracht heeft meegekregen, 
te leven naar het voorbeeld dat Jezus, Zoon 
van die Vader, ons voorleefde. Dat wil zeggen: 
Bemin God en bemin elkaar! De schrijver benadrukt dat zowel Christenen 
als Moslims, ieder op zijn eigen wijze, zich 
buigen voor God en voor Allah en dat Christus 
vrede bracht. “De kruistochten waren een 
vreselijke vergissing”, benadrukt hij, “de 
oorlogsindustrie is volledig af te keuren. En 
het geld dat geïnvesteerd wordt in wapens 
kan beter gebruikt worden voor de mens 
in nood”. Daarvan is hij stellig overtuigd. 
Het gevecht tussen gelovigen keurt Herman 
totaal af. “Smeed het wapentuig om tot 
landbouwwerktuigen”, luidt zijn advies. 
En hij voegt er aan toe: “Naast ernst en verdriet 
komen we gelukkig ook gezelligheid tegen, 
humor en relativering.”

Tot slot
Herman Pietersen heeft zich de vraag gesteld, 
wie er in de hemel komt na de pelgrimstocht 
op aarde en is tot de volgende conclusie 
gekomen: “Dat zijn de mensen die Jezus’ 
voorbeeld volgden, zij die leefden volgens de 
Tien Geboden, die in ieders hart verborgen 
zitten. Er is plaats genoeg want Jezus zei: “In 
het huis van mijn Vader zijn veel woningen”. 
Hij zélf zegt: “Er zijn meer zielen in de hemel 
dan dat er nu mensen op aarde leven!”

De titel van dit vijfde boekje lijkt wat vreemd. Ieder mens maakt in zijn korte bestaan op aarde van alles mee. Hoe ouder hij wordt, hoe meer hij meemaakt. Dit zijn herinneringen.
De Caleidoscoop is door een kijker kijken naar deze gebeurtenissen uit het verleden. Dit boekje gaat onder andere over wat ik zoal meemaakte. 

De uwe zijn anders.
Ik wens u veel lees plezier
Herman Pietersen, 22 - 01 - 2016

Reeds verschenen:
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Zo kan het gaan in het mensenbestaan

geschreven door Herman Pietersen

 Herman Pietersen

Omdat ik zelf drieëndertig jaar een leven als monnik geleid heb, dacht ik dat er misschien 

mensen zijn die iets meer willen weten over hoe dit leven vroeger was. 

Hoe kom je tot zo’n leven, wat maak je dan zoal mee, wat kan er zoal gebeuren, welke 

levenswijze wordt gevolgd, wat is de impact van zo’n leven, heb je daar later nog wat 

aan als je de gemeenschap verlaat, waarom verlaat je die en hoe zie je daarop terug en 

uiteindelijk: was je de enige die andere wegen ging bewandelen? Zulke vragen kunnen er 

ontstaan en ik wil proberen daar een begrijpend antwoord op te geven. 

Zo kan het gaan in het aardse bestaan

De wijze uil heeft ‘t ook gezien,en ook gelezen bovendien.Hij raad hier alle lezers aan,om met een knipoog door dit boek te gaan.

Gedichtenbundel door Herman Pietersen

Gevoelig, humoristisch, meedogenloos, 
boers, openhartig, ernstig, bij tijd en 
wijle schaamteloos. Al deze kenmerken zijn 
terug te vinden in de gedichtenbundel ‘Zo 
kan het gaan in het aardse bestaan’ van Her-
man Pietersen. Deze bundel met meer dan 
zeventig gedichten. In maart 2011 verscheen 
zijn eerste boek met de titel ‘Zo kan het gaan 
in het mensenbestaan’. De eerst honderd 
exemplaren waren toen snel uitverkocht.In zijn gedichten is de wereld van vandaag 

terug te vinden, van de stagiaire die een 
oude dame een wasbeurt geeft tot het 
rumoer rond de Hertogin Hedwigepol-
der in Zeeuws-Vlaanderen en natuurlijk 
een vrolijke sneer naar het celibaat. De nu 
vierentachtigjarig Herman Pietersen houdt de 
samenleving vanuit het appartement 
Maartenserf in Twello scherp in het oog. 
Onlangs heeft hij samen met zijn vrouw 
Hetty (86) het vijfentwintig jarig huwelijks-
feest gevierd. Daarvoor was Herman dertig 

jaar monnik in het trappistenklooster Maria 
Toevlucht in Zundert.

Punniken
Zijn inspiratie krijgt hij of ’s nachts of tijdens 
het punniken, sjaals maken voor Roemenië. 
‘Soms krijg ik ‘s nachts een inval voor een 
gedicht. Dat moet ik dan wel opschrijven, 
want ‘s morgens ben je het weer vergeten.’Dat 
punniken heeft ook zo zijn betekenis. ‘Dat 
punniken en dichten heeft verband met 
elkaar. Dingen die mij bezig houden komen 
boven drijven en dan pak ik een papier en 
schrijf die gedachte op die ik later weer 
uitwerk in een gedicht.’ En dat papier is dan 
niet een mooi schrift maar- de monnik van 
vroeger- op een stuk karton, de achterkant 
van een kalender en op die papiertjes die 
normaal worden weggegooid.

De stagiaire
Er is bijna geen beginnen aan om in een kort 
bestek iets over zijn gedichten te schrijven. 
Het gedicht over de stagiaire bijvoorbeeld, 
vrolijk en vlot geschreven, die een oude 
dame moet wassen. De dame stelt haar 
gerust en heeft bij elk lichaamsdeel wel 
een geruststellend woord, zelfs als de 
stagiaire beneden de navel is aangeland. 
Enfin, dat leest u zelf maar. Ontroerend is 
het gedicht over de dames van plezier op de 
Amsterdamse Wallen. Hij schroomt niet Maria 
Magdalena dicht bij Jezus neer te zetten! 
En die ene missionaris, ver weg, die moeite 
heeft met het celibaat en dan eindigt het 
gedicht met ‘en toen kwamen er nog vier 
celibaatjes bij’. 

Haïti
De netto opbrengst van zijn boeken is 
voor de vijf projecten van zijn oud-mede-
broeder Gerard van Wezel, die vanuit de 
abdij in Zundert jaren lang het werk daar 
heeft geleid. Broeder Gerard (medebroeder 
ook van de cisterciënzers, soms ook trappis-
ten genoemd, van abdij Sion in Diepenveen) is 
nog onlangs in Haïti geweest. Ook hij garan-
deert dat alle giften de juiste plek bereiken. 
(brgilbert@abdijmariatoevlucht)

 Herman Pietersen

Zo kan het gaan,onder zon en maan

Gedichtenbundel door Herman Pietersen

Ter nagedachtenis aan mijn lieve vrouw Hetty

“Wat komen we zoal tegen en wat is de 
achtergrond”? Deze vragen bewegen Herman 
Pietersen voortdurend en dan is er de drang 
alles zo goed mogelijk te verwoorden. Op de 
vraag waar hij de inspiratie vandaan haalt, 
volgt een spontaan antwoord: “Tijdens het 
uitoefenen van mijn hobby, het punniken, 
zwerven talloze gedachten door mijn hoofd en 
interessante probeer ik vast te houden. Maar 
ook de Bijbel is een belangrijke voedingsbodem 
voor mijn boekjes”. 

Leven als monnik Hij legt uit wat hem beweegt in het leven en 
wat hem raakt. Daarbij speelt het geloof een 
grote rol en dat is niet verwonderlijk na 33 
jaar een leven als monnik geleid te hebben. 

De liefde voor een vrouw opende nieuwe 
wegen voor hem. Hij trouwde en was gelukkig. 
Nadat Hetty ziek werd volgde hij zijn hart en 
verzorgde haar trouw tien lange jaren, totdat 
zij op 21 mei 2013 in De Benring in Voorst 
stierf. In zijn nieuwste gedichten geeft hij ook 
aandacht aan haar. 

Vrede
Herman Pietersen is zich bewust van het feit 
dat alle mensen kinderen van één vader zijn. En 
dat iedereen de opdracht heeft meegekregen, 
te leven naar het voorbeeld dat Jezus, Zoon 
van die Vader, ons voorleefde. Dat wil zeggen: 
Bemin God en bemin elkaar! De schrijver benadrukt dat zowel Christenen 
als Moslims, ieder op zijn eigen wijze, zich 
buigen voor God en voor Allah en dat Christus 
vrede bracht. “De kruistochten waren een 
vreselijke vergissing”, benadrukt hij, “de 
oorlogsindustrie is volledig af te keuren. En 
het geld dat geïnvesteerd wordt in wapens 
kan beter gebruikt worden voor de mens 
in nood”. Daarvan is hij stellig overtuigd. 
Het gevecht tussen gelovigen keurt Herman 
totaal af. “Smeed het wapentuig om tot 
landbouwwerktuigen”, luidt zijn advies. 
En hij voegt er aan toe: “Naast ernst en verdriet 
komen we gelukkig ook gezelligheid tegen, 
humor en relativering.”

Tot slot
Herman Pietersen heeft zich de vraag gesteld, 
wie er in de hemel komt na de pelgrimstocht 
op aarde en is tot de volgende conclusie 
gekomen: “Dat zijn de mensen die Jezus’ 
voorbeeld volgden, zij die leefden volgens de 
Tien Geboden, die in ieders hart verborgen 
zitten. Er is plaats genoeg want Jezus zei: “In 
het huis van mijn Vader zijn veel woningen”. 
Hij zélf zegt: “Er zijn meer zielen in de hemel 
dan dat er nu mensen op aarde leven!”

Deze man heeft veel last van den-ken. Dat is niet altijd makkelijk. Hij wil ook delen aan anderen, of met anderen wat hem bezig-houdt. Verder is er van alles wat: humor, ernst, religie. Voor elk wat wils. 

Hopelijk zit er voor u wat bij. Ik wens u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,Herman Pietersen
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 Herman Pietersen

Omdat ik zelf drieëndertig jaar een leven als monnik geleid heb, dacht ik dat er misschien 

mensen zijn die iets meer willen weten over hoe dit leven vroeger was. Hoe kom je tot zo’n leven, wat maak je dan zoal mee, wat kan er zoal gebeuren, welke 

levenswijze wordt gevolgd, wat is de impact van zo’n leven, heb je daar later nog wat 

aan als je de gemeenschap verlaat, waarom verlaat je die en hoe zie je daarop terug en 

uiteindelijk: was je de enige die andere wegen ging bewandelen? Zulke vragen kunnen er 

ontstaan en ik wil proberen daar een begrijpend antwoord op te geven. 

Zo kan het gaan in het aardse bestaan

De wijze uil heeft ‘t ook gezien,en ook gelezen bovendien.Hij raad hier alle lezers aan,om met een knipoog door dit boek te gaan.

Gedichtenbundel door Herman Pietersen

Gevoelig, humoristisch, meedogenloos, boers, openhartig, ernstig, bij tijd en wijle schaamteloos. Al deze kenmerken zijn terug te vinden in de gedichtenbundel ‘Zo kan het gaan in het aardse bestaan’ van Her-man Pietersen. Deze bundel met meer dan zeventig gedichten. In maart 2011 verscheen zijn eerste boek met de titel ‘Zo kan het gaan in het mensenbestaan’. De eerst honderd exemplaren waren toen snel uitverkocht.In zijn gedichten is de wereld van vandaag terug te vinden, van de stagiaire die een oude dame een wasbeurt geeft tot het rumoer rond de Hertogin Hedwigepol-der in Zeeuws-Vlaanderen en natuurlijk een vrolijke sneer naar het celibaat. De nu vierentachtigjarig Herman Pietersen houdt de samenleving vanuit het appartement Maartenserf in Twello scherp in het oog. Onlangs heeft hij samen met zijn vrouw Hetty (86) het vijfentwintig jarig huwelijks-feest gevierd. Daarvoor was Herman dertig 

jaar monnik in het trappistenklooster Maria Toevlucht in Zundert.PunnikenZijn inspiratie krijgt hij of ’s nachts of tijdens het punniken, sjaals maken voor Roemenië. ‘Soms krijg ik ‘s nachts een inval voor een gedicht. Dat moet ik dan wel opschrijven, want ‘s morgens ben je het weer vergeten.’Dat punniken heeft ook zo zijn betekenis. ‘Dat punniken en dichten heeft verband met elkaar. Dingen die mij bezig houden komen boven drijven en dan pak ik een papier en schrijf die gedachte op die ik later weer uitwerk in een gedicht.’ En dat papier is dan niet een mooi schrift maar- de monnik van vroeger- op een stuk karton, de achterkant van een kalender en op die papiertjes die normaal worden weggegooid.De stagiaireEr is bijna geen beginnen aan om in een kort bestek iets over zijn gedichten te schrijven. Het gedicht over de stagiaire bijvoorbeeld, vrolijk en vlot geschreven, die een oude dame moet wassen. De dame stelt haar gerust en heeft bij elk lichaamsdeel wel een geruststellend woord, zelfs als de stagiaire beneden de navel is aangeland. Enfin, dat leest u zelf maar. Ontroerend is het gedicht over de dames van plezier op de Amsterdamse Wallen. Hij schroomt niet Maria Magdalena dicht bij Jezus neer te zetten! En die ene missionaris, ver weg, die moeite heeft met het celibaat en dan eindigt het gedicht met ‘en toen kwamen er nog vier celibaatjes bij’. HaïtiDe netto opbrengst van zijn boeken is voor de vijf projecten van zijn oud-mede-broeder Gerard van Wezel, die vanuit de abdij in Zundert jaren lang het werk daar heeft geleid. Broeder Gerard (medebroeder ook van de cisterciënzers, soms ook trappis-ten genoemd, van abdij Sion in Diepenveen) is nog onlangs in Haïti geweest. Ook hij garan-deert dat alle giften de juiste plek bereiken. (brgilbert@abdijmariatoevlucht)

 Herman Pietersen

Zo kan het gaan,onder zon en maan

Gedichtenbundel door Herman Pietersen

Ter nagedachtenis aan mijn lieve vrouw Hetty

“Wat komen we zoal tegen en wat is de achtergrond”? Deze vragen bewegen Herman Pietersen voortdurend en dan is er de drang alles zo goed mogelijk te verwoorden. Op de vraag waar hij de inspiratie vandaan haalt, volgt een spontaan antwoord: “Tijdens het uitoefenen van mijn hobby, het punniken, zwerven talloze gedachten door mijn hoofd en interessante probeer ik vast te houden. Maar ook de Bijbel is een belangrijke voedingsbodem voor mijn boekjes”. Leven als monnik Hij legt uit wat hem beweegt in het leven en wat hem raakt. Daarbij speelt het geloof een grote rol en dat is niet verwonderlijk na 33 jaar een leven als monnik geleid te hebben. 

De liefde voor een vrouw opende nieuwe wegen voor hem. Hij trouwde en was gelukkig. Nadat Hetty ziek werd volgde hij zijn hart en verzorgde haar trouw tien lange jaren, totdat zij op 21 mei 2013 in De Benring in Voorst stierf. In zijn nieuwste gedichten geeft hij ook aandacht aan haar. VredeHerman Pietersen is zich bewust van het feit dat alle mensen kinderen van één vader zijn. En dat iedereen de opdracht heeft meegekregen, te leven naar het voorbeeld dat Jezus, Zoon van die Vader, ons voorleefde. Dat wil zeggen: Bemin God en bemin elkaar! De schrijver benadrukt dat zowel Christenen als Moslims, ieder op zijn eigen wijze, zich buigen voor God en voor Allah en dat Christus vrede bracht. “De kruistochten waren een vreselijke vergissing”, benadrukt hij, “de oorlogsindustrie is volledig af te keuren. En het geld dat geïnvesteerd wordt in wapens kan beter gebruikt worden voor de mens in nood”. Daarvan is hij stellig overtuigd. Het gevecht tussen gelovigen keurt Herman totaal af. “Smeed het wapentuig om tot landbouwwerktuigen”, luidt zijn advies. En hij voegt er aan toe: “Naast ernst en verdriet komen we gelukkig ook gezelligheid tegen, humor en relativering.”Tot slotHerman Pietersen heeft zich de vraag gesteld, wie er in de hemel komt na de pelgrimstocht op aarde en is tot de volgende conclusie gekomen: “Dat zijn de mensen die Jezus’ voorbeeld volgden, zij die leefden volgens de Tien Geboden, die in ieders hart verborgen zitten. Er is plaats genoeg want Jezus zei: “In het huis van mijn Vader zijn veel woningen”. Hij zélf zegt: “Er zijn meer zielen in de hemel dan dat er nu mensen op aarde leven!”

De titel van dit vijfde boekje lijkt wat vreemd. Ieder mens maakt in zijn korte bestaan op aarde van alles mee. Hoe ouder hij wordt, hoe meer hij meemaakt. Dit zijn herinneringen.
De Caleidoscoop is door een kijker kijken naar deze gebeurtenissen uit het verleden. Dit boekje gaat onder andere over wat ik zoal meemaakte. 

De uwe zijn anders.
Ik wens u veel lees plezier
Herman Pietersen, 22 - 01 - 2016
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Ondanks 
extreme 
temperaturen 
de fleurigste 
bloembakken 
en rotondes 
staan in Twello

TWELLO.- Het kan bijna niemand ontgaan dat het dorp er deze maan-
den weer fleurig en kleurig bij ligt. Dit alles is het resultaat van de to-
meloze inzet die de mannen en vrouwen van de Stichting Dorps-
verfraaiing Twello ieder jaar weer weet op te brengen. Dat dit geen 
eenvoudige klus is zal iedere tuinliefhebber kunnen beamen. Vanaf de 
plantkeuze tot aan het eind van het seizoen, altijd is er werk aan de win-
kel voor de vele vrijwilligers. En zeker deze zomer met haar hoge tem-
peraturen is het zorgen voor voldoende water een dagelijkse bezigheid. 
De Dorpsverfraaiing, die nog steeds zonder subsidie werkt, weet zich ge-
steund door een plaatselijke kwekerij. Het is kwekerij Hartink die al het 
plantgoed tegen kostprijs levert, maar ook de gemeente Voorst draagt haar 
steentje bij door het leveren van meststoffen en potgrond. En dan zijn daar 
natuurlijk de ruim 300 donateurs   die mede zorgen tot de instandhouding 
van de Stichting Dorpsverfraaiing Twello.

Met deze zomerse temperaturen hebben Jan Kl. Swormink en 
Theo Timmermans, samen met de collega’s, momenteel de han-

den vol om de bloembakken en rotondes te onderhouden.  

TWELLO.- Herman Pietersen heeft 
zijn 6e boek uitgegeven! De titel is 
“Bestemming bereikt”, met onder-
titeling: “Pax Intrantibus” (vrede 
voor hen die hier (het vaderhuis) 
binnen gaan). Het boek is dikker dan 
normaal met 183 verhalen en ge-
dichten, alles in eigen handschrift. 
Het boek is te verkrijgen bij meneer 
Pietersen thuis: St. Maartenserf 59 te 
Twello. Graag even bellen als u een 
boek op wil halen op 0571-783001. 
Doe er uw voordeel mee! Het is ook 
een mooi cadeau om te geven. Veel 
leesplezier toegewenst.

Zangers gezocht Rutter II project
 
KLARENBEEK.- Na het grote suc-
ces van het John Rutter project in 
2017 komt er een vervolg. In het 
weekend van 17 en 18 novem-
ber zal het John Rutter II project 
plaatsvinden. Op zaterdag en de 
zondagochtend zal er muziek in-
gestudeerd worden van de com-
ponist John Rutter. Zondagmid-
dag wordt het ingestudeerde dan 
voor publiek uitgevoerd. Voor 
iedere stemgroep wordt er één 
avond extra gepland om partijen 
te studeren.
 
Voor dit project is men op zoek naar 
zangers en zangeressen van alle 
stemsoorten. Het zou heel fijn zijn 
als je thuis alvast de partijen kan 
studeren. Daar waar nodig kunnen 
muziekbestandjes gemaakt worden.

De deelname bedraagt € 70,-, dit is 
inclusief koffie/thee en lunch voor 
beide dagen.
Het optreden zal plaatsvinden in 
Het Boshuis te Klarenbeek. 
 
Net als vorig jaar zijn er ook dit jaar 
weer enthousiaste musici die mee-
werken: sopraan Esther Ebbinge, pi-
anist Andor Boddeke, toetsenist Cor 
Lievers, organist Gerard van Dalen, 
Babette Lanters en Esther van Dalen 
dwarsfluit. De algehele leiding is in 
handen van Alette van den Brul.
 
Om de kosten te kunnen dekken 
is de organisatie nog op zoek naar 
sponsoren. Het geld dat na het con-
cert overblijft zal ook dit jaar weer 
naar een lokaal goed doel gaan. Dit 
jaar is  gekozen voor Werkgroep Ca-

ritas Klarenbeek. Deze werkgroep 
ondersteunt mensen met een finan-
cieel- of sociaal probleem, zonder 
onderscheid naar religieuze achter-
grond. Een dagje uit voor kinderen 
waarvan de ouders het financieel 
wat minder hebben, hulp voor ou-
deren in de wirwar van regels en 
instanties, financiële ondersteuning 
voor muziek- of zwemlessen maar 
ook alleen een luisterend oor voor 
een eenzaam iemand. 
Goed werk! 
 
Het gaat weer een prachtig weekend 
worden! 
 
Wil je meer informatie of je in-
schrijven voor dit mooie project 
mail dan naar: alettevandenbrul@
outlook.com  of  bel: 06-46371896. 
 
 

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

Een goed testament. Warm aanbevolen vóór 
je op zomervakantie gaat. 
Nog even en veel gezinnen trekken er weer op uit. Ook Marcel en 
Marianne, samen met hun tienerdochter Lynn. Ze zijn niet getrouwd maar 
wonen wel al jaren samen in een koopwoning. Hun vakantie is door het 
bergbeklimmen avontuurlijk, maar ook gevaarlijk. Ze vroegen ons of ze 
nog iets moesten regelen, voor ze op vakantie gaan. Wij antwoordden 
Marcel en Marianne dat ze er goed aan doen om nog vóór de vakantie na te 
denken over een testament. Daar zijn meerdere redenen voor. Als je niet 
getrouwd bent, dan betekent dit dat jij en je partner niet van elkaar erven 
als één van beiden overlijdt. Zonder testament erft dan alleen dochter 
Lynn. In een testament kun je ook je partner tot erfgenaam benoemen.  
Als je bij je notaris komt om je testament te bespreken, komt ook het 
samenlevingscontract aan de orde. Als je dat nog niet hebt, word je 
geadviseerd zo’n samenlevingscontract bij je testament af te sluiten. 
Alleen voor getrouwde en geregistreerde partners bestaan er namelijk 
wettelijke regels bij overlijden en scheiden. In een samenlevingscontract 
kunnen ook ongetrouwde partners hierover goede afspraken maken. Met 
een samenlevingscontract naast je testament wordt je partner bovendien 
beschermd tegen aanspraken van jullie kinderen als één van jullie overlijdt. 
Een samenlevingscontract levert ook fiscaal voordeel op: partners komen 
eerder in aanmerking voor de hoge vrijstelling voor de erfbelasting. En 
om in aanmerking te komen voor partner- of nabestaandenpensioen, is 
bij veel pensioenfondsen een samenlevingscontract zelfs verplicht.  
Dan nog even dit. Lynn is nog geen achttien. Waar getrouwde ouders van 
een minderjarig kind doorgaans samen automatisch het ouderlijk gezag 
hebben, hebben ongetrouwde ouders dat niet. In dat geval moet na de 
erkenning van het kind door de vader, het zogenaamde gezamenlijk gezag 
bij de rechtbank worden aangevraagd. Als beide ouders het gezag hebben 
en één van hen overlijdt, blijft de ander het gezag uitoefenen. Deze ouder 
kan dan beslissen over de verzorging en de opvoeding van het kind. Als 
ook de laatste ouder van een minderjarig kind overlijdt, wijst de rechter 
een voogd aan, tenzij de ouders in hun testament een regeling hebben 
getroffen.  Je kunt in een testament dus een voogd aanwijzen die de 
verzorging en opvoeding van je minderjarige kinderen van je overneemt. 
Bovendien zorgt de voogd voor het beheer van je erfenis. De voogdij 
eindigt als je kind achttien jaar wordt. Dan zijn ze meerderjarig en krijgen 
ze de vrije beschikking over hun erfenis. Als je achttien jaar nog te jong 
vindt voor je kind om de hele erfenis in handen te krijgen, kan je in het 
testament een bewindvoerder benoemen. Deze beheert dan je erfenis 
totdat je kind de in je testament genoemde leeftijd heeft bereikt. 
Je testament regelen hoeft niet per se vóór de zomervakantie, maar het 
is voor veel ouders wel een mooi moment om het te doen. Als alles goed 
geregeld is ga je immers een stuk geruster op reis. Slaghekke notariaat 
wenst iedereen een veilige en fijne zomervakantie!  

mailto:alettevandenbrul@outlook.com
mailto:alettevandenbrul@outlook.com


Grond,- sloop,- en straatwerk
Storten afvalstoffen zoals puin, groen en grond.  

