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DEZE WEEK IN HET
Voorsternieuws!

Johan Oonk 

neemt na na 

72 jaar afscheid

Dorpsverfraaiing 

brengt 

kleur en fleur

Geen minibieb 

maar een 

maxibieb 

Start 

Meer muziek 

in de Klas
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LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

€ 39,95 € 59,95 m²

Topkwaliteit PVC vloeren. 
Uiterst slijtvast
voor intensief 
gebruik!

Inclusief:
- PVC vloer
- Egaliseren 
- Leggen 

Ook voor: tapijten, zonwering & horren, traplopers, 
gordijnen, karpetten

Molendwarsstraat 58 TWELLO
(showroom geopend op afspraak)

info@wilsterprojecten.nl
06 - 250 67 601
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WILSTER
P R O J E C T E N

7 DAGEN PER 
WEEK GEOPEND
 BORREL|LUNCH| DINER 

VISITE BIJ SCOUTING VOORST 
VOORST.- Op 13 juli was de laatste 
opkomst van het seizoen en dan 
mag je best een beetje uitpakken. 
Wie nodig je dus daarbij uit? Juist, 
de burgemeester van onze eigen 
gemeente Voorst, de heer Jos Pen-
ninx! Hij wist de Welpen en Scouts 
(het was een gezamenlijke op-
komst) maar ook de leiding te boei-
en met zijn uitleg over: “wat doet 
een burgemeester nou eigenlijk’.  
Nou, dat is best veel. Teveel om op 
te noemen in dit artikel maar wat 
de boventoon voert is zijn betrok-
kenheid en het verantwoordelijk 
zijn voor de veiligheid en het wel-
zijn van de inwoners van Voorst. Na 
deze presentatie was er tijd voor 
een groepsfoto en actie. De zelf ge-
pionierde trappersbaan en de zelf 
gebakken pannenkoeken zorgden 
voor een echte scoutingochtend. 

De middag was gereserveerd voor ande-
re zaken. Om te beginnen het afscheid 
Henry Huis in ’t Veld en Richard Kamp-
huis. Beiden zijn, met een geweldige 
staat van dienst  van meer dan 20 jaar 
- lid, leiding en verschillende bestuurs-
functies-  gestopt. Ze werden door de 
groep uitvoerig bedankt met een pas-

send cadeau  maar werden toch ook 
nog even getest in hun verworven scou-
tingvaardigheden. Daar doen we verder 
geen uitspraken over. Verder waren er 
bloemen voor Jacqueline Tiemens – His-
sink, het erelid. Ze was dit jaar maar 

liefst 50 jaar lid van de Hélène H. Wil-
kensgroep, een felicitatie waard want ze 
is op de achtergrond nog steeds actief. 
Henry, Richard en Jacqueline, nogmaals 
dank jullie wel! De middag werd afgeslo-
ten met een heerlijke barbecue.

De jongste speltakken hebben nu va-
kantie tot 7 september. De Explorers en 
Stam gaan eind juli nog op zomerkamp, 
respectievelijk naar Ommen en Stadska-
naal. Meer weten over Scouting Voorst? 
Mail naar: info@scoutingvoorst.nl

FILM BOHEMIAN 
RHAPSODY VAN 
QUEEN OP HET 
DORPSPLEIN
TWELLO.- Op woensdag 7 augus-
tus is er een Openlucht Bioscoop 
op het Dorpsplein in het cen-
trum van Twello. Op een groot 
scherm van 4 x 2½ meter wordt 
Bohemian Rhapsody van Queen 
vertoond.

Op woensdag 7 augustus wordt het 
Dorpsplein omgetoverd tot Open-
lucht Bioscoop en kunt u deze film 
op een groot scherm komen kijken. 
Aanvangstijd:  21.00 uur. De film is 
gratis toegankelijk. Het is raadzaam 
om een stoel mee te nemen. 