Leveren o.a. zand, grind en grond.  

Brinkenweg 36  7381 BK Klarenbeek
www.veldhuisklarenbeek.nl

Grond,- sloop,- en straatwerk
Storten afvalstoffen zoals puin, groen en grond.  

Leveren o.a. zand, grind en grond.  

Brinkenweg 36  7381 BK Klarenbeek
www.veldhuisklarenbeek.nl

Grond,- sloop,- en straatwerk
Storten afvalstoffen zoals puin, groen en grond.  

Leveren o.a. zand, grind en grond.  

Brinkenweg 36  7381 BK Klarenbeek
www.veldhuisklarenbeek.nl

Gedurende de Bouwvak vakantie 
zijn wij gewoon geopend voor het storten.

Ook is het mogelijk om een afvalcontainer te huren. 
Bel met ons kantoor 055-3011937

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

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

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

40%
KORTING

40%
KORTING

30%
KORTING

20%
KORTING

op Flexa Kleur Lakverf*

op Flexa Muurverven*

op Histor Mengverf

op Karakter Lakverf

*Exclusief Flexa voorbehandelings producten

*Exclusief Flexa Powerdek en witte latex

op Flexa Kleur Lakverf*

op Flexa Muurverven*

more than fashion

Dorpsstraat 16 Twello -  telefoon (0571) 27 67 34 
www.frendztwello.nl

GEHELE 
ZOMERCOLLECTIE

m.u.v. basics en accessoires

HELFT 
VAN DE 

HELFT
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Achter de Hoven 61  
7419 AG  Deventer
T (0570) 61 42 36
M 06  12 24 20 18
F (0570) 61 46 52
E welkom@voordepoorte.nl

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  299,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

Ter Riele Hoveniers uit Klarenbeek bouwt een nieuwe bedrijfshal. Wij verzorgen daar 
de beveiligings-, data- en sanitaire installaties. Ook wordt de hal voorzien van  
duurzame LED-verlichting. 

Ter Riele 
Klarenbeek

Tijdelijk gratis regenton
voor iedereen
GEMEENTE VOORST.- Wegens 
de aanhoudende droogte heeft de 
gemeente Voorst besloten dat ie-
dereen binnen de gemeentegren-
zen een regenton mag aanvragen. 
Normaal gesproken geldt dit al-
leen voor bewoners die aangeslo-
ten zijn op de gemengde riolering. 
Het gebruik van water uit een re-
genton bevordert het hergebruik 
van regenwater en voorkomt ver-
droging door gebruik van sloot-, 
grond- of drinkwater.

Aanvragen
Het aanvraagformulier en aanvul-
lende informatie vind je op www.
voorst.nl/afkoppelbijdrage. Je kunt 
kiezen uit de gratis groene regenton 

van kunststof (zie foto), of een ei-
kenhouten regenton (eigen bijdrage 
€ 60). Voor de overige materialen op 
het aanmeldformulier gelden de re-
guliere voorwaarden.

Ik heb een huurwoning
Als je huurt via IJsseldal Wonen dan 
kun je de ton meteen aanvragen. 
Huur je via een andere organisatie, 
dan is toestemming van de verhuur-
der nog wel even nodig.

Tijdelijke regeling
Deze speciale regeling duurt t/m 
30 september 2018. Daarna zijn de 
reguliere voorwaarden weer van 
kracht. Vraag de regenton dus op 
tijd aan!

Gemeente Voorst en politie rollen 
hennepplantage in buitenlucht op

TEUGE.- Enkele handhavers van 
de gemeente Voorst hielden op 
vrijdagochtend 6 juli 2018 een 
kleinschalige controle op een ter-
rein, gelegen aan de Rijksstraat-
weg in Teuge. De controle werd 
gehouden vanwege signalen die 
zij ontvingen.

108 hennepplanten en 2 
aanhoudingen
De gemeente trof in de bosschages, 
in de buitenlucht, 108 hennepplan-
ten aan. De planten stonden ver-
spreid op voornamelijk drie plekken 
op het terrein. Ook werd in twee 
gebouwen 1,5 kg gedroogde hennep 
gevonden.
De controle werd opgeschaald door 
tussenkomst van de politie. Alle 
planten zijn op aangegeven van de 
politie vernietigd. De politie heeft 
twee verdachten aangehouden. De 
gemeente zal overwegen, of en zo 
ja, welke bestuurlijke maatregelen 
moeten worden getroffen. 

Afhalen boeken 
tijdens vakantie
TERWOLDE.- Tijdens de vakantieperiode kunnen leden van biblio-
theek Brummen|Voorst hun boeken iedere vrijdagmiddag tijdens de 
openingstijden van ‘’de Ontmoeting’’ van Mens en Welzijn tussen 
14.00 – 17.00 uur inleveren en afhalen. Bibliotheek Twello is de ge-
hele zomervakantie geopend, dus daar kunnen de leden ook gewoon 
terecht. Vanaf het nieuwe schooljaar is de Bongerd weer geopend 
als inlever- en afhaallocatie voor de boeken. Voor openingstijden zie 
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl  

Mindfulness in de natuur
HALL.- MindfulnesstrainerJantine Peters organiseert in de maand au-
gustus diverse mindfulnessactiviteiten vanuit haar cursusruimte op 
natuurboerderij de Mhene in Hall bij Eerbeek. Zo is er elke maandag-
ochtend van 9-10 uur een mindful yogales, op zaterdag 11 augustus 
een hele mindfulness dag, op vrijdagavond 27 juli een mindful wande-
ling. Elke donderdagochtend van 7-8 uur organiseert Jantine een och-
tendmeditatie. Op 4/5 en 25/26 augustus zijn er mindfulness retraite 
weekenden met een overnachting in tentjes in de boomgaard. Alle ac-
tiviteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats, inde boomgaard, het 
weiland of het aangrenzende natuurgebied de Eerbeeksche Hooilan-
den. Meer informatie en aanmelding: E:jantine.peters@hetnet.nl, W: 
www.aandachtgeeftjekracht.nl en T: 06-17 369 599

Doe mee aan de vakantiefoto 
actie van de bibliotheek

REGIO.- Lezen en vakantie horen 
voor veel mensen bij elkaar. Bij bi-
bliotheek Brummen|Voorst is dat 
ook ieder jaar weer goed te merken. 
Tegelijk met de grote vakantie-uit-
tocht, vindt er ook een grote uittocht 
plaats van bibliotheekboeken. De bi-
bliotheek is dan ook erg nieuwsgie-
rig waar al die boeken naar toe gaan. 
Naar een ver tropisch vakantieoord? 
Naar de Noordkaap misschien? Of 
gewoon heerlijk in de tuin, onder 
het genot van een drankje en in de 
schaduw van een parasol? Laat zien 
waar en vooral hoe er gelezen wordt 
en maak kans op een mooie prijs. 

Uiteraard is een afbeelding met een 
e-book ook helemaal goed!  De actie 
loopt tot en met 15 september. Stuur 
maximaal 3 foto’s naar zomerfoto.
brummenvoorst@gmail.com. Uit 
alle ingezonden foto’s wordt in sep-
tember de mooiste 3 uitgekozen. 
De prijswinnaar mag een foto naar 
eigen keuze laten afdrukken op can-
vas t.w. 
van € 25,00. De 2e en 3e prijs is een 
boekenbon t.w. van resp. € 15,00 en 
€ 10,00.  Voorwaarden en meer info 
is te vinden op de website van de  
bibliotheek 
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

http://www.voorst.nl/afkoppelbijdrage
http://www.voorst.nl/afkoppelbijdrage
mailto:jantine.peters@hetnet.nl
http://www.aandachtgeeftjekracht.nl


Boekhandel Oonk Voorster Nieuws
Stationsstraat 4, Twello Stationsstraat 17, Twello

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

U kunt uw puntje opgeven door de bon 
in te vullen. Tussen de woorden steeds 
een hokje openlaten en per leesteken 

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

(tegen contante betaling) bij één 
van de onderstaande adressen. 

U kunt deze bon ook voor zaterdag 
opsturen naar het Voorster Nieuws of 

invullen via www.voorsternieuws.nl, 
dan ontvangt u een factuur.

PUNTJES

 
Voorster Nieuws 2014: 
Advertentie 36x100 mm € 22,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

Graag even bellen voor een afspraak! 
Tel.: 06-300 100 77  

 
 

 

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

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

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

www.vanheesversmarkt.nl

Hollandse sperziebonen

Watermeloen

Rode bessen

1.99

0.79

1.99

Wilde perziken

Frieslander aardappelen

Opal pruimen

1.99

1.99

1.99
VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

500 gram

kilo

kilo

per kilo

2,5 kilo

kilo

heel of per stuk

Kijk op www.voorst.nl/nl/afkoppelbijdrage voor de subsidie regeling Openingstijden:
ma - vrij 08.00 - 17.30 uur
zaterdag 08.00 - 15.00 uur

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

www.v-s-v.nl
Kijk op www.voorst.nl/nl/afkoppelbijdrage voor de subsidie regeling

HWA 

afvoer

Te koop: 3 kleurige Jack Rus-
sel pup (0571) 26 14 03

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

13456651

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen 

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

of vrijblijvend advies 06-
14375736 www.mulderortho-

pedie.nl
Klussen, bestrating, schilde-

ren, tuinaanleg, wimvanvelde.
nl (055) 323 14 49 / De Vecht

Kerkactie Wilp vraagt al-
lerhande spullen voor haar 

rommelmarkt. Voor informatie 
een telefoontje naar Gepke 

Oosterbroek 0571-262555 of 
06-28634087.

Hooi balen persen, kleine baaltjes groot gemak. Zie facebook. 
Tel. 06 21 81 07 16.

Win een vrijkaart voor de 
Mindset Training via de Face-
book verloting www.facebook.

com/knowvision

NIEUWE OOGST, 5kg BILDT-
STAR Aardappelen in de ei-

erautomaat € 4,95 Geerstraat 
41 Vaassen en Bekendijk 10 

Terwolde.

Jonge legkippen 7.50 tegen 
de leg 20 wek. Mooie bruine 

leggen, dagelijks gratis iname 
oude mog. 06 17 22 67 84 

Beemte Broekland

Feng Shui: authentieke kunde 
van wind en water. Chi die u 
kunt aanraken, maar niet pak-
ken. www.fenghui.knowvi-

sion.nl
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Mondhygiëne Twello 
Helena van der West  

betrokken – passie voor het vak – enthousiast  

Bent u op zoek naar dé oplossing voor:      

 bloedend tandvlees bij het poetsen 
 rood en gezwollen tandvlees of irritatie van de mond 
 een vieze smaak in de mond of een slechte adem 
 tandsteen of aanslag op uw gebit 

Bel dan voor een vrijblijvende gratis check: 06-14 77 32 22. 
 
Geen verwijsbrief nodig. 
Flexibele werktijden: ook ’s avonds en in het weekend geopend. 
 
Bezoekadres: Verdistraat 6, Twello 
Met ingang van december 2012 ontvang ik u graag in mijn geheel vernieuwde praktijk. 
 
Samen aan de slag voor een frisse kijk op uw gebit. 
 
 
 

Helena van der West
betrokken • passie voor het vak • enthousiast

Voor toegankelijke mondhygiëne en preventie in 
uw buurt! Bel dan voor een vrijblijvende check: 
06-14 77 32 22. Of mail naar: 
info@mondhygienetwello.nl

Geen verwijsbrief nodig. Flexibele werktijden: 
OOK ’s avonds en in het weekend geopend.
Bezoekadres: Verdistraat 6, Twello

 

Mijn roots liggen in Oost-Groningen. Een plek 
waar je met recht kunt zeggen: ”Een wijde blik 
verruimd het denken”. Want een wijde blik kun 
je letterlijk hebben in het mooie Oldambt. Daar 
ginds wonen ook mijn opa en oma, en ondanks 
hun hoge leeftijd wonen ze nog zelfstandig. 
Maar niet voor lang meer. Ouderen moeten/ 
willen steeds langer zelfstandig wonen. Maar 
op latere leeftijd is dat wel een uitdaging. 
Mijn opa is aan het dementeren en mijn oma 
is ziek. Ze is veel afgevallen en de artsen 
denken dat het komt door een iets in het maag-
darmstelstel. Dat zal zeker kloppen. Volgens 
de artsen eet ze daardoor slecht en valt ze heel 
erg af. Ze eet zelfs haar zo ontzettend geliefde 
choco-rozijnen niet meer. 
Onlangs was ik bij hen op bezoek. Het was me 
eigenlijk nooit zo opgevallen dat ze afgevallen 
was, maar nu zag ik een ingevallen bekkie. 
Mijn oma had moeite om te praten en drinken 
ging met hele kleine slokjes. Ik snap wel dat 

je dan afvalt. Maar wat in alle aandacht op de 
medische kant vergeten was, is haar prothese. 
Die was veeeeel te groot. Ze kon de prothese 
met moeite inhouden, praten en articuleren 
ging niet. Bij slikken moest ze met haar tong 
de prothese op z’n plaats houden. Logisch dat 
je dan weinig voeding binnenkrijgt. Dan valt 
iedereen af. Ik vond het heel vervelend om 
te zien dat er eigenlijk aan de mond voorbij 
gegaan was. Dat zie je vaak. Maar de mond is 
zo belangrijk. Je kunt ermee communiceren, 
mee eten en drinken, mee kussen. En juist 
die laatste is in de laatste fase van je leven zo 
belangrijk. Want als je kleinkinderen je niet 
meer willen omhelzen of je kind wil geen kus 
meer van je dan kun je je toch heel eenzaam en 
alleen voelen. 
Mijn oma gaat binnenkort naar de tandarts. 
Hopelijk kan zij haar laatste tijd nog lekker 
eten en knuffelen. 

WEERFOTO.NL

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

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello
Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello

Aanleveren redactie

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

KLARENBEEK
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

BUSSLOO-POSTERENK
WILP/WILP ACHTERHOEK
DE HOVEN
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Inleveren advertenties voor maandag 10.00 uur
Inleveren redactie voor zondag 12.00 uur

Klachten 
over bezorging:
All-Inn verspreidingen 

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

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

TERWOLDE/NIJBROEK
DE VECHT/WELSUM
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Hondsdagen
De dagen van omstreeks 20 juli tot rond 20 augustus worden de “Honds-
dagen” genoemd. In deze periode, die soms ook wel eens iets eerder 
of later begint, komt de heldere ster “Sirius” van het sterrenbeeld “De 
Grote Hond” gelijk met de Zon op. In deze tijd van het jaar is “Sirius” 
dus niet zichtbaar.De Grieken en Romeinen zagen de “Hondsdagen” als 
de periode van de grote hitte. Ook voor ons land gaat dat op: de tijd van 
de “Hondsdagen” is de warmste van het jaar. Het etmaalgemiddelde van 
de temperatuur is dan 17 graden en ‘s middags is 19 tot 24 graden heel 
normaal.
Voor de oude Egyptenaren vielen de “Hondsdagen” samen met de de 
jaarlijks terugkerende overstroming van de Nijl. Deze overstromingen, 
toen het Nassermeer nog niet bestond, waren het gevolg van seizoens-
regens in Ethiopië, de zuidelijke Soedan en vooral de omgeving van het 
Victoriameer. In Egypte zelf valt het hele jaar door nauwelijks regen. 
Een overstromingsperiode, waarbij rivieren buiten hun oevers treden, 
is het bij ons niet, maar de warmte kan wel gemakkelijk voeding geven 
aan onweersbuien met veel regen in korte tijd en lokale wateroverlast. 
Een vochtig warm, broeierig weertype met zo nu en dan een paar stevige 
buien is karakteristiek voor de “Hondsdagen”. Voor onze voorouders, 
die nog niet over koelkasten beschikten, was dat ook de tijd waarin eten 
en melk sneller waren bedorven.
In verscheidene landen had men vroeger de gewoonte om honden tij-
dens de “Hondsdagen” muilkorven om te doen uit vrees voor hondsdol-
heid. Maar de “Hondsdagen” hebben verder niets te maken met honden, 
al kan het tijdens een onweer hondenweer zijn.  Het woord “honde(n)
weer”, dat er volgens de nieuwe spelling een “n” heeft bijgekregen, is 
afgeleid van het oud-Nederlandse woord “ondeweer”, dat slecht weer 
betekent. In het fries bestaat het woord ‘ungetiid’,dat was de zomerperi-
ode tijdens de hooioogst. 

Hondsdagen gaan heet verlopen dit jaar.

Het mooie en warme zomerweer, weet van geen ophouden.
Deze week blijft het zomeren.
Donderdag een fraaie zonnige dag met een maximum van 26 graden.
Vrijdag weer een schep erboven op dan 28 graden.
Zaterdag wat meer wolken en misschien een spatje regen bij 23 graden.
Zondag loopt het kwik bij wisselende bewolking op naar 25 graden.
Volgende week gaat het kwik weer op avontuur richting 30 graden.

Mark Wolvenne, Terwolde

Raad stemt in met uitbreiding 
kringloopwinkel
TWELLO.- De gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan 
waarin de uitbreiding van de Kringloopwinkel aan de Koppelstraat 57 
in Twello mogelijk wordt gemaakt.  

Dit betekent dat het 1200 vierkante 
meter grote pand op de begane grond 
wordt uitgebreid met 400 vierkante 
meter en op de verdieping komt er 
200 vierkante meter bij. Van de extra 
ruimte beneden is 100 vierkante me-
ter bestemd voor de uitbreiding van 
de kledingsorteerafdeling. 

De stichting heeft de grond voor 
120.000 euro gekocht van de ge-
meente. Daarbovenop komt nog 
eens circa 300.000 euro voor de uit-
breiding zelf. De stichting betaalt 
deze operatie deels uit eigen mid-
delen en deels met behulp van een 
geldlening. 

De gemeenteraad heeft in 2013 het 
toenmalige college de opdracht ge-
geven om de uitbreiding van de 
kringloopwinkel mogelijk te maken. 
De economische crisis gooide des-
tijds roet in het eten. 
Op dit moment kan de Stichting 
Kringloopwinkel Twello het geld 
wel lenen. Hierdoor wordt de lang-
gewenste uitbreiding na 5 jaar een 
feit. 

Klompenfeest 2018

www.Klompenfeest.nl

Bootcamp Games
TWELLO.- In samenwerking met de organisatie van het Klompenfeest 2018, wordt er op zaterdag 8 
september a.s. door Bootcampclub Bussloo een splinternieuwe activiteit georganiseerd, namelijk de 
‘Bootcamp Games 2018’.
 
Dit sportieve evenement, waarbij er onderdelen op kracht, conditie en behendigheid dienen te worden uitge-
voerd, vindt plaats op het terrein tussen Basisschool de Wingerd en het gemeentehuis van Twello. De exacte 
tijden van het evenement zullen nog nader worden aangege-
ven. De mogelijke (bootcamp) spelonderdelen voor deze dag 
zouden onder andere kunnen bestaan uit een (mini)storm-
baan, vrachtauto trekken, houtblokken sjouwen, boomstam 
werpen, tractorband verplaatsen, modder tijgeren e.d. De or-
ganisatie is momenteel druk doende e.e.a. exact in te vullen. 
U en/of uw club nodigen wij dan ook graag uit om deel te ne-
men aan de eerste bootcampgames 2018 te Twello. Dit kunt 
u bijvoorbeeld doen met uw (sport)vereniging, organisatie 
of vrienden-/vriendinnenclub. Deelnemende teams bestaan 
uit maximaal 6 personen, inclusief een teamcaptain. Kosten 
voor deelname zijn € 90,00 per team van 6 personen; mini-
mum leeftijd voor deelname is, gezien de diverse uitdagen-
de spelonderdelen, 16 jaar. Rondom het evenemententer-
rein is er voldoende parkeergelegenheid, als ook zullen er 
voor kinderen diverse aktiviteiten aangeboden worden. Ui-
teraard wordt er ook  aan de inwendige mens gedacht en zal 
er catering aanwezig zijn. Inschrijven? per e-mail aan boot-
campclubbussloo@outlook.com. Na uw inschrijving ont-
vangt u een bevestiging van deelname en verdere details. 

mailto:bootcampclubbussloo@outlook.com
mailto:bootcampclubbussloo@outlook.com


Gele trui koeken 
Voor de fanatieke voor de buis tour fans.
2 stuks van 1.50 voor

C’est si bon!

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Parijse soezen
Lekker gevuld met gele room.
2 stuks van 3.50 voor

Appelrotsjes
Onze beroemde broodjes uit eigen bakkerij met appel en kaneel.
Zak 6 stuks van 2.22 voor

Bij aankoop van 2 vikornbroden, een bon voor sauna entree GRATIS!!!! op = op
Twv: �34.50 (Thermen Bussloo en Thermen Soesterberg) 

Provençaals rogge rozijnenbol
Een heerlijk vernieuwd recept rozijnenbrood.
Per stuk van 2.69 voor

Geldig van woensdag 18 juli  t/m
dinsdag 24 juli 2018
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Deze maand heeft onze broodafdeling een Frans tintje!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Bakkerij Binnendijk steunt de stichting Bake for Life 
Wij maken speciaal Oegandees bananenbrood. Prijs: 2.49. 

Van ieder verkocht broodje gaat 0.50 cent naar Bake for life. Bij verkoop van 300 verkochte bananenbro-
den wordt 1 gehandicapt persoon opgeleid tot zelfstandig bakker. Bij 5500 verkochte broden wordt er in 
Oeganda een kleine bakkerij gerealiseerd. Samen met andere bakkers in Nederland moet dit toch lukken
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‘Huisgenoot en 
ik zitten 

Glasvezel-gate 
door te nemen. 

Aangezien ik net 
zo veel verstand 

heb van (snel) 
internet als van 

de voortplanting 
van regenwormen 
hebben we beslo-

ten taak Glasvezel 
door huisgenoot te 
laten volbrengen.’

Afsluiting seizoen Gemengd Zangkoor 

VOORST.- Traditie getrouw sluiten 
de leden van Gemengd Zangkoor 
Voorst hun koorseizoen af met zin-
gen op “locatie”. Voor 2018 was de 
keus gevallen op Camping “De Ha-
verkamp” in Voorst. Na een fiets-
tocht kwamen de leden aan op de 
prachtige locatie, waar ze werden 
opgewacht door de campinggasten. 
De voorzitter, Willy Kok, heette al-
len hartelijk welkom, waarna het 
koor inzette met het toepasselijke 
nummer “A Welcome to you”. Op 

het programma stonden enkele 
Duitse liederen van o.a. Fridrich Sil-
cher en R. Schumann. Het zangpro-
gramma werd afgesloten met “When 
the Sunsets over the Mountains” 
van Lorenz Maierhofen. Onder het 
genot van een hapje, drankje en bij 
een gezellig kampvuur werd de mu-
zikale avond voortgezet door Guido 
van Heuvelen, die met zijn zang 
en gitaar, de aanwezigen verraste 
met Evergreens waarbij enthousiast 
werd meegezongen. Na afloop werd 

er nog gezellig nagepraat. Het was 
een zeer geslaagde avond en zeker 
voor herhaling vatbaar. 

Heeft u belangstelling voor het zin-
gen bij een koor, loop dan eens bij 
Zangkoor Voorst binnen tijdens een 
repetitie. Zij repeteren op woens-
dagavond van 20.30 tot 22.30 uur 
in het Dorpshuis te Voorst. De eer-
ste repetitie na de zomervakantie is 
op 29 augustus. Hun motto: “Zingen 
maakt blij”.

Fietstocht langs heel veel diersoorten
TERWOLDE.- De Terwoldse fietsgroep heeft er weer een enerverende tocht opzitten. Deze keer voerde de 
route door een gevarieerd landschap, met bos hei en veel (door de droogte drooggevallen) moeras. Natuurlijk 
leverde dat voor de deelnemers een gevarieerd landschap op met heel veel bijzondere doorkijkjes. Maar er 
was meer. De dieren die onderweg gespot konden worden waren in hun grote verscheidenheid heel bijzon-
der. Natuurlijk, een kudde paarden in de wei, groepen paarden, pony’s en zo waar een enkele ezel is ook geen 
bijzondere verschijning. Zelfs de roedels honden op sommige erven kunnen als volkomen normaal worden 
beschouwd. Maar wanneer fiets je nou tussen zwermen, hun jongen beschermende ganzen zoor, waar kom je 
nog een nostalgische schaapskudde op de hei tegen en vooral vielen er ongelofelijk veel kleinere, vaak niet zo 
opvallende dieren te herkennen, zoals mestkevers, waterjuffers, libelles en natuurlijk iets minder bijzonder 
en zeker minder aangenaam, de vele muggen die domicilie houden op en rond de plaatsen waar nog wel 
water aanwezig is. Op enig moment leek zelfs de wolf op een afgelegen plek in het veld op te doemen, maar, 
diepe teleurstelling, het was slechts een goudjakhals, of was het nou toch…, bij nadere beschouwing bleek 
het toch echt een groot uitgevallen herdershond te wezen die de landerijen van zijn baasje aan het inspecte-
ren was.

De groep sportieve deelnemers aan de tocht hebben genoten van een mooie route, een spannende omgeving 
en voor de meesten, weer een serie min of meer onbekende paden en karrensporen, die tocht echt vrij dicht 
bij huis te vinden zijn.

Vliegen met een Drone in bibliotheek
TWELLO.- Een heerlijke lange warme zomer en toch met plezier naar 
school? Dat kan deze zomer bij bibliotheek Noord-Veluwe.  Niet in de 
schoolbanken maar een school met allerlei leuke (technologische) acti-
viteiten waarbij iedereen actief mee kan doen.

Drone cup 
Voor kinderen in de leeftijd van 10 
tot 14 jaar heeft Bibliotheek Twello 
dit jaar een heuse drone cup geor-
ganiseerd! Kinderen krijgen de uit-
dagende opdracht om een creatief 
parcours te ontwerpen met spullen 
uit de bibliotheek. Ze gaan in groep-

jes hindernissen bouwen, die tijdens 
de drone race worden gebruikt. Hoe 
moet de hindernis eruit zien, kan de 
drone wel door de hindernis, waar 
moet de drone landen?
Kortom, een mooie les voor de 
kinderen in goed leren nadenken, 
samenwerken, bouwen, testen en 

beslissingen nemen. Natuurlijk le-
ren de kinderen ook nog hoe ze een 
drone moeten besturen. E 
Deze workshop van drie uur vindt 
op woensdag 18 juli in de biblio-
theek van Twello van 14.00 tot 17.00 
uur. Voor deze activiteit moet van te-
voren een e-ticket gekocht worden, 
via de www.bibliotheekbibliotheek-
brummenvoorst.nl

De andere Summerschool activitei-
ten zijn ook te vinden op de website.
 
 

GLASVEZEL
Huisgenoot en ik zitten middenin de 
keuken tussen een berg glanzend pa-
pier. Je ruikt de vers gedrukte inkt. Ik 
vouw de folders als ware krantenjon-
gen één voor één uit elkaar en leg ze 
soort bij soort. In mijn geval: kleurtjes 
die een beetje leuk bij elkaar staan. Ik 
heb geen flauw idee wat we aan het doen 
zijn maar voor de zogeheten morele support 
zit ik als een volleerde ICT’er mee te fronsen 
als het om MBIT’s en GIGABYTE per 
seconde gaat. Ik moet bij MBIT vooral 
denken aan paardrijden, maar dat zal 
mijn eigen tekortkoming zijn. 
Huisgenoot en ik zitten Glasvezel-
gate door te nemen. Aangezien ik net 
zo veel verstand heb van (snel) inter-
net als van de voortplanting van re-
genwormen hebben we besloten taak 
Glasvezel door huisgenoot te laten 
volbrengen. 
Afgelopen vrijdag was het D-day 
want er moesten minstens 50% van 
de prairie-gangers zich hebben aan-
gemeld, anders ging het hele vezel-
feest niet door. Waar ik me vreselijk 
om heb verbaasd is het aantal folders 
dat werd verspreid. Wellicht waren 
de providers bang dat met het hui-
dige internet een emailtje pas tegen 
Kerst 2021 aan zou komen, maar al-
lemachtig, wat een papier-tsunami. 
Iedere dag kwam de krantenjongen weer met een kilo of 
twintig folders aangezeuld. De brievenbus hangt inmiddels uit het 
lood en de papierbak staat op knappen. Stapels volgepropte enve-
loppen en met glans afgewerkte brochures werden door de spreek-
woordelijke strot, of in dit geval brievenbusgleuf geduwd. Van het 
geld van alle kosten van het bedenken, typen, vormgeven, drukken 
en verspreiden van die achterlijke aantallen Glasvezel-folders kon 
al 50% van de kabel aangelegd worden. Wat ik je brom. Ik begrijp 
dat je wil informeren, maar door al die honderdduizend woorden en 
plaatjes internet-info en bytes-brochures zag ik door de brochures 
het vezel niet meer. 
Het is vrijdag als ik me betrap op juichen. Juichen omdat er ‘einde-
lijk’ glasvezel komt. Schitterend. Ik heb geen idee waarvoor ik nou 
eigenlijk kir en had er tot een paar maanden geleden geen seconde 
wakker van gelegen. Geen (glas)vezel in mijn lijf die smachtte naar 
snellere bits per seconde. Maar nu joel ik omdat we sneller internet 
krijgen. Eindelijk. We nog rapper kunnen mailen, Linken, appen… 
Ik maakte gekscherend grapjes dat ik niet wist wat surfen betekende 
en geen idee had wat Facebook was. Mensen verwelkomen me in 
de 21e eeuw en vertellen me wat YouTube is. Ik laat me meeslepen 
in de mode dat het hoger, sneller, harder moet. Terwijl, wanneer 
ik mensen uit de stad op bezoek krijg, ze juist de rust van het plat-
teland zo kunnen waarderen. Zij vluchten uit de snelheid van het 
wereld wijde web om zich terug te trekken op een plek waar er nog 
écht met elkaar gepraat wordt. Waar dieren zijn. Gras. Er aandacht 
is. En tijd. Tijd om te wachten op het traagste internet van de wereld.
Ik juich omdat ik mee mag doen in de 21e eeuw. Langzaam slof ik 
naar het dierenhok. Het mag geen kippenhok meer heten want on-
dertussen zit er een allegaartje aan afgedankt dierenspul. 
‘We krijgen glasvezel, jongens,’ fluister ik en zestien kraaloogjes kij-
ken me aan. Ze worden er niet warm of koud van. Ze sturen geen ap-
pjes. Ze videobellen met niemand en kennen geen Insta followers. 
Het enige wat ze volgen is de zon en hun instinct. Het hoeft niet 
sneller. Laat de tijd maar langzaam gaan. Dan kunnen ze elkaar en 
het leven nog beter in zich opnemen. Laat het allemaal toch lang-
zamer gaan, dan staan we nog eens stil. Bij tijd. En bij elkaar. Dan 
doet het er niet toe of je rappe MBIT’s hebt of supersnelle streams. 
Tijdloos even stilstaan, met elke (glas)vezel in je lijf.

RK
www.renskekruitbosch.nl

Volg ons op facebook en instagram
voor de acties en de laatste trends.

insta: lajoyfashionliving
fb: www.facebook.com/lajoyfashionliving.nl

Dorpsstraat 26 Twello
Open dinsdag t/m zaterdag 10:00-17:30 uur • vrijdagavond koopavond

Van 17 tm 28 juli 10% korting
op alle dames kleding
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DCO
CARWASH CARWASH

Deals!
U vindt onze carwash aan de: Leigraaf 44 in Twello, Rubensstraat 10 in Deventer & Rijksstraatweg 182a in Voorst Knip uit en lever de bon in

6,95!Nu v� r
slechts

Elke m� ndag...

6,95!6,95!Nu v� r

Elke m� ndag...
PROGRAMMA 5

Voorreinigen, wassen, onderwassen, 
Hot Wax & drogen, 

Normaal voor 10,95

6,95!Nu v� r
slechts

Dinsdag seniorendag...

6,95!6,95!Nu v� r

Dinsdag seniorendag...
PROGRAMMA 5

Voorreinigen, wassen, onderwassen, 
Hot Wax & drogen, 

Normaal voor 10,95

6,95!Nu v� r
slechts 6,95!6,95!Nu v� r

PROGRAMMA 5
Voorreinigen, wassen, onderwassen, 

Hot Wax & drogen, 

Normaal voor 10,95

Woensdag ladiesday!

Knip uit en lever de bon in

6,95!6,95!6,95!6,95!

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

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

70-Tons weegbrug

De Matterij
  Meubelstoffering

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 47 
     7391 MH  Twello 

    www.matterij.nl  
      info@matterij.nl

Bel voor een vrijblijvende offerte: 

   0571-272334    

  

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

 

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

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Maand juli en augustus
wekelijks van 

donderdag t/m zondag 
12.30 - 17.00 uur

Nog ruim een maand 
te bezichtigen

Klarenbeekseweg 5a Voorst
www.deverborgentuinenvoorst.nl

Tuinen 
De Roode Hoeve

OPEN TUINEN
Za 21 juli 

10.00- 16.00 uur 

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

 

AVZ Asbest verzorgt en verwijdert  
uw asbest dak– en wandbeplating.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

  Sloopmelding  
  We verwijderen zelf het asbest  
       (SC-530 certificaat) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we  nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 
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Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 
   

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 
7395 SE Teuge 
 

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

 

AVZ Asbest verzorgt uw asbest-
verwijdering - binnen of buiten.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest inventarisatie 

  Sloopmelding 
  We verwijderen zelf het asbest  
       (Procescertificaat asbestverwijdering) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 
   

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

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

MERCEDES A180 
AMBITION AMG

Bouwjaar 2015. Benzine met 53.000 km. 
Voorzien van Climate Control, Lichtme-
talen velgen, Sport interieur, Elektrische 
ramen, Cruise Control, Navigatie, Par-
keersensoren. Nieuwstaat, rijklaar gele-
verd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 25.440,- 

Bouwjaar 2011. Benzine met 84.000 km. 
Voorzien van Airconditioning, Lederen 
bekleding, Lichtmetalen velgen, Elektri-
sche ramen, Cruise Control. Keurig on-
derhouden, rijklaar geleverd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 14.940,- 

AUTOBEDRIJF JAN DE CROON Leigraaf 44   |   7391 AL Twello   |   Tel: 0571-275733   |   info@jandecroon.nl

 Werkplaatsonderhoud

 Dieselsystemen

 Auto electronica

 Tankstation

 Comfort electronics

 Automaatbak spoelen

 APK keuring

 Wasstraat/wasbox

 Airco onderhoud

 Banden service

 Schadeherstel

 Ruitreparatie

FIAT 500 CABRIO TWIN AIR LOUNGE
Bouwjaar 2014. Benzine met 53.000km. 1e eigenaar, origineel 

Nederlands. Schadevrij in nieuwstaat. Voorzien van vele opties, o.a:  
Airco, Lichtmetalen velgen, Elektrisch vouwdak, Half lederen bekleding, 

Navigatie af fabriek, Mistlampen, Radio / CD / Aux. Rijklaar geleverd.

€ 10.740,- MEENEEMPRIJS, 
NU VOOR SLECHTS

AUTO V/D WEEK

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

 Sinds 1928

A

UTOBEDRIJF  JA
N

 D
E CROON B

.V
.60 jaar 

bovag lid !

MINI COUNTRYMAN 1.6 ONE
AMBITION AMG

Bouwjaar 2015. Benzine met 53.000 km. Bouwjaar 2011. Benzine met 84.000 km. Bouwjaar 2015. Benzine met 53.000 km. 

VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL

Bouwjaar 2013. Diesel met 83.000 km. 
Voorzien van Cruise control, Originele Ra-
dio/CD af-fabriek, Elektrische ramen, Licht-
metalen velgen, Airconditioning. Keurig 
onderhouden, rijklaar geleverd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 9.740,- 

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI 
BLUEMOTION COMFORTLINE

Bouwjaar 2006. Diesel met 219.000 km. 
Voorzien van Climate control, Cruise con-
trol, Lichtmetalen velgen, Xenon, Navigatie 
af-fabriek, Half lederen bekleding. Nieuw-
staat, rijklaar geleverd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 10.740,- 

MERCEDES M-KLASSE 
ML320 CDI

Werkplaatsonderhoud

Dieselsystemen

Auto electronica

Tankstation

Comfort electronics

Automaatbak spoelen

APK keuring

FIAT 500 CABRIO TWIN AIR LOUNGE

Nederlands. Schadevrij in nieuwstaat. Voorzien van vele opties, o.a:  
Airco, Lichtmetalen velgen, Elektrisch vouwdak, Half lederen bekleding, 

Navigatie af fabriek, Mistlampen, Radio / CD / Aux. Rijklaar geleverd.

€ 10.740,- 

AUTO V/D WEEK
 S S S

A

JA
N

Kom langs voor een 
proefrit en een verrassend 

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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

n Besluitenlijst raadsvergadering 9 juli 2018

Besluiten 
n Benoeming wethouders A.B. Lagerweij, H.J. Pinkster, H. van der Sleen en 
 W.I.J.M. Vrijhoef (aangenomen)
n Toelating raadsleden S.J.T. Homan, R. Hafkamp en P.T.M. Jonkman 
 (aangenomen)

Verworpen moties
n Motie ‘De duvel sch...’ over het coalitieakkoord, goedkope huur- en koopwonin-

gen van Lijst Arend.
 De motie is verworpen met 3 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 

15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66)
n Motie ‘Wonen met nul op de meter’ over het coalitieakkoord, wijk- en 
 dorpsontwikkelfonds inruilen van Lijst Arend.
 De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen tegen 

(Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl . Ook het au-
dioverslag van de raadsvergadering van 9 juli 2018 kunt u hier 
afl uisteren. 

n Besluitenlijst raadsvergadering 10 juli 2018

Besluiten 
n Bestemmingsplan Koppelstraat 57, Twello (aangenomen)
n Bestemmingsplan Bonenkampsweg 4B, Voorst (aangenomen)
n Bestemmingsplan Kruisakkerweg 5, Twello (aangenomen)
n Vertegenwoordigingen externe bestuursorganen (aangenomen)
n Defi nitieve verklaring van geen bedenkingen voor Bekendijk 3 in Terwolde 

(aangenomen)
n Toeristische verkenning gemeente Voorst (aangenomen)
n Motie ‘Altijd open, waarom niet?’ over toeristische verkenning van PvdA-Groen-

Links, VVD-Liberaal2000 en Lijst Arend (aangenomen)
n Beleidsnota Kinderopvang 2018- 2022 (aangenomen)
n Motie ‘Voorst heeft meer te vertellen!’ over evenementenbeleid van Gemeente 

Belangen, CDA en D66 (aangenomen)
n Algemene Plaatselijke Verordening 2018 (aangenomen)
n Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 2 juli 2018 (vastgesteld)

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl . Ook het au-
dioverslag van de raadsvergadering van 10 juli 2018 kunt u hier 
afl uisteren.

www.voorst.nl

in voorst

reisdocument

Benoeming drie raadsleden

Op maandag 9 juli zijn drie leden van de gemeenteraad benoemd: 
de heer S.J.T. Homan wonende te Twello, de heer R. Hafkamp wo-
nende te Twello en de heer P.T.M. Jonkman wonende te Wilp. Dit 
zijn benoemingen in de drie vacatures die ontstaan zijn door het 
ontslag nemen als lid van de raad door de heer A.B. Lagerweij wo-
nende te Wilp, de heer H. van der Sleen wonende te Twello en de 
heer W.I.J.M. Vrijhoef wonende te Twello. Deze heren hebben hun 
benoeming als wethouder in de gemeente Voorst aanvaard en heb-
ben daarmee ontslag genomen als raadslid. 

n 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: raad@voorst.nl , 
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

De gemeenteraad heeft zomerreces van 16 juli t/m 31 augustus. 
Daarna staan onderstaande vergaderingen als eerste in de agenda.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 10 september 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 24 september 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello

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

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

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

n Zomerreces van de gemeenteraad

Op dinsdag 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad de laatste vergadering vóór het 
zomerreces gehad. 
Op 10 september zijn weer ronde tafelgesprekken gepland ter voorbereiding van 
de raadsver-gadering van 24 september. De agenda’s voor deze vergaderingen 
staan begin september in de Voorstwijzer en in het raadsinformatiesysteem Poli-
tiek Portaal: https://voorst.raadsinformatie.nl . In de kalender klikt u dan op de 
gewenste datum. Zodra de defi nitieve agenda gereed is staat deze ook als nieuws-
bericht op www.voorst.nl . Voor meer informatie belt u met de griffi  e: 
0571-27 93 87.

DE GEMEENTERAAD WENST U EEN HELE GOEDE ZOMER TOE! 

Uitnodiging meedenken over nieuw verkeersbeleid

De gemeente Voorst werkt aan 
een nieuw gemeentelijk ver-
keers- en vervoersplan (GVVP). 
De eerste stap hiertoe is een 
goede evaluatie van het oude 
beleid. Uw inbreng, als verkeers-
deelnemer, is hierin belangrijk. 
Daarom nodigt de gemeente u 
uit om één van de vier bijeen-
komsten in september bij te wo-
nen en uw mening te geven over 
het verkeersbeleid. Wat gaat er 
goed, wat kan beter en waar leg-
gen we de focus op in de komen-
de jaren?

Doelen, ambities en 
opgaven
In 2009 stelde de gemeente 
Voorst het GVVP vast met daarin 

doelen en ambities, maar ook 
concrete opgaven. De gemeente 
heeft de afgelopen jaren aan de 
hand van dit plan gewerkt aan 
het veiliger maken van een aan-
tal verkeersonveilige locaties, 
het verbeteren van het fi etspa-
dennetwerk, de herinrichting 
van straten en de invoer van de 
60 km-zone in het buitengebied. 

Vier bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats 
op de volgende data en locaties:
n Maandag 3 september:
 MFC Klarenbeek
n Dinsdag 4 september:
 Dorpshuis De Pompe, Wilp 
 (locatie onder voorbehoud)
n Woensdag 19 september:

Gemeentehuis, Twello
n Donderdag 27 september: 

Brasserie Kriebelz, Terwolde

Alle inwoners van de gemeente 
Voorst, ook uit de kernen waar 
geen bijeenkomst plaatsvindt, 
zijn hartelijk welkom bij de bij-
eenkomsten. De bijeenkomsten 
starten om 19.30 uur met kof-
fi e en thee en eindigen uiterlijk 
om 21.30 uur. De gemeente or-
ganiseert de bijeenkomsten in 
samenwerking met het verkeers-
adviesbureau Westia. 

Hebt u vragen? Neem gerust con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Jelle Koopman: jelle.koopman@
voorst.nl , 0571-27 93 94.



voorstwijzer
bekendmakingen
Week 29: 18-07-2018

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Goeman Borgesiusstraat in Twello Straatbarbecue op 25 augustus 2018 van 16-24 uur Vergunning verleend* BW-2018-0173

Rijksstraatweg 104 in Twello Verjaardagsfeest op 21 juli 2018 van 20-1 uur Vergunning verleend* BW-2018-0171

Salomonszegel in Twello Buurtbarbecue op 25 augustus 2018 van 15-24 uur Vergunning verleend* BW-2018-0170

Zuiderlaan 1 in Twello Personeelsfeest op 17 november 2018 
van 20.30-1 uur

Vergunning verleend* BW-2018-0165

Zutphenseweg 21A in Klarenbeek 25-jarig huwelijksfeest op 25 augustus 2018 
van 20-00.30 uur

Vergunning verleend* BW-2018-0176

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Burgemeester van der Feltzweg 142 
en 142A in Twello

Voorbereiden nieuw bestemmingsplan Voorbereidingsbesluit NL.IMRO.0285.VB9105-VS00

Koppelstraat 57 in Twello Uitbreiding pand Vastgesteld NL.IMRO.0285.16105-VS00

Rijksstraatweg 90 in Twello Wijzigen kantoorbestemming naar 
woonbestemming

Ontwerp NL.IMRO.0285.171043-OW00

Omgevingsvergunning

Bandijk 48 in Terwolde Aanpassen wateraansluiting Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0526

Bonenakker 62 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2018-0403

Bussloselaan 38 in Voorst Kappen 1 esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2018-0678

Dernhorstlaan ong. (kad. TLO B 9396) in Twello Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0562

Deventerweg 15 in Terwolde Schilderen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2018-0690

Dorpszicht 21 in Terwolde Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2018-0309

het Cruse 6 in Twello Bouwen kapschuur Vergunning verleend* SXO-2018-0572

Hildestraat 17 in Wilp Bouwen veranda Vergunning verleend* SXO-2018-0580

Hombrakensepad 3 in Wilp Splitsen woonboerderij voor dubbele bewoning Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0553

Kerkstraat 5 in Wilp Bouwen schuur Vergunning verleend* SXO-2018-0487

Middenweg bij huisnr. 24 en 26 in Wilp Kappen 1 boom Aanvraag ontvangen SXO-2018-0691

Oude Rijksstraatweg 59 in Twello Tijdelijk gebruik bedrijfspand voor detailhandel Vergunning verleend* SXO-2018-0533

Rijksstraatweg 116 in Voorst Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2018-0673

Rijksstraatweg 135 in Twello Vervangen en uitbreiden kap Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0499

Trippestraat 16 in Terwolde Verbouwen woonboerderij Vergunning verleend* SXO-2018-0501

Vlasakker 25 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend (revisie)* SXO-2017-0929

Wijkseweg 54 en 56 in Terwolde Vergroten woonhuis Vergunning verleend* SXO-2018-0522

Zutphenseweg 1 in Klarenbeek Realiseren tijdelijke parkeerplaatsen Vergunning verleend* SXO-2018-0611

Zutphenseweg 11 in Klarenbeek Aanbouwen serre Vergunning verleend* SXO-2018-0490

Zutphenseweg 31 en 31A in Klarenbeek Verbouwen woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2018-0677

Sloopmelding

Beukelaarsweg 5 in Teuge Verwijderen asbest schuurdak Melding ontvangen SXO-2018-0682

Bosweg 9 in Klarenbeek Verwijderen asbest bijgebouw Melding ontvangen SXO-2018-0674

Ganzevlesweg 3 in Teuge Verwijderen asbest schuurdak Melding ontvangen SXO-2018-0684

H.W. Iordensweg 95 in Wilp Verwijderen asbest 4 schuren Melding ontvangen SXO-2018-0685

Vaassenseweg 50 in Nijbroek Verwijderen asbest schuurdak Melding ontvangen SXO-2018-0683

Tijdelijke verkeersmaatregel

Goeman Borgesiusstraat tussen Troelstralaan 
en Treubstraat in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 25 augustus 2018 
van 16-24 uur

Besluit genomen* BW-2018-0173

Salomonszegel in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 25 augustus vanaf 
15 uur t/m 26 augustus 2018 tot 11 uur

Besluit genomen* BW-2018-0170
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Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl

Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Burgemeester en wethouders 
maken het volgende bekend:

 Woensdag 11 juli 2018 is ten 
onrechte gepubliceerd dat de 
raad van de gemeente Voorst 
een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen heeft afgegeven 
voor de ontwerp omgevings-
vergunning Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) 
Broekstraat (kad. VOO A 1981) 
in Klarenbeek (SXO-2018-0565). 
De zitting is verdaagd naar 
maandag 24 september 2018. 
Deze publicatie kan dan ook als 
niet gedaan worden beschouwd.