VIP plaatsen
Op het plein zal ook een VIP ruimte 
ingericht zijn. Voor deze VIP gasten 
staan tafels en stoelen klaar. Ook 
worden zij voorzien van enkele lek-
kernijen. Wilt u in aanmerking komen 
voor een VIP plaats, dan kunt u vanaf 
25 juli bij uw aankoop een kaart in-
vullen met uw gegevens. De kaarten 
worden door de ondernemers alleen 
ter invulling aangeboden aan hen die 
interesse hebben om te komen. Er 
wordt 25 x een set van twee kaarten 
verloot. Deze verloting vindt plaats 
op vrijdag 2 augustus. De winnaars 
worden persoonlijk benaderd.

Woensdagavond 
7 augustus
De winkels zijn geopend tot 21.00 
uur. Winkelen met muzikale gezellig-
heid. Om 21.00 uur genieten van Bo-
hemian Rhapsody van Queen op het 
Dorpsplein. Zet uw stoeltje klaar voor 
het grote scherm of misschien bent u 
één van de VIP gasten. Kom kopen, 
genieten of kijken op woensdag 7 au-
gustus in het gezellige Twello.

REDACTIE 
KLOMPENKRANT
TWELLO.- Op 6,7 en 8 september a.s. 
staat Twello weer in het teken van het 
jaarlijkse Klompenfeest. Ook dit keer 
wordt er weer de klompenkrant ver-
spreid in een oplage van 100.000 stuks. 
Particulieren en verenigingen krijgen 
vanaf heden de gelegenheid om aan de 
bezoekers van het klompenfeest hun 
activiteiten kenbaar te maken. Dit kan 
door het inzenden van kopij (eventueel 
met foto). Kopij kunt u, liefst zo spoe-
dig mogelijk, sturen aan A. Alburg, Pa-
relhoendreef 7, 7391 EC, Twello of mail 
adri.alburg@gmail.com Mailen naar 
info@voorsternieuws.nl kan ook.  

PANNENKOEKEN-
FIETSTOCHT
 
KLARENBEEK .- Zondag 25 augustus 
organiseert Het Boshuis en de afdeling 
Handbal SCK weer de jaarlijkse pan-
nenkoekfietstocht. Het vertrekpunt is bij 
Het Boshuis, Kerkweg 2  in Klarenbeek. 
Hier kunt u zich tussen 10.30 en 13.30 
uur inschrijven. Naast de langere afstan-
den van 30 en 45 km is er nu ook een 
kortere route van 15 km.   Halverwege 
de mooie route van 30 en 45 km kunt 
u even uitrusten en genieten van een 
kop koffie, thee of ranja. En indien nodig 
kunt u uw elektrische fiets opladen.   Bij 
terugkomst aan de Kerkweg in Klaren-
beek kunt u genieten van gezellig mu-
ziek en een   heerlijke pannenkoek. De 
kosten voor deelname zijn slechts € 6,50 
per persoon. Dit is inclusief de routebe-
schrijving en koffie, thee of ranja en bij 
terugkomst een pannenkoek. Ook als u 
niet meefietst, bent u van harte welkom 
voor het eten van een pannenkoek. Er 
zijn voldoende parkeerplaatsen voor uw 
auto. En bij pech onderweg is de firma 
Wolters beschikbaar.

RIJD MEE MET DE KERMISTOERTOCHT 
OP ZATERDAG 16 AUGUSTUS
KLARENBEEK.- Inmiddels is de Kermistoertocht tijdens de Klarenbeekse 
Kermis een bekend fenomeen! Ook dit jaar mag dit spectaculaire onder-
deel dan ook niet ontbreken in het programma. Net als voorgaande jaren 
zullen hier oude tractoren, oude auto’s, klassieke motoren, maar ook So-
lexen, Zundapps, Kreidlers en andere oude bromfietsen aan deelnemen. 