Twello, 18 juli 2018
J.T.H.M. Penninx, burgemeester
E.J.M. van Leeuwen, secretaris

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethouders 
of de burgemeester kan een be-
langhebbende bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester 
en wethouders (of de burgemees-
ter, afhankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Postbus 
9000, 7390 HA Twello, binnen zes 
weken na de datum van verzen-
ding van het besluit aan de aan-
vrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit belt u met 0571-27 
99 11. Omdat een bezwaarschrift 
geen schorsende werking heeft, 
kan ook een verzoek tot een voor-
lopige voorziening worden ge-

richt aan: de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.

 Maandag 23 juli 2018 vindt er 
een mandaatvergadering van de 
welstandscommissie plaats.

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

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

Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Als u aanwezig wilt 
zijn, dan horen wij dat graag van 
u. 

Houdt u er als derde belangheb-
bende ook rekening mee dat een 
ingediend bouwplan al behandeld 
kan zijn in een welstandsvergade-
ring.

 Woensdag 25 juli 2018 vindt 
er een vergadering van de wel-
standscommissie plaats.
De vergaderlocatie en de lijst met 
de te behandelen bouwplannen 
worden bekend gemaakt op www.
voorst.nl. U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met Vergunnin-

gen en Handhaving. Conform 
artikel 12 van de Woningwet is 
deze vergadering openbaar.

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

Naar school met leerlingenvervoer

Gaat uw kind in het nieuwe 
schooljaar met leerlingenvervoer 
naar school? Dan krijgt u vanaf 
16 juli 2018 per post een brief 
met informatie van PlusOV. In de 
brief vindt u de instap- en uitstap- 
adressen en de dagen waarop 
PlusOV uw kind gaat vervoeren. 
PlusOV regelt het leerlingenver-
voer in onze gemeente en vraagt 
ouders en verzorgers de gege-
vens goed te checken. Nieuwe 
aanvragen en wijzigingen moe-
ten voor 1 augustus 2018 bin-

nen zijn bij de gemeente. 

Toestemming gemeente
Om uw kind via PlusOV te kun-
nen vervoeren, heeft u onze toe-
stemming nodig als het kind in 
de gemeente Voorst staat inge-
schreven. Zodra uw kind die toe-
stemming heeft, krijgt PlusOV 
opdracht om het vervoer van uw 
kind te regelen. Nog niet alle ou-
ders of verzorgers hebben leer-
lingenvervoer aangevraagd voor 
het nieuwe schooljaar. PlusOV 

verwacht dat deze zomer nog 
tientallen nieuwe aanmeldingen 
voor het leerlingenvervoer via 
de gemeenten binnenkomen. 

Informatie over het 
vervoer van uw kind
Omdat nog niet alle aanvragen 
voor leerlingenvervoer binnen 
zijn, kan het vervoer van een 
kind nog veranderen. Bijvoor-
beeld omdat blijkt dat een an-
der kind naar dezelfde school 
gaat en daarom kan meereizen 

Tijdelijke wegafsluiting Rijksstraatweg Voorst

In week 29 vinden er werkzaamheden aan de rotonde voor de N345 
Rondweg Voorst plaats. Voor deze werkzaamheden is het noodza-
kelijk om de Rijksstraatweg af te sluiten op 20 juli vanaf 19.00 uur 
tot 23 juli 06.00 uur.

Noordelijke rotonde
Aan de noordelijke rotonde wordt de huidige weg aangesloten op 
de nieuwe rotonde. Dit houdt in dat de gehele weg vanaf het brug-
getje over de Voorsterbeek verwijderd wordt om deze vervolgens 
aan te sluiten op de nieuwe rotonde. Hiervoor wordt de Rijksstraat-
weg in zijn geheel afgesloten van 20 juli 19.00 uur tot 23 juli 06.00 
uur, vanaf het bruggetje tot en met Autobedrijf Vos (huisnummer 
54). De aanliggende bedrijven en woningen blijven wel bereikbaar. 
Vragen? Neem gerust contact op met aannemingsbedrijf Liebregts, 
Petra Raemaekers: 06-39 70 30 52.

op dezelfde route. Om zeker te 
zijn van goed vervoer adviseert 
PlusOV u de informatie in de 
brief goed te controleren en wij-
zigingen op tijd aan de gemeen-
te door te geven. In de tweede 
week van augustus krijgt u van 
PlusOV definitieve informatie 
over het vervoer van uw kind 
vanaf het nieuwe schooljaar. 

Aanvragen 
leerlingenvervoer
Hebt u nog geen leerlingen-
vervoer aangevraagd voor het 
nieuwe schooljaar? Wees er dan 
snel bij en neem voor 1 augustus 
2018 contact op met de gemeen-
te Voorst. Alleen dan kunnen wij 
het op tijd voor u regelen. 

Wijzigingen in het vervoer
Gemeenten hebben met elkaar 
afgesproken tot welke datum zij 
wijzigingen verwerken. Veran-
dert een instap- of uitstapadres 
of een van de dagen waarop 
PlusOV uw kind naar school 
moet brengen en halen? Geef dit 

dan voor 1 augustus 2018 door 
aan de gemeente Voorst. Wijzi-
gingen die u daarna doorgeeft, 
worden pas verwerkt nadat het 
nieuwe schooljaar begonnen 
is. Dan duurt het enkele weken 
voordat PlusOV uw kind volgens 
een aangepast reisschema kan 
vervoeren. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het 
aanvragen van leerlingenver-
voer, verhuizing van uw kind 
of wijziging van school neemt 
u contact op met de gemeente 
Voorst, Karin van Amersvoort: 
leerlingenvervoer@voorst.nl, 
0571-27 92 23 op maandag, 
dinsdag en donderdag. Meer in-
formatie over PlusOV en het leer-
lingenvervoer vindt u op: www.
plusov.nl of u belt 088-75 87 
655 (dagelijks 06.30 uur-22.00 
uur). 

Foto: Peter Lous

Per 1 augustus politiepost in gemeentehuis Twello

Per 1 augustus a.s. zal er een 
politiepost van het team IJssel-
streek worden gehuisvest in het 
gemeentehuis in Twello. Met 
name de agenten die werken in/
voor de gemeente Voorst heb-
ben hier per 1 augustus hun 
thuisbasis.

Bezoekadres
H.W. Iordensweg 17
7391 KA Twello

Postadres
Postbus 618
7300 AP Apeldoorn

Telefoon
0900-8844 
 www.twitter.com/POL_Voorst
 Facebook: Politie Voorst 
 (@Politie.Voorst)

Openingstijden
Deze politiepost is geopend op:
 dinsdag 
 van 13.00 tot 16.00 uur
 woensdag 
 van 13.00 tot 16.00 uur
 vrijdag 
 van 09.00 tot 12.00 uur

Na het maken van een afspraak 
kunt u tijdens deze openingstij-
den aangifte doen.
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Gemeenteraad stelt beslissing over 
zonneveld Klarenbeek uit tot na de zomer
GEMEENTE VOORST.-  De gemeenteraad heeft de beslissing tot het ge-
ven van een verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van 
een park met 21 hectare aan zonnepanelen aan de Broekstraat in het 
buitengebied van Klarenbeek aangehouden tot na de zomervakantie. 
Reden hiervoor is dat de raad de tijd op dit moment nog niet rijp acht 
om het voorstel ter inzage te zeggen. 

50 voetbalvelden
De grootte van het zonneveld is verge-
lijkbaar met meer dan 50 voetbalvel-
den. Met de aanleg van dit zonneveld 
zouden circa 5700 huishoudend van 
groene stroom kunnen worden voor-
zien. Het college van Voorst is bereid 
om onder bepaalde voorwaarden 
mee te werken aan de realisatie van 
dit plan. Alvorens het college deze 
plannen kan realiseren heeft zij een 
verklaring van geen bedenkingen van 
de gemeenteraad nodig. Tijdens de 
raadsvergadering van 10 juli werd dit 
onderwerp behandeld. 

2030 energieneutraal
In de eerste termijn spraken de poli-
tieke partijen hun standpunt uit. Han 
Lubberink (GemeenteBelangen) is po-
sitief gestemd over de komst het zon-
neveld bij Klarenbeek. “Het is voor ons 
belangrijk om duurzaamheidsdoelstel-
ling te behalen. Dit betekent dat de ge-
meente Voorst in 2030 energieneutraal 
moet zijn. De adviseurs van de initia-
tiefnemer geven aan dat dit het beste 
ruimtelijke plan is dat zij ooit hebben 
gemaakt in Nederland. Zij hebben 
echter over het hoofd gezien dat alle 
omwonenden echt betrokken willen 
worden. De omwonenden hebben zich 
inmiddels verenigd in een buurtcomi-
té en laten van zich horen. Ik hoop dat 
het buurtcomité zich realiseert dat het 
van belang is dat je aanwezig bent als 
je wordt uitgenodigd voor een overleg. 
Blijf niet staan in de protestmodus als 

er aan je gevraagd wordt om mee te 
doen. GemeenteBelangen staat onder 
voorbehoud van bepaalde voorwaar-
den positief tegenover het afgeven van 
een verklaring van geen bedenkingen. 
Wij realiseren ons dat de definitieve 
klap pas op 24 september 2018 wordt 
gegeven als wij nu de verklaring van 
geen bedenkingen afgeven. Wij roepen 
iedereen op om tot die tijd samen aan 
de slag te gaan zodat er een plan be-
staat waarmee eenieder verder kan”.

Zonnevelden vliegen om de oren
Raadslid Gerrit Schimmel (VVD-Libe-
raal2000) kon zich niet vinden in het 
betoog van Han Lubberink. “Dit is het 
derde grote zonneveld in korte tijd. 
De plannen volgen elkaar snel op.  De 
zonnevelden vliegen ons om de oren. 
Wij hebben behoefte aan een grens 
van de omvang van de hoeveelheid 
zonneparken. Daarnaast hebben wij 
onze bedenkingen bij de vraag of het 
zonnepark in het landschap past. Wij 
vinden het plan niet voldoen aan een 
goede ruimtelijke ordening. Daarnaast 
vraag ik mij af of het college voldoen-
de kan waarborgen dat de groenstrook 
permanent in stand wordt gehouden 
en onderhouden. Ik zie daarvoor een 
wankele juridische basis.” 

Burgerparticipatie
Raadslid Bert Visser (PvdA-GL) is van 
mening dat dit niet de juiste situatie is 
waarin een beslissing genomen moet 
worden. “Wij missen de betrokken-

heid van de initiatiefnemer naar de 
buurt toe. We hebben hier een hele-
boel inwoners zitten. Zij geven aan 
graag te willen participeren, maar niet 
als vijfde wiel aan de wagen. Daar-
naast maken wij ons zorgen om de 
ruimtelijke ordening. Het is inmid-
dels zo dat zonnepanelen per m2 meer 
opbrengen dan landbouw of melkvee-
houderij. Wij zijn bang dat er straks te 
veel grond wordt verpacht aan zonne-
veld in plaats boeren omdat dit voor 
de grondeigenaren interessanter is. 

Windmolens
Arend Jansen (Lijst Arend) geeft aan 
op dit moment nog niet bereid te zijn 
om een verklaring van geen bedenkin-
gen af te geven. “Deze grond is straks 
hard nodig als er een nieuw land-
bouwbeleid komt voor grondgebon-
den veeteelt. Boeren mogen dan min-
der dieren op een stuk grond houden, 
dit betekent dat zij meer grond nodig 
hebben. Dan heb je deze grond nog 
hard nodig. Daarnaast vind ik dat de 
coalitie te kort door de bocht heeft ge-
zegd dat er geen windmolens komen. 
Onder windmolens kan je tenminste 
nog aardappels verbouwen”. 

Consequenties
Margret Suelmann geeft namens haar 
fractie CDA aan dat zij zich zorgen 
maakt over de uitvoering. Ook Paul 
Jonkman (D66) geeft aan dat hij twij-
fels heeft ondanks het goede initiatief 
en is benieuwd wat de consequenties 
zijn als de raad op dit moment geen 
verklaring van geen bedenkingen af 
geeft. Wethouder Arjen Lagerweij geeft 
aan dat de consequentie van het nu 
niet afgeven van een verklaring van 
geen bedenkingen gevolgen heeft voor 
de aanvraag van de subsidies. De hoe-

veelheid subsidie wordt waarschijnlijk 
lager waardoor de landschappelijke 
inpassing moeilijker gaat.  “Als er he-
lemaal geen voorlopige verklaring van 
geen bedenkingen wordt afgegeven 
dan staat de initiatiefnemer met lege 
handen en kan het feest weer opnieuw 
beginnen, of niet”, aldus Lagerweij. 

Rechtszaak
De gemeenteraad heeft aangegeven 
dat eerst het beleid voor zonneparken 
tegen het licht wil houden. Dit wil zij 
bewerkstelligen door het indienen van 
moties. Volgens wethouder Arjen La-
gerweij zou het indienen van deze mo-
ties nadelige gevolgen kunnen hebben 
voor een lopende rechtszaak over het 
zonneveld van Willy Gooiker.  Eén van 
de omwonenden heeft een rechtszaak 
aangespannen tegen de gemeente. 
Willy Gooiker is belanghebbende. Vol-
gens Arjen Lagerweij zijn de gronden 
waarop de rechtszaak is aangespannen 
zeer divers van aard. “Het gaat niet al-
leen over geluid en de weerkaatsing 
van de zonnepanelen, maar ook over 
de verloop van het proces”. Volgens 
wethouder Lagerweij zouden de mo-
ties planschade kunnen berokkenen 
bij de rechtszitting. De juristen durven 
hun hand niet in het vuur te steken dat 
er geen schade door ontstaat. “Wilt u 
dat? Het college niet. Daarom adviseer 
ik u om de moties niet in stemming te 
brengen. U kunt er later uiteraard op 
een ander tijdstip op terugkomen”. 

Proces begint nu pas
Daarnaast raadt Arjen Lagerweij aan 
om de concept verklaring van geen 
bedenkingen wel af te geven. Dan kan 
het proces worden voortgezet. “Op 24 
september dient u een definitieve ver-
klaring af te geven. Dan kunt u alsnog 
de stekker eruit trekken. Het moment 
van ja of nee komt dan alsnog. Dit 
geeft het college de kans om verder 
te werken aan de plannen waarin u 
bezwaren ook worden meegenomen. 
Het college is ook groot voorstander 
van burgerparticipatie en het betrek-
ken van burgers bij processen. Daar 
beginnen wij mee met het ter inzage 
leggen van de conceptverklaring van 
geen bedenkingen. Ik raad u aan om 
de voorlopige verklaring nu af te ge-
ven. Dan kan iedereen schieten en 
zijn zegje erover doen. Het hele proces 
begint nu pas. Het is niet 23:55, het is 
pas ’s ochtends vroeg. Er is nog een 
heel proces te gaan met oog en een oor 
voor de buurt. Ik leef ook mee met de 
buurt. Ik zie de bezwaren ook, maar 
we moeten ook keuzes maken. De pro-
jectontwikkelaar heeft de deuren niet 
dichtgegooid.”

Gedwongen situatie
Volgens raadslid Bert Visser (PvdA-
GL) kan hij geen andere conclusie 
trekken dat hij absoluut ontevreden 
is over de situatie waarin de raad ge-
dwongen inzit. “Ik zou het fantastisch 
vinden als wij raadsbreed zeggen wij 
geen verklaring van geen bedenkingen 
af. Wij willen Klarenbeek niet over-
leveren aan 1 onderneming, maar wij 
willen Klarenbeek in een gelijkwaar-
dige positie zetten. Als wij geen ver-
klaring van geen bedenkingen afgeven 
begint het proces opnieuw en bevindt 
Klarenbeek zich in een gelijkwaardige 
positie.”.  Volgens Arend Jansen (Lijst 
Arend) moet een zelfrespecterende 
raad zich niet zo in het nauw laten 
drijven door het college. Raadslid Paul 
Jonkman (D66) vraagt zich af of het 
college in 6 weken daadwerkelijk iets 
aan de plannen kan veranderen. Vol-
gens Jonkman passen de plannen niet 
op deze plek met deze schaalomvang. 

.Twijfels
Raadslid Bert van de Zedde (CDA) 
geeft aan dat hij twijfels heeft. “Bij 
twijfel moet je niet oversteken. Alle 
partijen spreken twijfels uit. Duur-
zaamheid staat hoog in het vandaal 
bij CDA. Wij zijn zeker voor zonne-
velden. Maar het zonneveld in Klaren-
beek daar ligt een schaduw over. Wij 
hebben nog geen bereidheid om groen 
licht te geven. Wij hebben behoefte 
aan tijd”. 

Uitstel
Volgens Gerrit Schimmel (VVD-L2000) 

pleiten CDA en D66 voor uitstel. “Wat 
brengt ons en Klarenbeek dat? Hetzelf-
de plan wordt in een enigszins ander 
jasje gestoken. Dit plan gaat het ge-
woon niet worden. Het is te groot. Als 
je nu tegenstemt schep je duidelijk-
heid naar iedereen. Ik pleit voor tegen-
stemmen zodat er een ander plan kan 
komen wat substantieel kleiner is”. 

Wisselen van mening
Volgens raadslid Bert Visser is het 
opvallend dat CDA en D66 in eerste 
termijn aangaven dat zij tegen het 
afgeven van een verklaring van be-
denkingen waren en nu opeens, na 
een schorsing, voor uitstel pleiten. 
“Iedereen heeft CDA en D66 in eerste 
termijn horen zeggen dat zij tegen het 
zonneveld zijn.  Vervolgens wordt er 
om een schorsing gevraagd. We zien 
dat CDA en D66 samen met Gemeente 
Belangen en wethouder Arjen Lager-
weij (GB) naar boven gaan. Vervolgens 
komen zij terug en zijn CDA en D66 
van mening veranderd. Wat is er bo-
ven gebeurd?”

Standpunten aangehoord
Volgens raadslid Paul Jonkman (D66) 
is er boven niet veel gebeurd. “Wij 
hebben de meningen van de andere 
partijen aangehoord en zijn weer naar 
beneden gegaan. Ik was tegen en nu 
ben ik van mening dat het voorstel 
nog niet besluitrijp is. Dit geeft voor 
iedereen tijd om er goed over na te 
denken waardoor er stappen gezet 
kunnen worden de komende tijd”.  
Ook raadslid Bert van de Zedde (CDA) 
geeft toe dat hij inmiddels van me-
ning is veranderd. “Wij hebben boven 
een kopje koffie opgedronken en wat 
woorden uitgewisseld. We hebben 
elkaars standpunten aangehoord. We 
waren eerst tegen, maar wij achten het 
voorstel nu niet besluitrijp. Daardoor 
houden wij de ruimte om dingen voor 
de toekomst te kunnen doen”.

Coalitiedrama binnen 24 uur
Raadslid Bert Visser heeft geen goed 
woord over deze verandering van me-
ning. “Het is wel heel opvallend dat 
je met de wethouder mee naar boven-
gaat en dan ineens van mening veran-
dert. Ik kan niet anders concluderen 
dan dat het dualisme in de gemeente 
Voorst dood is. Het eerste coalitiedra-
ma is ontstaan binnen 24 uur”. Ook 
raadslid Gerrit Schimmel vindt het 
treurig dat D66 en CDA zo ineens van 
mening zijn veranderd. “Het spijt mij 
zeer erg dat CDA en D66 zich als slip-
pendragers van Gemeente Belangen 
manifesteren. We zien het voorstel in 
september terug”. 

Dualisme is dood
 Raadslid Arend Jansen had de dag 
ervoor tijdens de bespreking van het 
coalitieprogramma al zijn zorgen ge-
uit over het dualisme in de gemeente 
Voorst. “Wat wordt dit nou voor een 
college? Een college dat het dualisme 
in de vriezer zet? Waar wethouders 
aansturen bij moties en amendemen-
ten soms voor de schermen maar vaak 
ook achter de schermen, nauwelijks te 
controleren. Waar collegiaal bestuur 
zwaarder weegt dan de duale vrijheid 
voor de fracties? Waar raadsleden door 
collegeleden worden beschouwd als 
‘dat moet nu eenmaal van onze staats-
inrichting, maar beter is het om het 
allemaal aan ons over te laten, want 
wij weten wel wat goed is voor deze 
gemeente’. Het werd ons vroeger ge-
leerd dat vorsten en grootgrondbezit-
ters, horigen, lijfeigenen, vazallen en 
slippendragers in dienst hadden. Als 
je dat projecteert op dit college, dan 
heeft grootvorst Gemeentebelangen 
ook 2 horigen en slippendragers in 
dienst en misschien ook wel jaknik-
kers. Veel bestuurlijke vrijheid zullen 
zij niet krijgen, want daar zorgt de 
aanwezigheid van de wethouders in 
de fractie wel voor”.

Niet besluitrijp
Doordat een gedeelte van de gemeen-
teraad het voorstel niet besluitrijp 
acht, wordt het voorstel aangehouden. 
Na de zomer behandelt de gemeente-
raad opnieuw dit voorstel. Dit bete-
kent dat het tot die tijd onduidelijk is 
of het zonneveld er gaat komen. 

KLOMPENFEEST
6, 7, 8 & 9 september 2018

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Locatie:
Terrein naast 

Gemeentehuis Twello
Aanvang: 13.00 uur
Opgeven via mail:  

bootcampclubbussloo@outlook.com

Opbrengst gaat naar het 
Ronald MC Donald kinderfonds

Komt u        ook?KLOMPENFEEST
Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Komt u        ook?
       ook?

Meer informatie? 

www.klompenfeest.nl
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• touwtrekken
• kettlebells
• autobanden lopen
• trekkerbanden omgooien
• muur klimmen
• buikschuifbaan
• gladiatoren gevecht
• etc. etc.
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Kosten voor

 deelname zijn 

€ 90,00 per team 

van 6 personen; 

minimum leeftijd 

voor deelname 

is 16 jaar. 
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La Joy Fashion & Living heeft kleding 
voor iedereen
TWELLO.- La Joy Fashion & Li-
ving heeft haar assortiment ver-
der uitgebreid.  Moeder Jenny en 
dochter Noëlle hebben nu ook kle-
ding ingekocht voor de dames met 
een maatje meer. “Het ging ons 
aan het hart dat zoveel leuke, mo-
dieuze kleding vaak alleen ver-
krijgbaar is in de kleinere maten. 
Vandaar dat we nu ook hebben 
ingekocht voor de dames met een 
maatje meer. Wij zijn heel trots op 
de collectie grotere maten.” 