Dit gebeurt allemaal  in samenwerking 
met SCV Oldtimers, de Solexclub Vette 
Boegie uit Teuge, de Zundappclub uit 
Empe, de Kreidlerclub uit Klein Amster-
dam en de Mb club.

Route
Er zijn twee routes: een korte route van 
circa 30 km. voor o.a. de tractoren en de 
solexen en een lange route van circa 70 
km. voor de motoren, auto’s en brom-
mers. Tijdens de tocht maken we een 
tussenstop bij camping De Bosgraaf in 
Lieren. Na afloop van de tocht worden 
de voertuigen allen op het kermisterrein 
opgesteld, zodat bezoekers deze kun-
nen bewonderen. 

Programma
10.30 uur:
Opstellen voertuigen aan de Broekstraat 
in Klarenbeek
12.30 uur:
Start kermistoertocht

Na afloop van de tocht worden de voer-
tuigen allen op het kermisterrein op-
gesteld, zodat bezoekers deze kunnen 
bewonderen.

Aanmelden & praktische 
informatie
Wij nodigen graag iedereen met één van 
bovenstaande voertuigen uit om deel te 
nemen aan onze Kermistoertocht. Ook 

zonder lidmaatschap bij een van de ge-
noemde clubs bent u van harte welkom! 

Wilt u graag meedoen? 
Tot donderdag 15 augustus kunt u zich 
aanmelden bij L. Kleverwal (0628646091 
/  laukleverwal@live.nl) of bij J. Spijker-
bosch (0623281015), graag na 18.00 uur 
’s avonds. Het inschrijfgeld is €8,- per 
persoon. Hiervoor krijgt u wat te eten 
en te drinken onderweg en uiteraard 
een prachtige herinnering (mogelijk ge-
maakt door ‘ Kees Effect’)! 

N.B. Zorg ervoor dat u uw deelnemende 
voertuig afdoende heeft verzekerd en 
dat de bijrijder op de originele daarvoor 
ingerichte zitplaats zit. Deelname is ge-
heel op eigen risico.

mailto:info@scoutingvoorst.nl
mailto:adri.alburg@gmail.com
mailto:laukleverwal@live.nl


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

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

Als iemand weggaat, en die kans bestaat altijd
Dan zal ik blij zijn om de jaren van ons samen

Soms vind je iemand
En die raak je dan weer kwijt

Evert Aalpoel

Dankbaar kijken we terug op de mooie uitvaart 
van mijn Evert, onze vader en opa.

Iedereen die daar aan heeft bijgedragen – in de 
vorm van aanwezigheid, lieve woorden en de vele 

kaarten – hartelijk dank daarvoor.

We missen hem, hij hoorde er zo bij, maar de 
mooie herinneringen blijven.

Dini Aalpoel – Uenk
Kinderen en kleinkinderen

Twello, juli 2019

Uw medeleven na het overlijden van onze 
lieve vader, opa en overgroot opa

Antonius Jozefus Broekhof
Antoon

heeft ons allen goed gedaan.

De vele kaarten, bloemen en uw aanwezigheid 
bij de crematie waren ons tot grote steun, 
waarvoor onze welgemeende dank.

 Jose en Evert 
 Richard en Anita 
 Tino en Monique
 
 kleinkinderen en    
 achterkleinkinderen

Twello, juli 2019

Alberta Hendrika  
Hakeboom-Karrenbeld

Wij hebben je mogen begeleiden in je  
laatste levensdagen. Het was fijn om dit  
samen voor je te mogen doen. Van ons is  
heengegaan mijn dierbare moeder, oma  
en overgroot oma

weduwe van Hendrik Willem Hakeboom

De crematieplechtigheid heeft 
reeds plaatsgevonden.

Zij overleed op 4 juli j.l.
in de leeftijd van 88 jaar.

Anja
Raymond en Michelle   
   Quinty, Elize
Angela
Ollie 2 

Bertha

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

ontvingen na het overlijden van

Geert Hurenkamp
Wij zullen hem blijven missen en hem in onze herinnering houden 

als iemand die bij velen geliefd was. Het is goed zo.

Familie Hurenkamp

Klarenbeek, juli 2019

Verbijsterd en verdrietig zijn wij door het 
onverwachte overlijden van onze collega

Rob Pol
Wij hebben Rob leren kennen als een 

stoere vent met een gouden hart. 
Wij zullen hem ontzettend missen.

Wij wensen Cindy en de familie 
heel veel sterkte toe bij het verwerken

van dit verlies.

Directie en medewerkers

Transportbedrijf Landewee

kind heart, brave spirit 

Dag lieve Rob
Cindy, Bennie, Gerda en Marleen 

wij willen er zijn voor jullie 

Lieve groet:
ooms, tantes, neven en nichten

Familie Pol

Onwezenlijk, Oneerlijk, 
Niet te begrijpen. 

Only The Good Die Young

In de bloei van zijn leven en met grootse 
plannen voor de toekomst is bij een 
tragisch ongeluk uit ons leven gerukt mijn 
rots in de branding, mijn baasje, onze lieve 
zoon en mijn stoere broertje

Rob Pol
in de leeftijd van 42 jaar.

Cindy Beekman
   Tinus U

Bennie en Gerda Pol
   Marleen Pol

Wij willen onze grote dank uitspreken naar 
alle hulpverleners die op welke manier 

dan ook van betekenis zijn geweest.

13 juli 2019
Correspondentieadres:
Hemmes Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Pol
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Er is gelegenheid om afscheid te nemen 
van Rob en ons te condoleren op vrijdag 

19 juli van 19.00 uur tot 20.30 uur in 
Afscheidscentrum Hemmes, 
Piet Heinstraat 33 te Twello.

Wij willen samen met jullie afscheid nemen 
van Rob op zaterdag 20 juli om 10.30 uur 

in bovenstaand afscheidscentrum.

Aansluitend zullen wij met elkaar Rob 
begeleiden naar zijn laatste rustplaats op 
begraafplaats Duistervoorde, Kerklaan 18 

te Duistervoorde - Twello.

‘Voorgoed doordrongen door haar kalm geruis
waren wij steeds op reis en altijd thuis’

Maria Vasalis

Na een rijk en vol leven is overleden

Melanie van der Wee - Arents
echtgenote, moeder en oma

Amsterdam,  Twello, 
19 augustus 1949 10 juli 2019

Paul van der Wee
Kinderen en kleinkinderen

Het afscheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Oude Veldjes 4, 7391 BP  TWELLO

Het is goed zo….
Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als je veel wordt ontnomen,
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
En het leven niet meer leven is.
Dan komt de tijd dat je verlangt naar rust.
Dat het einde is gekomen.

Na een korte maar hevige strijd hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man en onze vader

Theodorus Antonius Henricus 
Bouwmeester

Theo

* Wilp-Achterhoek, 10 januari 1940 † Beekbergen, 14 juli 2019

Annie
    Erik
    Monique

Geen bezoek aan huis.

Wij bedanken dokter Smit, de medewerkers van Trimenzo, de verzorgenden en 
vrijwilligers van Hospice de Spreng en schoonzus Corry voor de liefdevolle zorg.

Correspondentieadres: Uitvaartcentrum van Monuta, Veenhuizerweg 143
7325 AK  Apeldoorn

Vrijdag 19 juli van 19.00 tot 19.45 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen 
van Theo en ons te condoleren in Het Boshuis, Kerkweg 2 te Klarenbeek.

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 20 juli om 10.00 uur in Het Boshuis.

Aansluitend zullen wij Theo begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de naastgelegen 
begraafplaats.

Tijdens de condoleance en uitvaart zullen er collectebussen van KWF Kankerbestrijding 
aanwezig zijn.