De collectie grotere maten valt zo 
goed in de smaak, dat Jenny en No-
elle hebben besloten om de collectie 
verder uit te breiden. “ Op dit mo-
ment hebben wij twee kledingrek-
ken met wat grotere maten maar we 
gaan eind juli naar een beurs om ons 
er verder in te verdiepen en  om de 
collectie verder uit te breiden”, ver-
telt Noëlle enthousiast. 

Groot assortiment
Met de toevoeging van de collectie 
grote maten aan het assortiment kan 
iedereen slagen bij La Joy. Dochter, 
moeder en oma kunnen samen ko-
men winkelen. Het assortiment be-
staat uit babykleding, lampenkap-
pen, kussens, tafels, stoelen, banken, 
kleding, schoenen en nog veel meer! 
Het is zelfs mogelijk om je eigen 
meubels samen te laten stellen. Het 
is een winkel vol met cadeautjes. 

Ieder bezoekje is een verrassing
Ieder bezoekje aan La Joy Fashion 
& Living is weer een verrassing. De 
collectie wisselt namelijk constant. 
Noëlle: “We krijgen wekelijks nieu-
we artikelen binnen op kleding-  én 
woongebied. Daarom hebben wij tel-
kens een nieuwe collectie en vindt 
u bij ieder bezoekje aan ons wel iets 

De rode loper ligt uit! Bij La Joy is elke klant koning.

nieuws in de winkel.” Dat is ook de 
reden dat er bij La Joy Fashion & Li-
ving geen sale is zoals bij de grote 
winkelketens. “Wij hanteren liever 
scherpe prijzen waardoor onze unie-
ke producten voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Wel hebben we in onze 
winkel een koopjesrek. Daar hangen 
artikelen voor 10 euro per stuk, Dit 
zijn vaak de laatste stuks uit een col-
lectie.”

Nieuwsgierig geworden?
 Jenny en Noëlle nodigen je graag 
uit om de sfeer te beleven en je door 
het assortiment te laten inspireren. 
Van 17 tot en met 28 juli is er 10% 
korting op alle dameskleding, zodat 
u kennis kunt maken met de nieuwe 
collecties.  
Adres: Dorpsstraat 26b in Twello. 
Facebook: https://www.facebook.
com/lajoyfashionliving.nl/

Jaarlijkse lunch Zonnebloem 
afdeling Twello-Zuiderwijk
TWELLO.- Op woensdag 11 juli 
waren zo’n 65 gasten (incl. Zonne-
bloem medewerkers) rond 10.00 
uur bij Brasserie-restaurant Kor-
derijnk in afwachting van wat er 
die dag zou gaan komen. Voorzitter 
Ron heette de gasten en de medewer-
kers van harte welkom op dit jaar-
lijks terugkerend gebeuren. 

Na de koffie en een heerlijke petit 
four kwam troubadour Hans Brou-
wer uit Apeldoorn de gasten verras-
sen  met door hen zelf uitgezochte 
liedjes uit het repertoire van Hans. 
Troubadour Hans begeleidt zichzelf 
op de gitaar. 
De gasten konden kiezen uit Ne-
derlandse, Engelse, Franse, Duitse, 
Spaanse en zelfs Griekse liedjes. Het 
leuke was dat de gasten, op één na, 
allemaal Nederlandse liedjes kozen. 
“Die kun je zo lekker meezingen”, 
was het meest gehoorde argument. 
Hans zong per tafel de door de gas-
ten zelf gekozen liedjes. Voor de 
oplettende toehoorder bleken een 
paar nummers absoluut favoriet. Zo 
kwamen: in dat kleine café aan de 
haven, ach Margrietje de rozen zul-
len bloeien en 24 rozen van Toon 
Hermans zeer frequent langs. Tus-
sentijds kwam er ook nog een borrel, 
waarbij de advocaat met slagroom 
natuurlijk niet mocht ontbreken. 
Om 12.15 werd de overheerlijke 
lunch geserveerd. Eerst een heer-
lijke tomatensoep, daarna lekkere 
diverse broodjes die de gasten zelf 
met kaas, vlees, jam of hagelslag 
(uiteraard met daaronder echte bo-
ter) konden beleggen. Verder mocht 
een broodje kroket natuurlijk niet 
ontbreken. Een lunch zonder kro-

ket wordt als niet kompleet ervaren. 
Tegen het einde van de lunch ging 
Troubadour Hans op verzoek over 
op een repertoire uit de oude doos 
die een ieder uit volle borst kon 
meezingen. 
Om 14.00 uur stonden de rollators, 
de rolstoel en auto’s weer klaar om 
het gezelschap naar huis te brengen. 
Uiteraard niet voordat er door de 
aanwezige gasten en medewerkers 
een geweldig applaus kwam voor 
troubatour Hans Brouwer en zeker 
niet in de laatste plaats voor de be-
diening en de familie Korderijnk 
(die weer geweldig hebben uitge-
pakt). 
Uit het aanwezige gezelschap kwam 
via mevrouw Pereboom nog het ver-
zoek om een waardering in de vorm 

van een applaus voor de Zonne-
bloem afdeling Twello-Zuiderwijk. 
De fantastische foto’s, die gemaakt 
zijn door onze eigen hoffotograaf 
Gerrit Bosch, kunt u bekijken wan-
neer u of wellicht uw (klein)kinde-
ren/buren/vrienden of anders een 
medewerker van de Zonnebloem, 
de volgende link opent http://www.
flickr.com/photos/regiovoorstzon-
nebloem in het album: “ 180711 
Troubadour aan tafel bij afd. Zuider-
wijk.” 
Al met al heeft de Zonnebloem afde-
ling Twello-Zuiderwijk en haar gas-
ten weer een geweldige bijeenkomst 
gehad waar iedereen weer volop 
heeft kunnen kletsen en kunnen ge-
nieten van de lunch en de muzikale 
invulling.

Gemeenteraad geeft definitieve 
verklaring van geen bedenkingen 
af aan pluimveebedrijf Kluin
GEMEENTE VOORST.-  De gemeenteraad heeft een definitieve ver-
klaring van geen bedenkingen afgegeven voor de uitbreiding van het 
pluimveebedrijf van boer Kluin. Kluin wil zijn pluimveebedrijf aan de 
Bekendijk 3 in Terwolde uitbreiden. Op dit moment struinen er 88.000 
kippen rond op de boerderij. Dit worden er 152.000 na de uitbreiding. 
Volgens de heer Kluin is de uitbreiding noodzakelijk om in de toekomst 
te kunnen blijven ontstaan.

Gemeenteraad
Ondanks de grote bezwaren van om-
wonenden heeft de gemeenteraad in 
februari 2018 in een ontwerpverkla-
ring aangegeven geen bedenkingen 
te hebben tegen het plan van  de 
heer Kluin. Tegelijkertijd heeft de 
gemeenteraad besloten om definitief 
geen bedenkingen tegen het plan te 
hebben, als er geen zienswijzen naar 
voren werden gebracht. De omwo-
nenden hebben een zienswijze inge-
diend. Daarom werden de plannen 
voor de uitbreiding nogmaals aan de 
gemeenteraad voorgelegd voor een 
definitief besluit. 

Geen hogere milieubelasting
De bezwaarmakers maken zich zor-
gen om hun gezondheid, het milieu 
en de leefomgeving. Raadslid Rein 
Hazelaar (GB) is van mening dat de 
uitbreiding juist zorgt voor verbete-
ring van de omgeving. “In het kader 
van de dierenwelzijn is het van be-
lang dat er grote stallen komen voor 
de dieren. Het bedrijf zit al jaren op 
deze plek. Het is toekomstbestendig. 
De stallen moeten voldoen aan de 
hedendaagse duurzaamheidsvereis-
ten. De vergroting van het bedrijf, 
betekent een verbetering voor de 
omgeving doordat er een vermin-
dering van de uitstootstoffen is”, 
aldus Hazelaar. Ook raadslid Gerrit 
Schimmel (VVD-Liberaal2000) heeft 
geen bedenkingen tegen de uitbrei-
ding van het pluimveebedrijf van 
Kluin. “Het bestemmingsplan voor-
ziet al in de uitbreiding. De plan-
nen zijn volgens de milieuregels. 
Door een geringe verplaatsing van 
de activiteiten is een verklaring van 
geen bezwaar nodig. Er komen wel 
meer dieren, maar er komt geen ho-
gere milieubelasting. Dit is door een 
gedegen rapport onderbouwd. Wij 
zien geen enkele reden om te twij-
felen aan de rapporten en daarom 
geven wij een verklaring van geen 
bedenkingen af”

Intensieve veehouderij loopt op 
zijn eind
Ook raadslid Arend Jansen (Lijst 
Arend) is bereid om een definitieve 
verklaring van geen bedenkingen af 
te geven. “Wij steunen het voorstel, 
maar wij realiseren ons dat deze ma-
nier van intensieve veehouderij op 
zijn eind loopt. Men wil overscha-

kelen naar een duurzame, diervrien-
delijke methode. Deze uitbreiding 
kan nog, maar bij een volgende uit-
breiding moet je nadenken of je dit 
nog wil”. 

Buurt goed betrokken
Raadslid Paul Jonkman (D66) vindt 
het een positief punt dat de bu-
ren goed zijn betrokken, maar hij 
snapt de zorgen van de buurt en 
daar moet volgens ook zeker aan-
dacht voor zijn. Raadslid Margret 
Suelmann(CDA) geeft aan dat de 
rapporten uitwijzen dat de onderne-
mer voldoet aan alle gestelde eisen. 
Desondanks neemt dat niet weg dat 
zij begrip heeft voor de buurt ten 
aanzien van de stapeling van dieren. 

Onaanvaardbaar
De fractie PvdA-Groenlinks stemde 
tegen het afgeven van een definitie-
ve verklaring van geen bedenkingen. 
Raadslid Bert Visser: “Wij vinden 
dat de hinder die van toepassing 
wordt voor de omwonenden niet 
aanvaardbaar is. Daarnaast hebben 
wij een bezwaar tegen constructie-
bedrijf dat in combinatie met het 
pluimveebedrijf aan de Bekendijk 
gevestigd is. Al met al is de uitbrei-
ding voor PvdA-Groenlinks onaan-
vaardbaar”. Raadslid Han Lubberink 
(GB) stemde, net zoals in februari, 
als enige van zijn fractie Gemeente-
Belangen tegen het afgeven van de 
verklaring van geen bedenkingen. 
“Ik ben nog steeds van mening dat 
er onvoldoende rekenschap met de 
buurt is gehouden. Daarom kan ik 
niet meegaan met het afgeven van 
een definitieve verklaring van geen 
bedenkingen”.
 
Definitieve verklaring van geen 
bedenkingen
Met 3 stemmen tegen en 15 stem-
men voor heeft de raad een defini-
tieve verklaring van geen bedenkin-
gen afgegeven. Een verklaring van 
geen bedenkingen is een instem-
ming van de gemeenteraad voor het 
verlenen van de omgevingsvergun-
ning. Zonder de verklaring van geen 
bedenkingen kan het college de om-
gevingsvergunning niet verlenen. 
Dit betekent dat het college nu een 
omgevingvergunning kan verlenen 
voor de uitbreidingsplannen van het 
pluimveebedrijf van boer Kluin. 

Emper watervolleybalcompetitie

EMPE.- Op zaterdagmiddag 11 augustus organiseert Oranjevereniging Empe, 
een watervolleybalcompetitie. De organisatie zoekt hiervoor enthousiaste 
teams die mee willen doen aan dit spectaculaire spel. Het team dient uit 6 
personen te bestaan.
De watervolleybalcompetitie wordt georganiseerd op de zaterdagmiddag tij-
dens het Oranjefeest op het feestterrein aan de Ganzekolk. Zodra de vogel 
eraf geschoten is begint het volleyballen in de grote waterbak.
Opgeven kan via: www.facebook.com/OVEEmpe/ of mail naar : secretaris@
ove-empe.nl.

https://www.facebook.com/lajoyfashionliving.nl/
https://www.facebook.com/lajoyfashionliving.nl/
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.facebook.com/OVEEmpe/
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braderie

15 augustus
Start: 13.00  uur
Einde: 21.00 uur

www.intwello.nl

Meld je snel aan! 

Braderie in het centrum van Twello

Schrijf je in voor een gratis kraam, wees er snel bij want er zijn een max aantal 
kramen! Inschrijven kan tot 4 augustus. Geef je op via evenement@intwello.nl

Bestuursvergadering Klarenbeeks Belang
KLARENBEEK.- Woensdag 18 juli om 19.30 uur zal er een Bestuursvergadering van Klarenbeeks Belang plaatsvinden 
in de bestuurskamer van het MFC. Hierbij zal er een terugkoppeling worden gegeven op CDP-en en HC, de notulen en 
actielijst worden doorgenomen, ingekomen stukken worden besproken en mededelingen worden gedaan. 

De boerin meehelpen op de boerderij

Beleef het boerenleven op de 
Hertenboerderij
NIJBROEK.- Kleine konijntjes knuf-
felen en de boerin helpen op de 
knusse boerderij. Wie wil dat nu 
niet? Samen met de boerin zien, 
voelen en ruiken de kinderen de 
vele verschillende dieren. De kin-
deren gaan gezellig helpen met het 
verzorgen van de dieren. Een bele-
venis die ze niet mogen missen. Ze 
leren en zien veel van dieren en de 
natuur. De kinderen gaan met leuke 
kleine (en grote) kruiwagens de her-
ten voeren, de varkens verwennen 
door ze te borstelen en de lieve al-
paca’s brokjes geven. Daarnaast de 
pony borstelen, eieren rapen, de 
pauw bewonderen en nog meer… 
En door de goede begeleiding, dur-
ven de kinderen meer dan er soms 
gedacht wordt!
In de pauze is er tijd om even te 
spelen o.a. in het hooi of op de skel-
ters. Het is ook mogelijk om het ge-
vorderden diploma te behalen voor 
de kinderen die al een keer geweest 
zijn. Kosten zijn € 6,50 per kind in-
clusief diploma, drinken, wat lek-
kers en een verrassing. Leeftijd ong. 
4 t/m 12 jaar. Het begint om 10 uur 
en duurt ruim 2 uur waarin wij vol-
ledig de leiding hebben, dus u kunt 
fijn meegenieten. Ook geschikt bij 
regenachtig weer. Één volwassen be-
geleider (ouder/verzorger) verplicht. 
Volwassenen € 2,50 p.p. 

Na afloop is het mogelijk om pony-
ritjes te doen.

Dinsdag 3, 10, 17, 24 juli
Dinsdag 7, 14, 21, 28 augustus van 
10.00 - 12.15 uur. Meer info, update 
data en foto’s: www.hertenboerde-
rij.nl Middendijk 22, Nijbroek Op-
geven 0571-291996 of info@herten-
boerderij.nl. 
                                                                                                                
Boerendiploma behalen
Samen met de boerin de sfeer van 
het gezellige boerenleven ervaren. 

Herten voeren, varkens en pony bor-
stelen, eieren rapen, alpaca’s brok-
ken geven, etc. Ook diploma voor 
gevorderden mogelijk. Van 10.00 
- 12.15 uur. € 6,50 per kind incl. di-
ploma, drinken, wat lekkers en een 
verrassing. (4 t/m 12 jaar). 1 ouder 
verplicht. Volwassenen € 2,50 p.p. 
Vooraf opgeven: 0571-291996 of 
info@hertenboerderij.nl. Onvergete-
lijk leerzaam. 
Recreatie- en Hertenboerderij De 
Weerd Middendijk 22, Nijbroek 
www.hertenboerderij.nl

Dagbesteding op 
maat bij Gelder Thuiszorg
TWELLO.- Gelder Thuiszorg is in juni gestart met een dagbesteding waar ie-
dereen van harte welkom is. Deze dagbesteding is uniek in zijn grootte. Het 
streven is namelijk de groepen kleinschalig te houden. Dit in tegenstelling tot 
vele andere dagbestedingen. Door de kleinschaligheid kan de doelstelling van 
Gelder Thuiszorg, persoonlijke aandacht voor iedere cliënt, nagestreefd worden. 
Uitgangspunt bij aanmelding is de vraag: “Wat zou jouw ideale dagbesteding 
zijn?”  In overleg wordt daarna de invulling en het tijdstip besproken. De wens 
van de cliënt wordt middels maatwerk vervuld. Voor deze dagbesteding op maat 
is iedereen welkom. Ouderen, jongeren, oudere jongeren en mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wilt u sportief of creatief bezig zijn, 
houdt u van bakken of wilt u gewoon gezellig onder de mensen zijn met een 
kopje koffie of heeft u andere wensen? In overleg met Gelder Thuiszorg is heel 
veel mogelijk. Kleinschaligheid, gezelligheid, maatwerk, persoonlijke aandacht, 
je blij en nuttig voelen onder leiding van Melissa van Delsen. Bij Gelder Thuis-
zorg staat de koffie of thee klaar als u om uitleg komt vragen. U kunt bellen naar 
0571-226011 of mailen naar vestigings-db.voorst@gelderthuiszorg.nl 

Schoolreisje naar Empeland
VOORST.- De peuters van de Sprinkhanen in Voorst en de Bengels in Empe gin-
gen op schoolreisje naar “Empeland”. Eén van de kinderen had dit bedacht, voor 
hem een hele verre reis. Aan het eind van het jaar is het leuk om gezamenlijk af 
te sluiten en dit jaar had de leiding van Ut Trepke bedacht om naar de locatie 
in Empe te gaan. Rond 9.00 uur waren alle peuters gearriveerd en kon het feest 
beginnen. Heerlijk fietsen, op het luchtkussen, in de zandbak, op de schommel, 
lekker van de glijbaan of schminken: de kinderen konden kiezen wat ze wilden 
of natuurlijk alles doen.  Er was nog een kindje jarig en daarbij werd uit volle 
borst gezongen en als traktatie kregen de kinderen een ijsje. Als afsluiting aten 
alle ‘reizigers’ heerlijk pannenkoeken en gingen ze met een volle buik en moe 
naar huis. Mede door het prachtige zomerweer werd het een gezellige ochtend 
waarop zij leuk kunnen terugkijken.

http://www.hertenboerderij.nl
http://www.hertenboerderij.nl
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“wat een weertje, elke avond met je blote voeten naar bed”

MOOI ZOMERWEER

Leerlingen uit Klarenbeek voeren musical op

KLARENBEEK.- Op woensdag 11 
juli hebben de leerlingen van OBS 
De Dalk uit Klarenbeek weer de jaar-
lijkse musical opgevoerd. De kin-
deren uit de bovenbouw hebben de 
afgelopen weken hard geoefend om 
een spetterende show neer te zet-
ten. In het kort het verhaal van de 
musical. Wat moet je doen wanneer 
je oude bioscoop niet meer zo goed 
bezocht wordt als vroeger? Je organi-
seert een internationaal filmfestival! 
Er komen beroemde gasten en er is 
zelfs een rode loper. Maar dan blijkt 

dat de hoofdfilm niet meegenomen 
is uit de filmstudio… Zal de filmrol 
op tijd teruggevonden worden in de 
filmstudio’s? In welke filmscènes ra-
ken we verzeild? Ondertussen wor-
den de premièregasten steeds onge-
duldiger. Zal Bioscoop Appelstroop 
weer de bioscoop worden die het 
vroeger was?
OBS De Dalk voerde dit jaar de mu-
sical al in Ons Gebouw op. Ook dit 
jaar waren ze er weer op gebrand een 
spetterende show op de ‘planken’ te 
brengen voor ons trouwe publiek. 

Na de musical werden de leerlingen 
van groep 8 en juf Ankie met Harley 
motoren naar het spetterende eind-
feest gebracht. Hier werd nog tot in 
de late uurtjes doorgefeest door de 
leerlingen, team en ouders. 
Een paar bedankjes: Eigenaren Mar-
leen Endeveld en  Han Edelman 
voor het beschikbaar stellen voor 
Ons Gebouw, alle ouders voor de 
hulp. Petra Schuiling voor het hel-
pen bij de geografie.  En uiteraard de 
Harley rijders die het vervoer moge-
lijk hebben gemaakt. 

Afscheid groep 8 de Bongerd Terwolde

TERWOLDE.- Vorige week dinsdag 
werd groep 8 uitgezwaaid door alle 
kinderen, leerkrachten en ouders. 
Dit was dan echt hun laatste och-
tend op basisschool de Bongerd. In 
de ochtend hebben ze de hele school 
getrakteerd op snoepjes en een 
prachtig cadeau werd aangeboden 
aan school. Een rioolbuis bekleed 
met kunstgras (www.velvetgrass.
nl) waar de kinderen heerlijk op 
kunnen spelen.
In de avond konden de ouders ge-
nieten van een prachtige musical 
“torenhoog”, waar alle leerlingen ge-
weldig stonden te schitteren. Na een 

korte pauze werden de leerlingen 
d.m.v. een quiz één voor één naar 
voren gehaald door juf Annelies, die 
over elke leerling een anekdote wist 
te vertellen.

Woensdag konden de kinderen even 
bijkomen en zich voorbereiden op 
het gala dat donderdagavond nog 
op de planning stond. Een groep 
enthousiaste ouders is druk geweest 
met alle voorbereidingen, maar dit 
was het dubbel en dwars waard.
Terwolde werd overspoeld met 
prachtige, grote en aparte voertuigen 
met daarin alleen maar stralende 

gezichten. Nog één keer in de spot-
lights over de rode loper hun school 
in, om er daarna een spetterend feest 
van te maken met z’n allen.

De tijd is nu gekomen, 
we gaan hier nu vandaan
De tijd is nu gekomen een

 nieuwe weg te gaan
Rustig aan naar boven, 
wie dacht dat ik het kon

Nieuwe dingen glanzen voor 
ons aan de horizon!

(afscheidslied musical)

Glasvezel buitenaf gaat glasvezel 
aanleggen in Veluwe Oost
 
REGIO.- Goed nieuws voor de inwoners van het buitengebied van Ve-
luwe Oost. Er komt glasvezel. Glasvezel buitenaf geeft de inwoners van 
Veluwe Oost de zekerheid op de komst van het supersnelle netwerk. De 
laatste dagen is het aantal aanmeldingen extreem gestegen. 

Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf, licht toe: “Halverwege de 
glasvezelcampagne in Veluwe Oost hebben we een actieaanbod geïntrodu-
ceerd. En dat werpt nu z’n vruchten af. Mensen die zich nu aanmelden zijn 
goed geïnformeerd en kiezen bijna allemaal voor de eenmalig afkoop. Het 
aantal aanmeldingen is de laatste dagen fors gestegen en met de ervaring 
vanuit andere gebieden zien we dat er voldoende potentie is in Veluwe Oost. 
Verder zien we dat het enthousiasme onder de ambassadeurs groot is. Zij 
rennen zich het vuur uit de sloffen. En mede door hun inzet zien we een 
snelle stijging in het aantal aanmeldingen.” 

Profiteren
Glasvezel buitenaf biedt de inwoners van het buitengebied van Veluwe Oost 
dit weekend nog de mogelijkheid om gebruik te maken van het speciale aan-
bod van de eenmalige afkoop voor € 1.000,-. Ook bewoners die zich al heb-
ben aangemeld bij Digitale Stad Veluwe kunnen overstappen naar Glasvezel 
buitenaf en profiteren van het scherpe aanbod. Wees er snel bij, want tot en 
met maandag kunt u nog gebruiken van het aantrekkelijke actieaanbod.
 