Voor al uw 
familie

drukwerk 
o.a.

kaarten
bidprentjes
liturgieën

etc.

Omdat service 

niks bijzonders 

hoeft te zijn!

Print & More
Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

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 
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 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
Kimberley Teelen

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.

Diep geraakt zijn wij door het overlijden 
van onze collega

Anne Friedeman

Anne was vanaf 2014 bij ons in dienst 
als ouderenadviseur. Vanuit deze functie 
begeleidde zij, in nauwe samenwerking met 
vrijwilligers, inwoners uit de Gemeente 
Voorst bij vragen rondom het ouder worden.
We zullen Anne blijven herinneren als een 
kundige en lieve collega met een grote 
betrokkenheid bij de medemens.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar 
Han, Jim & Eva en Ledi & Ernst en naaste 
familieleden. Wij wensen hen veel sterkte.

Directie, collega’s en vrijwilligers van 
Mens en Welzijn Voorst.

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

Locatie: Buddezand 7 - 13 in Wilp
Vier luxe nieuwbouw appartementen te huur in het landelijk gebied in de eVZ de Fliert

Heb je verhuisplannen?
Of nog niet, maar wil je wel 
weten wat het beste is in 
jouw situatie? 

Oriënteren op de mogelijk-
heden heeft hoe dan ook tijd 
nodig en antwoorden op een 
aantal vragen. 

Bel voor een vrijblijvende 
afspraak!

OPGEVEN KINDER 
KLEEDJESMARKT 
NOG MOGELIJK
TWELLO.- Opgeven voor de gezellige kleedjes-
markt op woensdag 31 juli is nog mogelijk.

Woensdag 31 juli start de verkoop om 10.00 uur. Vanaf 
8.45 uur kunnen de spullen klaargelegd worden voor de 
verkoop. Om 15.00 uur eindigt de verkoop. Deelname is 
gratis. Er zijn nog enkele kleedjes vrij. Nog niet opgege-
ven, maar toch willen deelnemen? 
Mail naam, mailadres en telefoonnummer naar 
promotiecommissie@intwello.nl
Samen maken we er een gezellige markt van. Waar ver-
kocht en gekocht kan worden!

STIMULERINGS-PRIJS VOOR 
LOKAAL INITIATIEF
REGIO.- Eind 2019 wordt de Doemee-award 2019 uitgereikt. Een stimu-
leringsprijs van € 500,- voor een persoon of organisatie die zich met 
een lokaal initiatief in de regio Gelderland inzet voor een samenleving 
waarin ook mensen met een beperking, chronische ziekte of een af-
stand tot de arbeidsmarkt optimaal mee kunnen doen. 

De Doemee-award is een initiatief van MEE en wordt in samenwerking met (lo-
kale) partners uitgereikt. Met de award worden personen of organisaties die 
ervoor zorgen dat mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand 
tot de arbeidsmarkt in staat zijn maximaal mee te doen in het zonnetje gezet. 
Een initiatief inzenden voor de Doemee-award 2019 kan tot 1 oktober via www.
doemee-award.nl. De winnaar wordt eind dit jaar tijdens een feestelijke uitrei-
king bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.doemee-award.nl of 
neem contact op met MEE via telefoonnummer 088-633 0 633.

INLOOP MET VAKANTIE
KLARENBEEK. Afgelopen woensdag, 10 juli, was de laatste inloopochtend 
voor de zomervakantie.

Een aantal vaste gasten wisselden de 
laatste nieuwtjes uit onder een vers kopje 
koffie. De nieuwe kalender voor ná de 
zomer werd ook gepresenteerd. Voor het 
volgend  seizoen staan weer tal van inte-
ressante activiteiten op de kalender zoals 
het regelmatig terugkerende papa-mama 
café, lunch, creatieve workshops en infor-
matie over bijen, verzekeringen en reis-
verhalen. Dit alles wordt mede mogelijk 
gemaakt door een aantal vrijwilligers die 
iedere woensdag ochtend klaar  staan om 
de gasten van een drankje te voorzien. 
Woensdag 4 september, start de inloop-
ochtend met een workshop bloemschik-
ken. U wordt dan ontvangen met een 
eerste kopje koffie of thee dat aangebo-
den wordt door het Klarenbeeksbelang. 
Aanmelden voor workshops is wel nood-
zakelijk voor de inkoop van materialen. 
Aanmelden voor de regulieren inloop-
ochtenden is niet noodzakelijk. Volg de in-
loopochtend via Facebook Dorpscontact-
persoonklarenbeek. We wensen iedereen 
een fijne zomer toe en hopen u te mogen 
ontvangen tijdens de inloopochtend (10-
12 uur) in het MFC te Klarenbeek.

COLLECTE WEEK KWF
GEMEENTE VOORST.- De jaarlijkse collecteweek van het 
KWF Kankerbestrijding start dit jaar op zondag 1 sep-
tember 2019. In deze week gaan ruim 80.000 collectan-
ten in heel Nederland de straat op om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor kankeronderzoek. 

De gemeente Voorst heeft een geweldig team aan collectanten 
en andere vrijwilligers. Dat bleek onder andere ook uit de op-
brengst van de SamenLoop voor Hoop die in 2018 gehouden 
werd in onze gemeente. Een geweldige opbrengst en boven-
dien ook een fantastische opbrengst aan collectegelden in dat 
zelfde jaar. Elke euro die opgehaald wordt door de collectanten 
en de gevers, draagt bij aan de missie van het KWF: minder 
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten. 

Samen komen we steeds dichterbij, zodat deze vreselijke ziekte 
de wereld uit geholpen kan worden.
Wil je meehelpen om de jaarlijkse KWF-collecteweek tot een 
nog groter succes te maken, meld je dan aan, wij hebben je 
hulp hard nodig.

Aanmelden kan door middel van een mail naar: klooster.lia@
gmail.com of per telefoon: 0630814475. 

Je liefde, je kracht
je warmte en je lach.
Wat missen wij jou elke dag.

Hierbij willen wij jullie bedanken voor de 
overweldigende belangstelling en de vele 
blijken van medeleven in de vorm van 
bloemen, kaarten en telefoontjes na het 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder en oma

Betsy 
Kiesbrink - Eggink

Het heeft ons heel goed gedaan.

Jaap Kiesbrink
Kinderen en kleinkinderen

Terwolde, juli 2019

mailto:promotiecommissie@intwello.nl
http://www.doemee-award.nl
http://www.doemee-award.nl
http://www.doemee-award.nl
mailto:klooster.lia@gmail.com
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Ben jij als masseur / verzorger op zoek naar een nieuwe club of ben jij in opleiding voor 
fysiotherapeut of sportmassage en wil jij ervaring opdoen, dan zou dit een mooie gelegenheid 
kunnen zijn om kennis te maken met Sp. Teuge. 
 
Wij zoeken iemand voor de dinsdag- donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en voor de 
wedstrijden van het 1e en/of 2e elftal op de zaterdag. 
 
In samenwerking met de collega masseurs/verzorgers zullen de werkzaamheden bestaan uit het 
adviseren en begeleiden van de spelers op een trainingsavond en de wedstrijddag (zaterdag) op 
het gebeid van:  

• verlenen van eerste hulp bij sportletsels; 
• blessurepreventie; 
• aanleggen van functionele tapes en bandages; 
• massages; 
• krampbestrijding. 

  

Wij bieden 

• een prettige voetbalvereniging met een gemotiveerd medisch kader, die vindt dat een 
goede verzorging onmisbaar is binnen de vereniging; 

• mogelijkheid om ervaring op te doen; 
• onkosten vergoeding afhankelijk van beschikbaarheid, kennis en vaardigheden. 