Persoonlijk bericht
De klanten van Glasvezel buitenaf ontvangen volgende week een brief met 
meer informatie.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website: www.glasvezelbuitenaf.nl/deelge-
bied/veluweoost

Huisartsenpraktijk 
Smit & Bogchelman
KLARENBEEK.- Dinsdag 7 augustus prikpost Klarenbeek gesloten. In 
verband met vakantie is de prikpost in Klarenbeek gesloten op dins-
dag 7 augustus. Donderdag 9 en vrijdag 10 augustus is de prikpost ge-
opend. 7 augustus kunt u terecht bij de andere prikposten in de regio. 

Hoe vertel je tegen je kind dat jullie 
gaan scheiden?

Veel kinderen krijgen te horen dat hun ouders gaan scheiden. In 2017 waren 
dit er ruim 70.000. Dit moment zal veel kinderen de rest van hun leven bij 
blijven. Ook deze zomer zullen er weer veel kinderen te horen krijgen dat 
hun ouders gaan scheiden. 
Echter betekent dit niet dat je kind hierdoor beschadigd raakt, wat helaas 
wel veel mensen denken en ook hardop uitspreken. 
Er zijn heel veel momenten waarop je het goed kan doen, echter kan je het 
maar 1 keer fout doen. En die fout is dan maar moeilijk te herstellen. 

Wat is belangrijk?
Het moment en de plaats zijn niet eens heel belangrijk, als je de boodschap maar 
samen geeft. 
Jullie als ouders zijn de expert over jullie kind, dus jullie kunnen het beste inschat-
ten of het een korte boodschap moet zijn of juist niet. 
Belangrijk is dat de kinderen de ruimte krijgen om te reageren, om hun eigen emo-
tie te laten blijken en natuurlijk de ruimte krijgen om vragen te stellen. .

Alleen de vraag beantwoorden. 
Zoals bij ieder onderwerp is het zo dat je zoveel mogelijk bij het antwoord van die 
ene vraag moet blijven en niet te veel moet uitweiden.

Vertel je ze het hele verhaal?
Over het algemeen adviseren wij om zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven, 
maar probeer je kind zo min mogelijk te belasten met je eigen gevoel en je eigen 
mening. Dit zodat het kind de ruimte krijgt om er zelf iets van te vinden. Echter is 
dit iets wat bij de meeste kinderen het geval is, hierin is niet een eventuele stoornis 
als ADHD en Autisme meegenomen.

Zorgzaam Scheiden
Alle scheidingsbemiddelaars van Zorgzaam Scheiden zijn opgeleid om naast het 
regelen van de volledige scheiding, ook de begeleiding te kunnen bieden die ou-
ders nodig hebben in de omgang met hun kinderen. 
 
Werkproces
Zorgzaam Scheiden werkt met een vast tarief. Op die manier zijn er geen verras-
singen achteraf en weten jullie dus precies waar jullie aan toe zijn. 

Willen jullie hier meer over weten? Dan nodigen wij jullie van harte uit voor een 
gratis kennismakingsgesprek.

www.zorgzaamscheiden.nl  -  contact@zorgzaamscheiden.nl
+31851301811

http://www.velvetgrass.nl
http://www.velvetgrass.nl
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 16 t/m zondag 22 juli 2018. Week 29. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Eat Me avocado of mango
PER STUK

1.69
1.99 0.99

Eetrijp!

Varkenshaas

1.42 0.89
100 GRAM

Coop 
aardbeien- of 
slagroomschnitte
per stuk, ca. 5/6 personen

5.29
5.79 3.99

Vers gebak! 

Alle Almhof kwark
bak 500 gram

1.55
2.281.29

3.10 1.55

Alle
Crystal Clear  

of Sourcy 
2 flessen/pakken à 500-1500 ml 

m.u.v. Vitaminwater
alle combinaties mogelijk

bijv. 2 flessen Crystal Clear 
lemon à 1500 ml

1+1 GRATIS*

16.49

9.99

Hertog Jan
krat 24 flesjes à 300 ml

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Lay’s Oven Baked,  
Sensations, Méditerranée  

of Sunbreaks chips
zak 95-165 gram

1.36
1.69 0.99

10.99

Page toiletpapier
Origineel Schoon of Kussenzacht  

pak 32/40 rollen 

OP=OP

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 4 t/m zondag 10 juni 2018. Week 23. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Paprikamix
per 3 verpakt

1.651.651.

0.99

Beenham
naturel of  

honing-mosterd

100 GRAM

1.091.091.
1.141.141. 0.75

Coop 
beemsterkaasbroodjes  
of frikandelbroodjes XL
per 2 stuks verpakt

1.981.981.
2.382.382. 1.50

Heerlijk vers 
uit eigen oven! 
Heerlijk vers 

uit eigen oven! 
Heerlijk vers 

Coop vleeswaren
3 pakjes à 80-125 gram

alle combinaties mogelijk

2+1 GRATIS

3.003.003. 2.-

3.703.703. 1.85
bijv. 2 flessen 

Pepsi cola max à 1500 ml

1+1 GRATIS*

Pepsi, Sisi of 7UP
 2 flessen à 1250/1500 ml 
alle combinaties mogelijk

Lay’s 
Oven Baked, Sensations, 

Mediterannee of Sunbreaks
per 4 stuks verpakt

1.361.361.
1.691.691. 0.99

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

16.4910.49
Hertog Jan bier
krat 24 flesjes à 300 ml

Alle 
Elvive, Elnett, 

Studio Line, 
Ambre Solaire  

of Garnier

3.873.873. 1.93
bijv. Elvive 

shampoo color-vive50% KORTING*

Geldt ook voor 
zonnebrand!

Wereldballen
voor aanstormende
wereldsterren
Voor welke wereldbal spaar jij?
Er zijn 3 verschillende ballen: Portugal, Argentinië en Nederland.

Kijk voor meer info en de actievoorwaarden op coop.nl/wereldballen of bel 085-4873420.

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE De 

LelieDe 
Lelie

zegeltje_Opmaak 1  14      

Fosfaatrechten op orde maken
REGIO.- Vanaf 1 januari 2018 is 
het stelsel van fosfaatrechten voor 
melkvee in werking. Voor het eind 
van het jaar dient elke melkvee-
houder voldoende fosfaatrechten 
op naam te hebben voor het vee 
dat hij het hele jaar heeft gehou-
den. Het jaar is al over de helft. 
Voor wie dat nog niet gedaan 
heeft, wordt het hoog tijd om de 
fosfaatplanning rond te maken.

In de praktijk zien we dat veel melk-
veehouders meer vee hebben gehou-
den dan op basis van de beschikbare 
fosfaatrechten zou mogen. Er zijn 
verschillende scenario’s om binnen 
de toegekende referentie te komen.

Kopen
De prijs van fosfaatrechten is in de 
loop van het jaar alleen maar ge-
stegen. Dat is verklaarbaar door de 
grote vraag en het geringe aanbod. 

De financierbaarheid is op vele be-
drijven een probleem, zeker omdat 
banken vast houden aan een streng 
aflos-regime. 

Leasen
Ook als fosfaatrechten tijdelijk wor-
den overgeschreven wordt er 10 % 
korting toegepast. Dat is een groot 
nadeel van leasen. Bovendien is het 
aanbod van leaserechten eveneens 
zeer gering. Leasen is maatwerk. 

Uitscharen
Het uitscharen van jongvee aan een 
opfokker die fosfaatrechten heeft, is 
een mogelijkheid. In de praktijk zien 
we dat bovenop de opfokvergoeding 
een bedrag wordt betaald voor het ge-
bruik van  de fosfaatrechten. Voor deze 
keuze is het al rijkelijk laat in het jaar.  

Koeien/jongvee opruimen
Omdat bovenstaande opties niet 

voor iedereen is een oplossing bie-
den, is er voor een groot aantal vee-
houders nog maar één optie over: 
minder dieren houden. Denk er aan 
dat een hogere productie per koe een 
hogere excretienorm tot gevolg kan 
hebben. Elke koe die je in het eerste 
halfjaar boven het gemiddelde hebt 
gehad, moet je in de tweede helft 
van het jaar beneden het gemiddelde 
zitten. Als dat voor u van toepassing 
is, is het zaak snel in actie te komen! 
De tijd dringt. 

Boschland denkt mee!
Als u wilt sparren over genoemde 
mogelijkheden of over andere za-
ken uw agrarisch bedrijf betreffende 
geldt: de adviseurs van Boschland 
accountants en adviseurs denken 
graag met u mee. 
Neem contact op met teamfoode-
nagri@boschland.nl of bel 0575- 
61391. 

Opbrengst collecte 
Maag Lever Darm Stichting 
TWELLO.- In de week van 18 t/m 23 juni haalden collectanten van de 
Maag Lever Darm Stichting maar liefst € 4.161,18 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 van € 4.161,18 dat zij ophaalden gaat naar voor-
lichting en wetenschappelijk onderzoek. Iedere dag werken onderzoekers 
aan een oplossing voor de 2 miljoen buikpatiënten in Nederland. 

Collectebus 2.0
Er werd niet alleen aan de deur gecollecteerd, maar ook via social media 
door vele mensen die een digitale collectebus aanmaakten (collectebus.
mlds.nl). Daarnaast werkte de stichting met QR-codes voor Tikkie en iDeal 
en werd op 25 plaatsen gecollecteerd met de collectebus 2.0, waarmee je ook 
contactloos of met PIN kunt betalen.  

Opbrengst collecte
De Maag Lever Darm Stichting steunt baanbrekende wetenschappelijke on-
derzoeken naar spijsverteringskankers, betere diagnostiek voor maag-, darm- 
en leverziekten en innovatieve behandelmethoden. 

Collectanten lopen vaak voor iemand die ze ken-
nen met een buikziekte. Zoals Esther, die loopt voor 
haar dochter die kampt met glutenintolerantie. Of 
Martine, die zich inzet voor haar zus met een chro-
nische darmontstekingsziekte. 

Collectant gemist? 
Heb de collectant gemist en wil je doneren? Dat kan 
via via collectebus.mlds.nl. 

Deelnemers en 
vrijwilligers gezocht 
voor Tripalon Bussloo 
Op zondag 16 september a.s. vindt rond de 
recreatieplas Bussloo de inmiddels traditi-
onele Tripalon voor de 11e keer plaats. Vo-
rige jaren deden ruim 180 deelnemers uit het 
hele land mee aan dit evenement. Een tripa-
lon is een wedstrijd waarin ruiters met hun 
paard of pony aan drie onderdelen moeten 
deelnemen: een dressuurproef, een cross en 
een springparcours. 

De Tripalon bestaat uit drie onderdelen: een 
dressuurproef, deze telt officieel mee voor pun-
ten bij de KNHS, alle klasses van BB t/m Z2 
kunnen meedoen, maar ook kunnen ruiters zon-
der startkaart meedoen, ze moeten wel lid zijn 
bij de KNHS.  Daarna volgt er een springpar-
cours en aansluitend de cross rondom recreatie-
plas Busloo. Deze cross heeft een afstand van 8 
km waarbij onderweg 18 natuurlijke hindernis-
sen genomen moeten worden, waaronder een 
waterbak, - en maïshindernis. Men kan van 40 
cm tot 1 meter springen. Bij elke sprong zitten 
2 hindernisjury’s die de sprongen van de ruiters 
beoordelen. Deelnemers die mee willen doen 
aan de tripalon kunnen zich nog inschrijven via 
www.startlijsten.nl onder de plaats Bussloo of 
nog makkelijker via onze link op facebook: Tri-
palon Bussloo.
 
Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers 
die het leuk vinden om deze dag te komen hel-
pen. Bijv. als hindernis jury, parkeerhulp, ring-
meester, hulp in de rekenkamer of schrijver bij 
de dressuur. Ook als je nog een maatschappe-
lijke stage zoekt kan je je opgeven!
Zonder hulp van vrijwilligers is het organiseren 
van dit evenement niet mogelijk. Opgeven als 
vrijwilliger kan via de mail: voorsterkampioen-
schappen@hotmail.com of aan de balie bij het 
Voorsternieuws, Stationsstraat 17 in Twello.

Deze tripalon wordt georganiseerd door de 
Stichting Voorster Hippische Kampioenschap-
pen, waarin alle rijverenigingen uit de gemeen-
te Voorst vertegenwoordigd zijn namelijk: P.C. 
Hobby Horse, P.S.V. De Oortveldruiters, RV 
Zuidwijk, PPSV Bussloo en P.S.V. Twello

volg ons ook 
op social media 

www.voorsternieuws.nl

mailto:teamfoodenagri@boschland.nl
mailto:teamfoodenagri@boschland.nl
https://collectebus.mlds.nl
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Zaterdag 14 juli, ‘10 JAAR KUNSTKRING VOORST PUBQUIZ’
Galerie De Statenhoed (Dorpsstraat 11a, Twello), 14.30 uur

Woensdag 25 juli FIETSEN IN KLARENBEEK SMFC Klarenbeek, 18.30 uur

Zaterdag 8 september, KLOMPENFEEST MINITRIATLON
Zwembad De Schaeck, 14.00 uur

Woensdag 18 juli DRONE CUP Bibliotheek Twello, 14.00 uur

Zondag 26 augustus RONDE VAN TERWOLDE Sportvelden SV Terwolde, 9.00 uur 
(wandelaars 12 km), 10.00 uur hardlopers en wandelaars 5 km)

Zaterdag 15 t/m 29 september NATIONALE SPORTWEEK

Agenda

Team Food & Agri

Albert Baarslag, Herman Vrielink, Aalt van de Kamp en Henk Reijnders

Hengelosestraat 28
Hengelo Gld.

0575 46 13 91
www.boschland.nl

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? 
Neem contact op met een van onze adviseurs

Boschland accountants en adviseurs is dé gesprekspartner voor uw 
bedrijf in de food en agri. 

Een agrarisch accountant en adviseur die uw knelpunten kent. Die u 
snel begrijpt en u helpt het rendement van uw onderneming te 
vergroten. Team Food & Agri staat voor u klaar! Samen gaan we voor 
een optimaal resultaat. 

U kunt bij ons onder andere terecht voor: 
• bedrijfsanalyses      
• fiscaal advies op maat     
• bedrijfsoverdracht

• opstellen ondernemingsplan
• financieringsvraagstukken
• ondersteuning bij subsidie-aanvragen

Eerste zomer zwemmen 
zonder bandjes
Ouders opgelet: 
houd je kind in de gaten
De zomervakantie staat voor de deur. We werken toe aan het afsluiten 
van het schooljaar en de laatste kinderen halen nog net voor de vakantie 
misschien hun zwemdiploma A. Heerlijk zes weken vrij, even helemaal 
ontzorgen en hopelijk genieten van het mooie weer. Misschien staat er 
een mooie vakantie geboekt of blijf je lekker thuis. Wat je deze zomer 
ook gaat doen we zijn er allemaal dol op om met warm weer verkoeling 
te zoeken op het strand of in het zwembad.
Hoe fijn is dat als je kind dan afgelopen schooljaar zijn of haar eerste 
zwemdiploma heeft gehaald. Geen gedoe meer met bandjes maar de 
vrijheid om te zwemmen waar je maar wilt.
Veel kinderen kijken er dan ook naar uit dat ze voor het eerst zonder 
bandjes mee mogen doen met het ‘echte’ zwemmen. Enthousiast en vol 
trots, met hun diploma op zak, zwemmen. Ouders denken dan vaak dat 
je kind lekker zelf kan gaan zwemmen. Het zwemdiploma is binnen dus 
mijn kind kan zich redden. Wat een feest!
Zoals blogger Susanne Nijman schreef: zwemmen is net als fietsen. Een 
mooie vergelijking want als je kind voor het eerst zonder zijwieltjes kan 
fietsen stuur je die ook niet alleen het drukke verkeer in. Nee, je begeleidt 
je kind van net leren fietsen op de stoep naar drukke verkeersituaties. Je 
fietst mee en houdt je kind dichtbij je, jij ziet de gevaren eerder en kent 
de regels van het verkeer. Zo bouw je het zelfstandig fietsen met je kind 
rustig op. Zo zou je het met zwemmen ook moeten zien. Je kind heeft 
het A-diploma gehaald en dat is natuurlijk niet voor niets maar wel in 
een bekende gecontroleerd omgeving en daarin kan je kind zich prima 
redden. Nu is het aan ouders om kinderen te begeleiden in het drukke 
zwemverkeer. Misschien denk je nu ‘ja daarvoor is er toch toezicht 
rondom het zwembad of soms op het strand’. Dat is ook zo maar deze 
lifeguard heeft ook maar 2 ogen en kan niet alleen jouw kind in de gaten 
houden, hoe hard hij ook zijn best doet. Wees samen alert en hou allebei 
een oogje in het zeil. Bouw het rustig op in het zwembad en als dat goed 
gaat dan pas in openwater want water kan onvoorspelbaar zijn.
Zwem veilig of zwem niet!
Gooi je smartphone aan de kant en heb je aandacht bij je zwemmende 
kind en geniet deze zomer samen van het water.

Zutphense Boekenmarkt Groenmarkt
REGIO.- Zondag 29 juli  vindt voor de 20e maal de Zutphense Boekenmarkt plaats met 50 kramen van 
professionele boekhandelaren. De locatie van de markt is Groenmarkt plus een stukje Marspoortstraat 
in Zutphen. 

De markt is overzichtelijk en (gratis) toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur. De boekenmarkt kenmerkt zich door 
kleinschaligheid en professionaliteit en biedt een gevarieerd aanbod aan tweedehands- en antiquarische boe-
ken en ander drukwerk als prenten, kaarten, reisgidsen enz. én literaire T-shirts. Er is ook aanbod aan poëzie, 
theater, film en  muziek. ’s Middags zal ter ere van de markt een carillonconcert van één uur gegeven worden 
vanuit de Wijnhuistoren.    
Kwaliteit, verscheidenheid en een goede sfeer, daar gaat het om. De markt is geslaagd als de bezoekers het 
naar hun zin hebben. Na 19 jaar organisatie heeft Mulder Boekenvreugd uit Zutphen de organisatie van de 
Zutphense Boekenmarkt overgedragen aan Stein Culturele Evenementen / Henk Steinvoort. Stein organiseert 
o.a. de Hanze Boekenmarkt in Doesburg en de Boeken en Kunstmarkt op Landgoed Middachten in De Steeg. 
Op zondag 29 juli is tevens koopzondag in Zutphen van 12.00 – 17.00.uur en vanaf 25 juli is de Ijsselkade 
weergeopend voor het verkeer.  

Nieuw lid Raad van Commissarissen 
IJsseldal Wonen
REGIO.- IJsseldal Wonen heeft, 
na het ontstaan van een vacatu-
re, een nieuw lid benoemd  in de 
Raad van Commissarissen (RvC). 
Het nieuwe lid,  de heer B. Prins, 
is mede benoemd om het onderne-
mingsplan “Duurzaam en Dicht-
bij”, de koers van IJsseldal Wo-
nen, kracht bij te zetten. 

Nieuw lid
De RvC van IJsseldal Wonen bestaat 
uit vijf personen. Na het ontstaan 
van de vacature is het profiel van 
de RvC geactualiseerd aan de hand 
van het nieuwe ondernemingsplan. 
Hieruit bleek dat de RvC  aanvul-
ling kon gebruiken van een persoon 
die duurzaamheid in de brede zin 
hoog in het vaandel heeft staan. De 
Huurdersbelangenvereniging on-
derschreef dit profiel. Samen met 
de RvC van IJsseldal Wonen hebben 
zij de selectie voor een nieuw RvC 
lid opgepakt. Op voordracht van 
de Huurdersbelangenvereniging is 
gekozen voor Berry Prins. De heer 
Prins heeft veel ervaring binnen de 
corporatiesector.  Daarnaast heeft 
hij veel expertise op het gebied van 
duurzaamheid en innovatieve vor-
men van huurders- en bewoners-

participatie. Op 2 juli 2018 is hij 
formeel benoemd voor een periode 
van vier jaar.

Op volle sterkte
Met deze benoeming is de RvC van 
IJsseldal Wonen weer op volle sterk-
te. De Raad bestaat uit:
Bea Annot, voorzitter
Heleen Buijs, vice voorzitter
Patrick Hijlkema, voorzitter audit-

commissie
Arnoud Spithoven, lid audit com-
missie
Berry Prins, contactpersoon OR

De RvC houdt toezicht, geeft advies 
en vervult de werkgeversrol richting 
de bestuurder. De leden doen dit met 
veel passie en plezier. Zij bieden een 
luisterend oor, maar ook kritisch te-
genwicht aan de bestuurder. 

Annemarie loopt de Nijmeegse 
4daagse voor een nieuwe 
hondenopvang op Lesbos
TWELLO.- Annemarie Moerman uit Twello loopt samen met haar goede 
vriendin Ineke Schömaker de 4 daagse in Nijmegen voor een nieuwe 
opvang voor zwerfhonden op Lesbos. Aanleiding is dat de honden weg-
moeten van hun huidige locaties, vanwege geluidsoverlast van buren. 

Annemarie vertelt: “Ik loop dit jaar voor GaGa Animale Care. Deze stichting 
is opgericht door de Nederlandse Gerbien Fricke op het Griekse eiland Les-
bos. Tuurlijk krijg je wel eens de reactie dat er genoeg honden in Nederland 
zijn. Dan zeg ik: Klopt! Maar liefde voor mens en dier is grenzeloos.”

Gerbien is jaren geleden neergestreken op Lesbos. Ze zag hoe de honden 
slecht werden behandeld of gewoon werden gedumpt en heeft dit leed naar 
zich toe getrokken. Ze vangt nu de honden op en als er vraag of belang-
stelling is worden de honden ook naar Nederland gestuurd. Hier krijgen 
ze een mooie nieuwe toekomst. Dat alleen helpt nog niet de populatie van 
de honden te verminderen en daarom zet ze ook sterilisatie - en castratie 
programma’s op voor honden en katten. De liefde voor dieren is bij Ger-
bien immens groot. Ondanks alle tegenslagen van de plaatselijke bevol-
king gaat zij door met haar passie en missie. Gerbien moet dit jaar weer 
verhuizen met haar honden opvangcentrum. Ze moet iets nieuws zoe-
ken, maar daar is ook geld voor nodig. Daarom wil ik dit jaar lopen voor 
Gerbien en haar stichting GaGa Animal Care om genoeg geld in te zame-
len zodat zij een nieuw stuk land kan kopen voor haar honden opvang. 

“Ik heb de 4 daagse al een aantal keren gelopen en heb er weer erg veel zin 
in.  Ik maak samen met Ineke onze trainingsrondes. En als het goed weer 
is, dus niet te warm, dan gaan onze honden gezellig mee.”

17 juli gaat ze starten! Wil je Annemarie ook steunen? Ga dan naar: 
https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/wandelaars/annemarie-
moerman/6172540c-9bc9-4035-b022-710bd3d1cb0a

https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/wandelaars/annemarie-moerman/6172540c-9bc9-4035-b022-710bd3d1cb0a
https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/wandelaars/annemarie-moerman/6172540c-9bc9-4035-b022-710bd3d1cb0a
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www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

maandag
13.00 - 18.00 uur
di. t/m do.
10.00 - 18.00 uur
vrijdag
10.00 - 20.00 uur
zaterdag
10.00 - 16.00 uur

TWELLOSEWEG 100
7396 BP TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

w w w . n a t a s c h a d u m p . n l

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

50% korting

vanaf 19.99

vanaf 10.00

Diverse bad- en teenslippers

Slaapzakken

Restant diverse zomerjassen
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Festival ‘Over Grenzen’ in Gelderland
Concert Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

APELDOORN.- In het kader van het provinciale Festival Over Grenzen 
in Gelderland organiseert  het Erfgoedplatform Apeldoorn in samen-
werking met de stichting Koninklijk Apeldoorn op zaterdagmiddag 
21 juli een bijzonder concert van het Trompetterkorps der Kon. Mare-
chaussee  in het Oranjepark in Apeldoorn.

Dit concert vormt de afsluiting van 
de festivalperiode in Apeldoorn en 
wordt tevens door de Koninklijke 
Marechaussee in het kader van de 

relatie met de gemeente Apeldoorn 
gratis aangeboden aan de inwoners 
van Apeldoorn.
Het Trompetterkorps is gelegerd in 

het Opleidings-, Trainings- en Ken-
niscentrum Koninklijke Marechaus-
see, gevestigd in de Koning Willem 
III kazerne in Apeldoorn en staat on-
der leiding van kapitein Peter Kleine 
Schaars. Naast het fanfareorkest zul-
len ook de dames van het trio “Yess 
Sister Jazz Sister” optreden.

Het optreden vindt plaats van 14.00 
tot ongeveer 15.30 uur op het pla-
teau voor de muziekkoepel en zal 
geopend worden door burgemeester 
John Berends. 
Er is voldoende gelegenheid om 
rondom in het gras te kunnen zit-
ten, waarvoor u echter wel zelf een 
stoeltje moet meenemen; tevens is er 
catering en zijn er toiletten beschik-
baar.

Daar er in de omgeving zeer beperkt 
parkeergelegenheid aanwezig is ver-
zoeken wij u zoveel mogelijk lopend 
of met de fiets te komen.
Voor meer gegevens zie onze web-
site : www.erfgoedplatformapel-
doorn.nl/erfgoedfestival. 

Ga mee op avontuur in de 
uiterwaarden, ruige route 
door de Duursche Waarden
 
OLST.- Alleen voor stoere wandelaars! Tijdens deze wandeling van 3 uur 
leert u het gebied de Duursche Waarden, nabij Fortmond, goed kennen. U 
struint via een smal wandelpad door het ooibos naar de steenfabriek en de 
uiterwaarden. De Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids vertelt over de vogels en 
planten maar ook over het ontstaan van de Duursche Waarden. Maak kennis 
met de maaimachines van het gebied: de Schotse hooglanders en Shetland-
pony’s. Na afloop is er gelegenheid om bij te komen het Infocentrum IJssel 
Den Nul. Dus: kom struinen, uitwaaien en ontspannen!

De drie uur durende wandeling start op zondag 22 juli 2018 om 09:30 uur 
bij de balie van het Infocentrum IJssel Den Nul (Rijksstraatweg 109, Olst) 
en duurt tot ong. 12:30 uur. Na afloop van de wandeling kunt u een bezoek 
brengen aan het infocentrum Den Nul. Geniet op het terras van het uitzicht 
over het water, neem een kijkje in de expositieruimte, of laat de kinderen 
spelen in de buitenspeelplaats. Kosten: € 5,00 volwassenen en € 2,50 kin-
deren tot en met 12 jaar. Aanmelden kan bij Infocentrum IJssel Den Nul, 
evenementen@infocentrumijssel.nl Tel: 0570745040. Spontaan meewande-
len kan ook. 

Bijna elke maand organiseert Staatsbosbeheer een wandeling onder leiding 
van een Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids. Kijk op www.staatsbosbeheer.nl 
voor activiteiten in uw regio. Kijk voor alle activiteiten van het Infocentrum 
IJssel Den Nul op www.infocentrumijssel.nl. Tip: Trek stevige wandelschoe-
nen aan en neem een verrekijker en iets te eten en drinken mee voor onder-
weg!

http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/erfgoedfestival
http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/erfgoedfestival
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 MET SJORS                                                            MEGATORENS IN 
MODERN KUALA 
LUMPUR
Vanaf Siem 
Reap ben ik 
na Thailand, 

Laos, Vietnam 
en Cambodja 

naar alweer het 
vijfde land tijdens 

mijn reis gevlogen: 
Maleisië. Hier ga ik echter niet rondtrekken, maar 
een drie-daagse tussenstop in de hoofdstad Kuala 
Lumpur maken om daarna weer door te vliegen 
naar Indonesië. Kuala Lumpur was, na Cambodja, 
helemaal anders. Waar Cambodja een van de arm-
ste landen is, is alles in Kuala Lumpur juist erg 
ontwikkeld, alsof je in een grote stad in Europa 
bent. Sky trains, wolkenkrabbers en overal mo-
derne auto’s, (gratis) bussen door de stad en wegen die gewoon perfect 
en heel zijn. Wel waren deze treinen en bussen mudvol. Iedereen stond 
strak tegen elkaar aan en bij het instappen zorgden politieagenten ervoor 
dat er zoveel mogelijk mensen inpasten door nog even wat extra mensen 
erbij te drukken. 
Ook heb je in Kuala Lumpur overal winkelcentra met zowel de echte als 
de namaak merken van schoenen, kleding electronica etc.. De eerste dag 
in Kuala Lumpur liep ik een beetje rond en ben ik naar een van die shop-
ping malls gegaan: Berjaya Times Square. Dit enorme winkelcentrum van 
acht verdiepingen staat bekend om het feit dat er een achtbaan (!) door 
dit winkelcentrum gebouwd is. En niet een klein, miezerig achtbaantje, 
maar eentje die over de kop gaat, kurketrekkers, kortom alles erop en 
eraan. Verder gaat de achtbaan door verschillende verdiepingen van het 
winkelcentrum heen. Ook heb je een kartbaan, bowlingbaan en nog veel 
meer van dit soort attracties in het winkelcentrum. Loop je wat verder 
weg van de ingangen dan kom je de kraampjes tegen met alle namaak 

Gucci’s, Supreme en voetbalshirtjes. Na 
wat tijd in Berlaya Times Square doorge-
bracht te hebben nam ik voor 50 cent de 
skytrain richting de Petronas Twin Towers. 
Dit zijn de wolkenkrabbers waar Kuala 
Lumpur bekend om staat. Ze zijn gebouwd 
in 1998. Op dat moment waren de torens 
de hoogste gebouwen ter wereld. Onder-
tussen zijn er wel hogere gebouwen maar 
nergens staan twee gebouwen naast elkaar 
die zo hoog zijn. Ze zijn 452 meter hoog 
en tellen 88 verdiepingen. Ongeveer op de 
helft worden ze verbonden door een brug. 
Eigenlijk is dit een vluchtroute mocht er 
brand uitbreken in een van de twee torens. 
Onder de torens vind je een megagroot 

aquarium. Rondom de torens vind je een aantal pleinen met fonteinen en 
parkjes waar toeristen en locals even kunnen ontsnappen aan de drukte 
van de stad. In de avond worden er licht- en watershows gegeven waar-
door het zeker de moeite waard is om hier een avondje voor te reserveren. 
Merdeka Square, het onafhankelijkheidsplein is ook erg mooi. Het wordt 
omzoomd door een aantal kleurrijke traditionele gebouwen die vooral 
door overheidsdiensten gebruikt worden. De koperen koepel op de klok-
ketoren geeft het gebouw nog net wat meer uitstraling. Hier vlakbij zit 
de oude central market waar je allemaal lokale snacks en souvenirs kunt 
kopen. 
Vooral het type gebouwen viel me op, waar ze in de landen waar ik hier-
voor geweest was allemaal oud en vaak vies waren, kent Kuala Lumpur 
veel mooi versierde, moderne en schone gebouwen. Zo zijn er een aantal 
hele mooie moskeeën in deze stad, waar in de avond een erg leuke sfeer 
hangt met kraampjes met souvenirs, kleding, snacks en restaurantjes die 
snel opgebouwd worden. 
In de avond bezocht ik de shows 
met de fonteinen in het park ach-
ter de Petronas Twin Towers. De 
torens, het parkje en de fonteinen 
hier omheen waren allemaal erg 
mooi verlicht en vanaf daar ging 
ik naar een skybar op een torenflat 
vlakbij, die overdag dienst deed 
als helikopterplatform. Vanaf hier 
had je een mooi uitzicht op de 
skyline van Kuala Lumpur in de 
nacht. Vooral de Petronas Towers 
en de gigantische televisietoren 
steken ver boven alles uit.
In een overvolle bar in een van 
de toeristische straten keek ik de 
finale van de Champions League, 
die kon ik natuurlijk niet missen. 
Hierdoor was ik door het tijdsver-
schil laat thuis en dus sliep ik de volgende dag lang door om vervolgens 
weer richting het vliegveld te vertrekken om mijn vlucht naar Indonesië 
te halen. Mijn drie dagen in de Maleisische hoofdstad waren een leuke 
afwisseling op het Azië wat ik tot dan gewend was. De avonden in deze 
stad zijn super gezellig en overal zijn straatartiesten te vinden die tot diep 

in de nacht doorgaan. Rondom deze artiesten 
staan er af en toe honderden mensen te kijken 
en te genieten, omdat sommige optredens echt 
erg goed zijn en soms zelfs opgevoerd worden 
door bekende zangers. Alsof de Andre Hazes 
van Maleisië op straat optreedt. 
Vanuit deze wereldstad ga ik in Indonesië naar 
het rustige en mooie Flores. Dat wordt mijn eer-
ste Indonesische eiland tijdens deze reis. Het 
staat bekend om het national park Komodo dat 
vlakbij ligt. Ook de duikspots daar zijn super. 
Mijn volgende verhaal komt van onder de zee-
spiegel.

Go Ahead Eagles oefent tegen 
Excelsior Rotterdam
DEVENTER.- Na een aantal zware 
trainingsweken en oefenpotjes te-
gen de lokale amateurs begint voor 
de Go Ahead Eagles dan eindelijk 
het echte werk. Trainer John Stege-
man verwacht dan ook flinke tegen-
stand voor de Deventer adelaars in 
de wedstrijd Go Ahead Eagles - Ex-
celsior Rotterdam. Deze wedstrijd 
wordt gespeeld op vrijdag 20 juli op 
klein Milanello (De Woldermarck) te 
Terwolde. De aanvangstijd van deze 
wedstrijd is 19:00 uur en de kassa’s 
gaan om 17:30 uur open. Entree 
jeugd tot en met 15 jaar €3,00 entree 
16 jaar en ouder €7,00
 
Excelsior
De ploeg uit Kralingen heeft een aan-
tal versterkingen opgehaald voor het 
seizoen 2018 -2019 en een aantal 
spelers zijn geen onbekenden voor 
de rood gele fans uit Deventer want 
de doelmannen Sonny Stevens en 
Maarten de Fockert maakten immers 
onlangs de overstap naar eredivisi-

onist Excelsior en verder maakte ex 
Eagle Robin van der Meer de overstap 
van Fc Utrecht naar Excelsior. Verder 
trokken de Rotterdammers o.a. IJs-
lands international Mikael Anderson 
aan (gehuurd van Fc Midtjylland), 
Dennis Mahmudov (Fc Dordrecht), 
Thomas Oude Kotte (jong Vitesse), 
Jerdy Schouten (Telstar). Trainer van 
Excelsior is dit jaar Adrie Poldervaart.

Intermontage: Realisatie van 
complete interieurs
Het Intermontage Trainingskamp 
Go Ahead Eagles wordt dit jaar voor 
de 28e keer mogelijk gemaakt door 
Intermontage Leurink B.V. uit Ter-
wolde. Als familiebedrijf geeft Inter-
montage vorm aan de identiteit van 
haar klanten. Haar medewerkers 
geven de oplossingen waarmee, in 
eigen huis, een compleet interieur 
gerealiseerd wordt, waarin klanten 
zich thuis voelen. Meer informatie 
over de wanden, plafonds en maat-
werk interieurbouw die Intermon-

tage levert, kunt u vinden op: www.
intermontage.nl 

Volgende wedstrijd in Terwolde
Zaterdag 4 augustus  GA Eagles – 
Emmen   (15.00 uur) . 

Persaccreditatie
Om accreditatie aan te vragen voor 
een duel van Go Ahead Eagles in 
Terwolde, kunt u een mail sturen 
naar: kleinmilanello@svterwolde.
nl     U krijgt dan zo snel mogelijk 
een reactie.

Parkeren
Rondom het sportcomplex is zowel 
aan de Kolkweg (hoek Bandijk)  als 
aan de Molenweg een parkeerterrein 
gecreëerd. Hier kunt u gratis par-
keren. Bezoekers worden dringend 
verzocht gebruik te maken van deze 
parkeerterreinen. U kunt het terrein 
van SV Terwolde vinden aan de 
Everwijnstraat in Terwolde (Gld.) 
www.svterwolde.nl

Voorwaarts houdt zich 
staande tegen moeizaam 
spelend Go Ahead Eagles

TWELLO.- Onder toeziend oog van ongeveer 1000 toeschouwers werk-
ten de Deventenaren aan de Laene hun tweede oefenpot van het nieuwe 
seizoen af. Doordat velen Frankrijk - België ook een interessant duel 
vonden was het weliswaar minder druk dan voorgaande jaren, maar 
ondanks dat hing er een prima sfeer op het sportpark en beloofde het 
een gezellige avond te worden. 

Het eerste fluitsignaal had amper 
geklonken of Voorwaarts zag de 
bal al voor de eerste keer tegen de 
touwen vliegen. Net als vorig jaar 
was binnen de minuut de brilstand 
al niet meer van het scorebord af te 
lezen. Voorwaarts werd de eerste 
helft flink teruggedrukt op eigen 
helft, ook al leidde dat niet tot veel 
uitgespeelde mogelijkheden voor 
Go Ahead. Binnen het halfuur lag 
de bal echter al voor de derde keer 
in het net en leek een monsterscore 
in de maak. Na een goede loopac-
tie van de van FC Oss overgekomen 
Istvan Bakx was het een kopgoal 

van een andere nieuweling, Gino 
Bosz, die voor de 0-3 tekende. Een 
fraaie panna van Daan Stormink 
en een schot van Joey Teering van 
eigen helft waren de hoogtepunten 
voor Voorwaarts in de eerste helft.  

Na de thee betrad GA Eagles het 
veld met een beduidend ander 
team. Aan Twellose zijde werd de 
tweede helft afscheid genomen 
van het trio Rick te Riele, Sammie 
Fiddani en Ismar Maglajlic. Zij 
speelden dinsdagavond hun laatste 
wedstrijd in het oranjezwart. Het 
spelbeeld na rust was niet te verge-

lijken met het spelbeeld voor rust. 
Sterker nog, de beste kansen waren 
voor Voorwaarts. Simon Rutgers en 
Ismar Maglajlic hadden beide een 
levensgrote kans om Voorwaarts 
van de nul af te helpen. Deson-
danks kan er door de Twellonaren 
met een goed gevoel worden terug-
gekeken op deze wedstrijd. Bij de 
manschappen van John Stegeman 
mag nog wat gesleuteld worden, 
voordat zij aan de competitie be-
ginnen. In Twello kan de vakantie 
worden ingeluid. Op 12 augustus 
hervatten zij de training voor het 
nieuwe seizoen. 

De wedstrijdorganisatie wilt alle 
vrijwilligers, sponsors en betrok-
kenen bedanken voor de hulp. Zon-
der hen was de organisatie van deze 
wedstrijd niet tot stand gekomen. 
Bedankt!

Trouwkaarten

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 Twello, Tel. 0571 27 61 91, info@printandmore.nu

http://www.intermontage.nl
http://www.intermontage.nl
mailto:kleinmilanello@svterwolde.nl
mailto:kleinmilanello@svterwolde.nl
file:///Volumes/Data/Voorster%20Nieuws/Opmaak/VN%202018/week%2029/Redactie/../../Pictures/SV Terwolde/www.svterwolde.nl
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‘Ik wil een belangrijk Influencer worden!’ 

Toekomststemmen
Voor de rubriek toekomststemmen interviewen we jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar, wonende in 
een van de dorpskernen van de Gemeente Voorst. We praten met deze jongeren over hun leven van nu, 
wat hen bezig houdt als ook hoe zij de toekomst zien van zichzelf en de wereld om hen heen. 
- door Jos Bosch - 

Ze werd geboren in Reeuwijk en 
groeide op in Twello. Wilde al-
tijd al kapster worden, danst met 
de sterren en eet nachtelijk yog-
hurtijs. Ze is geen goeroe maar 
heeft wel vele volgers, loopt het 
liefst op blote voeten maar filmt 
haar familie alleen met kleren 
aan. Zo ongeveer Tess? 
‘Het kappersvak bleek uiteinde-
lijk niet wat voor mij te zijn. Al-
tijd je best doen, geen fouten ma-
ken, het moet perfect zijn. Ik ben 
daarvoor te onzeker en zelfs bang, 
dus ik wilde hier niet mee door-
gaan. Heb het eerste jaar afgerond 
en ben gestopt’. 

Je droom in duigen, je kappers-
schaar aan de wilgen; en nu? 
‘Het nieuwe schooljaar start ik in 
Amsterdam, een opleiding voor 
mode & media styling. De oplei-
ding duurt één jaar, is heel inten-
sief, maar ik heb er ontzettend 
veel zin in; helemaal mijn ding!’
Eén jaar opleiding en dan? 
‘Dan hoop ik veel meer volgers te 
hebben dan nu, meer bekendheid 
en dan kunnen bedrijven naar mij 
toekomen voor opdrachten.’
Hoe reageerden je ouders op deze 
switch? 
‘Mijn ouders stelden voor, dat ik 
toch eerst de kappersopleiding af 
zou ronden, want dan heb ik een 
stukje zekerheid. Maar ik word er 
zo ongelukkig van, het is zó niet 
mijn ding en dat begrepen ze. 
Mijn vader en moeder vinden het 
nu goed en staan ook achter mij. 
En inmiddels film ik thuis wel 
eens voor mijn vlog, ook dat vin-
den ze okay. De afspraak is wel, 
dat iedereen in huis is aangekleed 
en goed voor de dag kan komen. 
Ook mijn zus vind dat prima. 

Je vertelde zojuist dat je onzeker 
bent en bang, toch proef ik hier 
bij jou geen angst
‘Klopt! Deze opleiding is wat ik 
wil, wat mij ligt, dat weet ik ze-
ker. Ben al heel lang bezig met 
dit soort werk. Ik ben heel actief 
op Instagram en inmiddels ben ik 
ook vlogger. Op Instagram heb ik 
zo’n 800 volgers, maar dat moeten 
er nog veel meer worden.’
Lekker bezig Tess, maar wat is 
het doel van horden mensen ach-
ter je aan? 
‘Ik wil een belangrijk Influencer 
worden! Een Influencer kan bij-
voorbeeld producten voor bedrij-
ven promoten, ik volg trends of 
ik kan ze zelf creëren wanneer ik 
bekend genoeg ben.’
Heb jij dan ook persoonlijk con-
tact met die 800 volgers?
‘Ja, ik heb wel contact met ze. Niet 
met allemaal natuurlijk en ook 
niet altijd, maar heb wel mensen 
leren kennen, heb leuke gesprek-
ken met ze en ik kijk ook, of ik een 

aantal van hen dan 
weer volg’. 

‘Ik ben niet zo tuttig 
hoor!’

Alsof ze de oplei-
ding mediatraining 
zojuist cum laude 
heeft afgerond, 
kiest ze haar ant-
woorden zorgvul-
dig, spreekt gearti-
culeerd, inclusief 
de zachte Gooise 
R. Zonder overi-
gens die verve-
lende aardappel 
in ’t strotje. Tess 
is puur, ontvan-
kelijk, begaan en 
bezield. 
‘Ik ben niet zo tuttig hoor!’ en enigs-
zins verrast kijk ik haar aan. 
Is dat het beeld wat mensen wel-
licht van je hebben Tess?
‘Dat denk ik wel, hoewel niet ieder-
een dat beeld zal hebben. Mijn uiter-
lijk stem ik af op hetgeen ik doe of 
waar ik ben. Heb ik een feestje, iets 
belangrijks of bijvoorbeeld dit inter-
view met jou, dan wil ik er goed uit 
zien. Maar ik vind het ook heerlijk,  
om in een broek en shirt rond te lo-
pen en even niet aan het uiterlijk te 
hoeven denken’. 

Je wilt beroemd worden. Onder 
meer daarom ga je een intensieve 
en exclusieve fulltime opleiding 
volgen. Daarnaast ga jij je hobby 
jazzdans bij SV Twello weer volle-
dig oppakken. 
‘Het lijkt me heel leuk, wanneer 
mensen je kennen en herkennen. 
Dat mensen naar je vragen, met je op 
de foto willen, dat je ook weer veel 
mensen leert kennen, dat men naar 
je luistert en dat je belangrijk bent 
in de wereld. Het dansen heb ik ge-
woon nodig, dat is zó heerlijk!’
Inmiddels ben je hét gezicht voor 
het bedrijf Zorgzaam Scheiden en 
daardoor zien we je op veel mooie 
foto’s voorbij komen op social me-
dia en ook in het Voorster Nieuws. 
‘Ik vind het heel leuk om te doen en 
ik ken de eigenaren van die organi-
satie. We hebben vandaag weer een 
fotoshoot gehad en die is erg mooi 
geworden.’

We zitten aan een robuuste houten 
tafel bij Tess thuis. Daar omheen zes 
comfortabele stoelen, dus bij dit ge-
zin van vier zijn ook gasten aan ta-
fel van harte welkom. Zo voelt het 
overigens ook, al vanaf het moment 
dat Tess de deur voor mij wijd open 
doet, vergezeld van een stralende 
lach. 

‘Voorlopig flirt ik niet meer’

Tess, je bent 17 jaren jong, uitgaan 

is een dingetje en dan is er ook 
nog zoiets als verliefd worden?
‘Verkering heb ik gehad, een half 
jaartje. Dat vond ik leuk en het 
was ook allemaal nieuw voor me. 
Maar voorlopig begin ik daar niet 
meer aan. Vroeger vond ik het be-
langrijk om te flirten, keek ik veel 
naar de leuke jongens en zo’. 
Spreekt hieruit teleurstelling, er-
varing of bewuste keuze? 
‘Voorlopig flirt ik niet meer. Ik 
wil me intensief bezighouden met 
mijn doelen; lekker dansen, stu-
die, het opbouwen van mijn net-
werk, bezig zijn met Insta en You-
Tube, werken aan de toekomst.’
En als je 30 bent een succesvolle 
single woman? 
‘Dan hoop ik toch wel een leuke 
vriend of man te hebben hoor! 
Of ik kinderen wil hangt af van 
veel factoren. Mijn vriend moet 
het ook willen, maar ik wil mijn 
kinderen ook veel kunnen bieden. 
Financieel moet het kunnen, een 
goed onderkomen, een stevige ba-
sis, zekerheid.’

Je gaat een prachtig nieuw studie-
jaar tegemoet, op weg naar een 
nog meer bijzonder leven. Onge-
twijfeld willen de lezers jou vol-
gen na dit prachtige verhaal; hoe 
doen ze dat? 
‘Op Instagram ben ik vindbaar on-
der de naam Te3ss en op YouTube 
onder mijn eigen naam Tess ten 
Voorde’. 
Dank je wel voor dit prachtige ge-
sprek en het delen van een stukje 
van je leven Tess! We wensen je 
waanzinnig veel succes in de toe-
komst en vergeet niet, je carrière 
begon in de Gemeente Voorst! 

Wil ook jij jouw stem laten horen 
en lijkt het je leuk om te worden 
geïnterviewd? 
Stuur dan een email aan 
info@voorsternieuws.nl en wie 
weet zit ook jij binnenkort met Jos 
aan tafel! 