 
Wil je weten wat wij te bieden hebben of voor extra informatie neem dan contact op met: Sjors 
Wolters  06-54931353 of mail: voetbal@sp-teuge.nl 

	

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Koppelstraat 49 - 7391 AK  Twello, Tel. 0571-274804  
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betre�ende autoschade.

 
 
 

 

KOM BINNEN bij Krepel Deuren         
 
 
Krepel Deuren is door haar jarenlange ervaring uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant en ontwikkelaar van 
binnendeuren voor de woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment aan 
binnendeurkozijnen, schuifdeursystemen en leggen wij ons toe op het bieden van totaalconcepten. Krepel Deuren 
levert aan bouwondernemingen en bouwmaterialenhandelaren in heel Nederland.   

Vanwege uitbreiding van onze montage activiteiten hebben wij vacatures voor: 

Monteurs binnendeuren/kozijnen 
 

Je monteert in teamverband binnendeurkozijnen (zowel staal als hout) en plaatst hierin deuren, beslag en 
eventueel glas. Na een gedegen inwerkperiode ga je ook zelfstandig projecten uitvoeren, eventueel samen met 
extern ingehuurde monteurs. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
 

• Monteren van binnendeuren en kozijnen in aansprekende projecten  
• Administratief sluitend maken van montagewerkzaamheden 
• Eind van de dag de bussen laden met het materiaal voor de volgende dag en eventueel materiaal 

klaar maken voor montage 
• Vakkundig oplossen van klachten  

 

Wij vragen 

• Hands on mentaliteit 
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
• Klantgerichte / servicegerichte instelling 
• Zelfstandigheid 
• In bezit van geldig rijbewijs B 
• In bezit van Basis VCA of bereidheid deze te halen 
• Geen negen tot vijf mentaliteit 

 
Wij Bieden 

• Een zelfstandige functie binnen een dynamische omgeving  
• Een goede werksfeer waarin samenwerking en collegialiteit hoog in het vaandel staan 
• Een prima salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden 

 

Heb je interesse?  
E-mail of schrijf dan je CV en een korte sollicitatiebrief met je motivatie aan Krepel Deuren, Postbus 2, 7380 AA in 
Klarenbeek. E-mail: info@krepel.nl onder vermelding van de vacature. 
Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Boerkamp,  telefoon +31 
(0)55 301 13 41.  www.krepeldeuren.nl 

 

 

 

Openingstijden:  Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen). 
Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30 uur. Zondag 12.00 - 21.30 uur.  Telefoon: 0571 27 49 83

Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello 

Wij zijn op zoek
naar een leuke collega Parttime

Geïnteresseerd, kom gerust
binnen of neem telefonisch

Contact met ons op 0571-27 49 83

eten. drinken. genieten.

.NLDE KRIBBE

PERSONEEL GEZOCHT
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EEN 
TAXATIE 

VAN JE 
HUIS LATEN 
UITVOEREN?

WWW.ECKHUYS.NLWWW.ECKHUYS.NLWWW.ECKHUYS.NLWWW.ECKHUYS.NLWWW.ECKHUYS.NLWWW.ECKHUYS.NL

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
www.hamutwello.nl 

0571 298 175
Koppelstraat 12 
7391 AK  Twello 

Elektra installaties
CV installaties
Gas/water/sanitair
Dak- en zinkwerken

Data installaties
Advies - begeleiding
Service - onderhoud

Duurzame energie

WANDEL4DAAGSE 2019 
IS GROOT SUCCES!

KLARENBEEK.- De 8e editie van de Wandel4daagse in Klarenbeek werd, on-
danks het niet zomerse weer, een groot succes geworden.

Dit jaar hebben 218 wandelaars mee 
gelopen met de Wandel4daagse.  Zoals 
ieder jaar konden de deelnemers kiezen 
uit 3 verschillende afstanden, de 3, de 
7 en de 10 kilometer. Dagelijks werden 
door de vele vrijwilligers de stempelkaar-
ten vol gestempeld en zorgen zij ervoor 

dat het evenement veilig kon verlopen. 