Nieuwbouw Intratuin 
bereikt hoogste punt

REGIO.- Intratuin Deventer heeft vorige week op de nieuwbouw in Deventer 
(Blauwenoord) het hoogste punt bereikt. Directeur Hendrik Vreeman heeft 
samen met bedrijfsleider Twan Jongbloets de Intratuin vlag laten zakken 
vanaf het hoogste punt. Genodigden, personeel en bouwpersoneel hebben 
dit feit op donderdagavond 12 juli j.l. gevierd met een BBQ op de nieuw-
bouw. Op vrijdag 13 juli werden er 2 grote kurkeiken en een 1000 jaar oude 
olijfboom afgeleverd vanuit Italië op de bouwplaats. Deze komen t.z.t. in 
het nieuwe pand. In de maand maart van 2019 opent de nieuwe Intratuin 
Deventer haar deuren.

19 Augustus Swingende 
Gospel bij Mission Amicitia

NIJBROEK.- Voor de vierde keer organiseert de kerk van Nijbroek Mission 
Amicitia, een muzikaal optreden in de feesttent aan het Geersepad in Nij-
broek. 
Dit jaar komen de Rainbow Gospel Singers onder leiding van Edith Caste-
leyn naar Nijbroek! 
Het wordt een zondagavond vol Black Gospel, liederen met inhoud en een 
christelijke boodschap, vanuit de Afro-Amerikaanse cultuur, vol van passie, 
praise en worship. Een avond die niemand wil missen! Kom ook en neem 
vrienden, familie en kennissen mee. Aanvang 19.00 uur.

De entree is gratis, maar omdat er natuurlijk wel kosten zijn, is er na afloop 
een collecte.

Checklist: wat moet je meenemen in je 
EHBO-kit op campingvakantie?
REGIO.- Een ongelukje op de trampoline, een tekenbeet of een valpartij: 
als je op de camping staat is een EHBO-kitje geen overbodige luxe. Wat 
moet je in ieder geval meenemen? Veel voorkomende ongelukken zijn 
valpartijen uit klimrekken, bomen en trampolines, en je kunt uitglijden 
of iets verzwikken of gebeten worden door een mug of teek.
 

Hoe ben je daarop zo goed mogelijk 
voorbereid? Volgens het Rode Kruis 
zijn in ieder geval deze zaken be-
langrijk om mee te nemen:
- snelverband

- pleisters
- een steunzwachtel
- verschillende soorten verband-

jes
- een tekentang of tekenpas
- een pincet om splinters te ver-

wijderen
- een coolpack
- een muggenbalsem om te voor-

komen dat je wordt geprikt

Ook handig:
- Slik je medicijnen? Zorg dat je 

voldoende voorraad mee hebt!
- Neem een lijstje mee met waarop 

je je (eventuele) allergieën, over-
gevoeligheden en medicijnen 
vermeldt;

- Check of je vaccinaties nodig hebt 
voor je vakantiebestemming, en 

vergeet je vaccinatiepaspoort 
niet in te pakken!

Let op bij teken- en 
muggenbeten!
Wees alert bij teken- en mug-
genbeten, benadrukt het Rode 
Kruis. De beestjes kunnen ziek-
ten overbrengen. Voor muggen geldt 
dat vooral bij verre bestemmingen. 
Bij teken moet je ook al alert zijn 
als je dichter bij huis blijft - zelfs 
in Nederland kunnen de beestjes 
ziekten overdragen. 
Draag bedekkende kleding, gebruik 
een muskietennet, zorg voor goede 
insectenwerende middelen en con-
troleer vaak of je gebeten bent. Te-
ken moet je zo snel mogelijk verwij-
deren, aldus het Rode Kruis.
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Er komt een politiepost in het 
gemeentehuis van Voorst

GEMEENTE VOORST.- Lange tijd werd er gedacht dat het politiebureau 
uit Twello zou verdwijnen en dat men voortaan naar het politiebureau 
in Zutphen zou moeten. Door bezuinigingen moest het politiebureau in 
Twello namelijk de deuren uiteindelijk gaan sluiten. Onhandig, tijdro-
vend en het zou ervoor zorgen dat de afstand tussen de politie en het 
publiek groter zou worden. Maar nu is er goed nieuws voor de inwo-
ners van de gemeente Voorst. Per 1 augustus verhuist de politie naar 
het gemeentehuis van Voorst. Aan de voorzijde van het gemeentehuis, 
bij de fietsenstalling, wordt een politieloket geopend. Teamchef Michel 
Beekhuis, wijkagent Atus Leleulya en burgemeester Jos Penninx vertel-
len u hier meer over. 

Politiepost in plaats van 
politiebureau
Volgens teamchef Michel Beekhuis 
is het belangrijk dat burgers beseffen 
dat er in het gemeentehuis een poli-
tiepost wordt geopend, en dus geen 
politiebureau. Het politiebureau 
blijft gevestigd in Zutphen. De groot-
ste verschillen tussen een politiepost 
en een politiebureau zijn dat een po-
litiepost geen permanente locatie is. 
Een politiepost is niet 24 uur per dag 
bemenst. Daarnaast zijn er bij een 
politiepost  geen cellen. Dit betekent 
dat een verdachte naar Zutphen dan 
wel Doetinchem wordt gebracht voor 
een politiecel. Wapens worden niet 
opgeslagen in de politiepost. “Een 
politiepost is het beste te vergelijken 
met een kantoorlocatie”, aldus team-
chef Michel Beekhuis. Wel kunnen 
burgers bijvoorbeeld aangifte doen 
bij de politiepost.

Samenwerking tussen overheid 
en politie
Door het openen van een politielo-
ket wordt er gehoopt dat de samen-
werking tussen overheid en politie 
wordt versterkt.  Burgemeester Jos 
Penninx legt uit dat de overheid en 
de politie elkaar op veel vlakken te-
genkomen . “De overheid en de po-
litie komen elkaar op veel vlakken 
tegen. Recent nog bij het oprollen 
van een hennepkwekerij. De politie 
heeft strafrechtelijke bevoegdheden 
en de burgemeester heeft bestuurs-
rechtelijke bevoegdheden. We heb-
ben elkaar nodig”. Teamchef Michel 
Beekhuis vult dit aan. “We werken 
op veel plekken samen met de over-
heid. Door een politiepost in het 
gemeentehuis te beginnen straal je 
dit ook uit. Ook krijgt de politie op 
deze manier lokaal een gezicht. Voor 

Teamchef Michel Beekhuis, wijkagent Atus Leleulya en burgemeester Jos Penninx in gesprek

politiemensen is het erg fijn dat ze 
de administratieve afhandeling in 
Twello kunnen doen als er iets in 
de gemeente Voorst gebeurt. Het zou 
zonde van de tijd zijn als ze daarvoor 
eerst naar Zutphen moeten rijden”.

Uitvalbasis
De politie Noord-oost Gelderland 
is opgedeeld in verschillende clus-
ters. Zo bestaat er voor de gemeente 
Voorst bijvoorbeeld een teamclus-
ter Voorst. Het teamcluster Voorst 
bestaat uit 18 agenten, waaronder 
3 wijkagenten. Volgens teamchef 
Michel Beekhuis is het van belang 
dat er een uitvalbasis komt voor dit 
teamcluster. “ Het is belangrijk om 
een plek te hebben in de gemeente 
Voorst waar politiemensen elkaar 
kunnen ontmoeten, een soort uitval-
basis”, aldus de teamchef. 

Geschikte locatie
Volgens teamchef Michel Beekhuis 
is het gemeentehuis van Voorst een 
geschikte locatie voor een politie-
post.  “Het gemeentehuis is centraal 
gelegen, vlakbij de snelweg. Het is 
erg handig dat er voor de deur ge-
parkeerd kan worden. Dit betekent 
dat er bij spoedgevallen snel wegge-
reden kan worden vanaf de politie-
post. Daarnaast is het handig dat we 
kunnen meeliften op de faciliteiten 
in het gemeentehuis”, vertelt team-
chef Michel Beekhuis.  Wel moest er 
nog het één en ander worden aange-
past in het gemeentehuis voordat de 
politiepost gerealiseerd kon worden. 
“Er is een aparte ingang gemaakt 
naar de politiepost, zodat de politie-
agenten 24 uur per dag naar binnen 
kunnen met speciale toegangspas-
sen.”, vertelt teamchef Michel Beek-
huis. 

Aangifte blijven doen
Wijkagent Atus Leleulya hoopt dat 
het openen van de politiepost eraan 
bijdraagt dat de inwoners van de ge-
meente Voorst aangifte blijven doen. 
“Het is belangrijk dat je lokaal te-
recht kan als je ergens aangifte voor 
wil doen. Het is niet handig als je 
daarvoor met je hele hebben en hou-
den naar Zutphen moet. Daarnaast 
is het ook fijn als een vrouw van 79 
waarvan haar voordeur is vernield 
aangifte kan doen. Zutphen is dan 
wel heel ver. Het is belangrijk dat 
burgers ook aangifte blijven doen 
van de kleine strafbare feiten. Door 
een politiepost in het gemeentehuis 
te creëren hopen wij dat de politie 
toegankelijk blijft voor iedereen, 
jong én oud”, aldus de wijkagent. 

Gemeente erg blij
Ook burgemeester Jos Penninx is 
erg blij dat er een politiepost in het 
gemeentehuis van Voorst komt. “De 
gemeente heeft er alles aan gedaan 
om dit te regelen omdat  wij het be-
langrijk vinden dat aan deze kant 
van de IJssel ook een politiepost 
komt. We zijn heel blij dat dit gelukt 
is. Met een plek in het gemeente-
huis leer je elkaar goed kennen. We 
hebben elkaar nodig op het gebied 
van handhaving, drugs en evene-
menten. Daarom is het handig dat 
we elkaar goed leren kennen en bij 
elkaar om de hoek zitten zodat we 
zo kunnen binnenlopen voor over-
leg. Ook zorgt het ervoor dat de 
politie toegankelijk blijft voor de 
burgers. Daarnaast is het belangrijk 
dat de politieagent zich verbonden 
voelt met ons gebied zodat er maat-
werk geleverd kan worden volgens 
een lokale aanpak”, aldus een tevre-
den burgemeester.  

Openingstijden
Vanaf 1 augustus 2018 is de politie 
te vinden in het gemeentehuis. De 
officiële opening vindt op 31 augus-
tus 2018 plaats.
De politiepost is geopend op de vol-
gende tijdstippen: 
Dinsdag: van 13.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag: van 13.00 uur tot 16.00 
uur
Vrijdag: van 9.00 uur tot 12.00 uur

Toertocht Brommer Club Twello

Zondag 9 september staat er tijdens het Klompenfeest weer een mooie 
toertocht voor brommers gepland. Aanmelden kan, a 7,50 euro p.p., 
vanaf 10.30 uur bij het clubgebouw van Motorclub De Megafoon, Stin-
zenlaan, Twello. (Deelname op eigen risico). 
Er wordt om 11.30 uur gestart, en na een tussenstop bij Pampus wordt 
omstreeks 14.15 uur het einde van de tocht verwacht.
Het eindpunt is restaurant Swinckels in het centrum van Twello, hier 
krijgt het publiek de gelegenheid om brommers te kiek’n en kunnen de 
deelnemers nog even gezellig napraten.

Meedoen? Meld je dan aan bij: brommerclubtwello@gmail.com 

Pittige ouverture jonge duiven

Orange voor Cor Wenink
TWELLO.- Deze week een beperkter programma omdat vanwege de nati-
onale feestdag, 14 juli, er in Frankrijk op zaterdag geen duiven gelost mo-
gen worden. Met slechts 1 vlucht voor de marathon-duiven vanuit Orange 
(910 km) en de seizoensopening voor de jonge duiven vanuit Roermond 
(120 km) was het relatief rustig in het clublokaal aan de Stinzenlaan.

Orange
Dinsdagavond werden de marathon-
duiven ingekorfd voor de vlucht van-
uit Orange. Dit is een vlucht met een 
zogenaamde ochtendlossing. Daar 
waar de meeste vluchten met derge-
lijke afstanden rond het middaguur 
gelost worden, is dat voor Orange ’s 
morgens zo vroeg mogelijk. Dit houdt 
in dat de duiven op vrijdag al een heel 
eind op weg naar huis zijn en soms 
zelfs al op dezelfde dag de hokken 
bereiken. In de zuidelijke provincies 
arriveerden inderdaad al duiven op 
vrijdagavond maar op de afstand van 
Twello en verder was het wachten 
tot zaterdagmorgen. Wel krijgen de 
duiven die op zaterdag arriveren een 
stuk tijd-compensatie omdat er in de 
nacht niet gevlogen kan worden. Dit 
wordt berekend aan de hand van de 
zonsondergang op de dag van lossing 
en de zonsopkomst de volgende dag. 
Dit is de zogenaamde neutralisatietijd. 
In Twello en omstreken landde de 
eerste duif rond half negen bij Cor 
Wenink op de Worp. Cor is een echte 
specialist en de betreffende duif had 
dit seizoen ook al de vlucht met mid-
daglossing vanuit St. Vincent gewon-
nen. Binnen 10 minuten arriveert de 2e 
duif van de club aan het Molenveld bij 
Annet Jutten. Annet heeft deze vlucht 
6 duiven ingekorfd en klokt er 3 in de 
prijzen waarmee zij het hoogste prijs-
percentage scoort. Met nog 1 officiële 
vlucht, vanuit Bergerac, is de strijd 
om het kampioenschap nog helemaal 
open.

Roermond
Doordat de vlucht voor de jonge dui-
ven vorige week vanwege het weer 
geen doorgang kon vinden, vond af-
gelopen zaterdag de verlate seizoens-
opening plaats. Ruim 300 jongen dui-
ven, geboren in 2018, werden ingezet. 
Vooraf zijn de liefhebbers al weken-
lang in de weer om de jongelingen te 
laten wennen aan alle nieuwe din-
gen die ze met zo’n eerste inkorving 
meemaken. Ze worden vooraf enkele 
keren in de manden gedaan om ze te 
laten wennen aan de kleine ruimte 
en om leren hoe er gedronken moet 
worden door de tralies. Ook worden 

ze regelmatig stukjes weggebracht om 
te leren snel uit de manden te komen 
en snel huiswaarts te vliegen. Toch 
zijn de eerste vluchten altijd hache-
lijke ondernemingen. De gezondheid 
van de junioren speelt een heel be-
langrijke rol. Het is niet altijd goed 
waarneembaar of er iets aan mankeert. 
Oude duiven kunnen dan terugval-
len op hun ervaring, iets wat bij de 
jongelingen natuurlijk nog ontbreekt. 
Binnen de club zorgde John Romein 
voor een grote verrassing. Daar waar 
hij met de oude duiven vrijwel on-
klopbaar is, is het spel met de jonge 
duiven zijn achilleshiel. Het afgelo-
pen jaar werd de boel serieus aange-
pakt: iemand kwam naar zijn hokken 
kijken om aanpassingen te doen v.w.b. 
de verluchting en het voersysteem. 
Ook werd er flink werk gemaakt van 
het trainen van de jonge bende. John 
was zaterdag niet bij de hokken toen 
de duiven arriveerden en zodoende 
kon hij dus ook niet melden op de 
clubwebsite. Groot was dan ook de 
verrassing toen bleek dat hij 1, 2 en 
3 was en daarmee gerenommeerde 
jonge duivenspecialisten het nakijken 
gaf. Team Freek Wagenaar uit Voorst 
draait 4 duiven in de top maar is zeker 
niet tevreden over het verloop van de 
vlucht. Ook Team Steffan Willems uit 
Epse, 2 duiven in de top 10, zal er de 
komende week alles aan doen om wat 
meer van zich af te bijten. Naomi & 
Lizzy Romein maken met een keurige 
8e plaats de top 10 vol. De combina-
tie van Brummen, bestaande uit Frits, 
Marianne en Sven van Brummen, 
maakt na een gedegen voorbereiding 
een prachtige uitslag met 11 van de 
25 duiven in de reguliere uitslag en 8 
duiven in de top 10 van de B-klasse. 
Alleen herintreder Henk Blankestijn 
scoort met 3 uit 7 een iets hoger prijs-
percentage in de algemene uitslag.
Top 6 Orange: 1. Cor Wenink, 2,3,5. 
Annet Jutten, 4. John en Gerrit Nieu-
wenhuis, 6. Jan Ketelaar. Top 10 
Roermond algemeen: 1,2,3. John Ro-
mein, 4,5,6,7. Team Freek Wagenaar, 
8. Naomi & Lizzy Romein, 9,10. Stef-
fan Willems. Top 10 Roermond B-
klasse: 1,5. Naomi & Lizzy Romein, 
2,3,4,6,7,8,9,10. Comb. van Brummen.

mailto:brommerclubtwello@gmail.com


• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

elke vrijdagmiddag in Twello

Kom en proef de sfeer

Galia Meloen Tros tomaten

2.00 1.00
Opal pruimen

4.002 kilo per kilo2 voor

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

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

macadamiamix

Zwitserse muesli 

cashewnoten

Wij kunnen gratis uw noten vacumeren voor de vakantie 

cashewnoten

pistaches Bij aankoop van 2 doosjes verse dadels

8.99
10.00

6.95
12.99
4.99

500 gram

2000 gram

500 gram a 5.00 per 2 stuks 3e doosje gratis 

500 gram

1000 gram

Let op: goedkoopste cashewnoten van Nederland !

Vrijdag 31 augustus vieren wij 
het 40 jarig jubileum met 

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

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

restaurants die Twello rijk is. Vul hieronder uw naam, adres en telefoonnummer in en deponeer 

deze in de actiebus op de markt. Deze bon verschijnt regelmatig in het Voorster Nieuws en u mag 

zo vaak meedoen als u wilt. De trekking is vrijdagmiddag 31 augustus 2018

Naam:  

Adres: 

Telefoonnr.:

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 3 KILO349 349 299
NIEUWE OOGST BETUWSE KLEI 
FRIESLANDER, DORE EN 
PREMIÈRE AARDAPPELS

ZOETE BETUWSE 
OPAL PRUIMEN

BETUWSE KLASSE 1 
RODE BESSEN

 5 KILO 2 KILO 2 GROTE DOZEN
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. Postadres: 
Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; of kijk op 
de site : www.okvvoorst.nl

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
KERKDIENSTEN

TWELLO. Atus Leleulya, donder-
dagavond van 19:00 tot 21:00 uur 
politiebureau Veilingstraat 30.
KLARENBEEK, Wilco Jansen, elke 
3e woensdag van de maand 19:00 
tot 19:30 uur .
WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van 
de maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur 
Dorpshuis de Pompe. Voorst: 20:00 
tot 20:30 uur Dorpshuis Voorst.
NIJBROEK/TERWOLDE, Gea Ve-
nema, elke 3e woensdag van de 
maand. 18:30-19:30 dorpshuis Ter-
wolde 20:00-21:00 dorpshuis Nij-
broek.

Als u buiten de spreekuren drin-
gend een huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apel-
doorn: 0900 600 90 00 
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 
Twello/Terwolde/Wilp: bellen 
met Spoedpost Huisartsenzorg 
Deventer e.o. (0570) 501 777

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

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 

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

ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 
– 17.30 uur; zaterdag van 9.30 – 
15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt 
u op werkdagen van 17.00 – 20.00 
uur en op zaterdag, zon- en feestda-
gen van 10.00 – 17.00 uur terecht 
bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in 
Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, 
Tuinstraat 51 in Voorst. 
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 
11.00 uur
Voor informatie bel met Zorgsaam 
op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, 
tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 
SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht te-
recht voor een compleet pakket aan 
diensten op het gebied van gezond-
heidszorg, zorg, wonen en welzijn. 
Tel.: (0900) 8856, 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar. Inter-
net: www.sensire.nl, E-mail: info@
sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugd-
gezondheidszorg, dieetadvisering 
088-1263126. 24 uur per dag 
bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente 
Voorst en is 24 uur per dag 
bereikbaar via tel. 0571 28 36 00. 
Meer informatie: www.trimenzo.nl. 
Bezoekadres: de Martinushof, Sint 
Maartenserf 85 in Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in ge-
val van nood) en over de producten 
en diensten van de Diabetesvereni-
ging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kultur-
hus Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappe-
lijk Netwerk Voorst, inloopspreek-
uur bij Kulturhus op werkdagen 
van 09.00-14.00 uur. Tel. 0570 74 
51 11. 
Voor meer informatie www.meeve-
luwe.nl 

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Zondag 22 juli
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. J. de Kok.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
Y. Pors.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe,  09.30 
uur ds. Toom. 18.30 uur ds. Van 
Olst.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. 
Van Beelen.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, mevr. I. de Zwart.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Y. 
van Neck.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. 
Lampen.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, Y. Pors. 
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastoor Daggenvoorde. 
Kerk eveneens geopend van 14.00 
uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, prop. Schouten. 
17.00 uur ds. Barth.

Dinsdag 24 juli
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. J. de Heer.
 
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 gesloten van 19 juli tot 20 augustus.
In de vakantietijd plaatsen wij straatbeelden uit een niet al te lang verleden. De situatie is soms aanzienlijk 
veranderd. Aan u om er nog eens naar terug te kijken.

De Olde Herberg, Teuge. Vroeger bekend om zijn speeltuin.

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

Krijgt Bungel een 
nieuwe plek?
 
Deze week brengen we Bungel onder uw aan-
dacht, een aanhankelijke kater met 3 poten, 
die als vondeling in het asiel is terecht geko-
men en een geschatte leeftijd heeft van 13 jaar.  
De rechter achterpoot van Bungel moest van-
wege een breuk worden geamputeerd, waardoor 
het voor een meest optimale mobiliteit en het zo 
klein mogelijk houden van artrose of andere pro-
blemen, belangrijk is dat Bungel slank blijft. Zo-
doende zal afgepaste voeding noodzakelijk zijn. 
Bungel heeft behoefte aan een rustige omgeving en is 
daarom beter op zijn plek bij een thuis zonder kleine 
kinderen, wel zou die eventueel kunnen samenwonen 
met een soortgenoot, maar die moet dan wel beschik-
ken over een vriendelijk karakter, anders heeft Bun-
gel geen eerlijke kans om zich te verdedigen. Bungel 
moet je vanwege zijn handicap niet naar buiten wil-
len laten en vindt het alleen binnen prima vertoeven. 
Bungel die een hoop ellende achter de rug heeft ver-

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

Vermist
Grijs gestreepte gecastreerde kater, 
een stuk magerder dan op de foto, 
smalle kop, dunne staart, plekje in 
de nek: Rijksstraatweg, Wilp.
Grijs gestreepte kater, witte kin, bef 

en voetjes voor, achter witte sokjes, 
grijze tekenband: Woudweg, Klaren-
beek.

Gevonden
Parelhoender: Domineestraat, Twel-
lo.
Zwart kitten: Koppelstraat, Twello.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Rijksstraatweg in Wilp.

dient een fijne vaste stek en zal als dank graag bij je 
willen zijn, want deze lieverd houdt gewoon zeer van 
aandacht.

Dierenasiel de Kuipershoek, 
Kuipersdijk 11, 
Klarenbeek.
Tel: 055-5068600. Internetsite: 
https://overgelder.dierenbescherming.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. 

ZOEK DE BAAS!

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


AMSTEL, BRAND
OF GROLSCH*
 
2 kratten Amstel à 24x30 cl,
Brand à 24x30 cl of
Grolsch à 24x30 cl

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 30 mei t/m di 21 augustus 2018

* Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen.
Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op
Jumbo.com/bieraanbieding.
 
** 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. 
Alle combinaties mogelijk. Max. 6 kratten per transactie.

2e
HALVE 
PRIJS**

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