Elke avond was er muzikale ondersteu-
ning bij de start en de finish door DJ Dié-
mo van Gerrevink. 
Donderdag was de intocht. Alle deelne-
mers kregen  een medaille. De intocht 

werd zoals altijd feestelijk ondersteund 
door Muziekvereniging Klarenbeek. De 
intocht begon op het dokter Blok plant-
soen en eindigde bij MFC Klarenbeek, 
waar de hele week de start en finish wa-
ren geweest. 

Hopelijk zien we u volgend jaar weer te-
rug bij de 9e editie van de Klarenbeekse 
Wandel4daagse.

TWEE KAARTEN 
BESCHIKBAAR VOOR 
HART VOOR MUZIEK
TERWOLDE.- Zondag 21 juli vinden er nieuwe Tv-opnames plaats bij recreatie-
park de Scherpenhof. Talloze bekende artiesten zullen hun muziek ten gehore 
brengen.  Het terrein gaat open om 13.00 uur en het spektakel begint om 
14. 00 uur. Zie advertentie elders in de krant. Het Voorsternieuws mag twee 
kaarten weggeven . Met wie zou u naar het muziekfestijn willen ?
Stuur een mail naar info@voorsternieuws.nl en wie weet staat u zondag mee te 
swingen. 

ZELDZAAM MOOIE ZEEPBELLEN

Moeder en kind vermaken zich tijdens `Zeldzaam Mooi` in het Worpplantsoen. 

DE WORP.- Zondagmiddag was het 
Worpplantsoen het decor voor het fes-
tival `Zeldzaam Mooi`. Diverse kramen 
vol met onder meer, kunst, streekpro-
ducten, brocante en kleding stonden 
opgesteld tussen het groen.  Bezoekers 

konden ook genieten van diverse lekker-
nijen die te koop werden aangeboden. 
Workshops volgen behoorde eveneens 
tot de mogelijkheden. Verder was er 
live muziek in de Muziekkoepel. Lekker 
op een kleedje picknicken of relaxen, 

het kon allemaal. Kinderen genoten ook 
van de activiteiten die speciaal voor deze 
doelgroep op het programma stonden. 
De organisatie  van `Zeldzaam Mooi` 
organiseert een groot deel van het jaar 
markten door het hele land.

OUD PAPIER DE HOVEN
DE HOVEN.- Op zaterdag 20 juli komen de vrijwilligers nog een maal voor de vakantie door de straten van de wijk om 
oud papier op te halen. Wilt u het papier,  graag gebundeld op tijd aan de weg zetten. Dan komen wij  tussen 9 en 12 
uur het papier ophalen. De opbrengst wordt besteed voor  allerlei activiteiten  binnen het wijkgebeuren, en onderhoud 
van de speeltuin. 

Werkgroep oud papier

DE AANHOUDER WINT

TWELLO.- Zo’n twee jaar geleden kreeg de in Twello woonachtige Peter van de Vel-
den een orchidee in handen die, omdat hij onder de wolluis zat, in de vuilnisbak wou 
deponeren. Van alles was er al geprobeerd om de luis te verwijderen met het biolo-
gisch gif dat nog te koop is in Nederland, niets hielp. Peter ging naarstig op zoek en 
kwam in België terecht en speciaal gif gehaald, dat hielp, de luis was snel vernietigd. 
Met nu dit jaar als dank van de plant, deze bloemenpracht. Op dit moment meer dan 
50 bloemen en nog zo een 20 knoppen  Het is elke dag weer genieten. 

mailto:info@voorsternieuws.nl


 
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  

 
 

 

 Buitenzonwering Pergola zonwering 

Terrasoverkapping  Glasluifel  Binnenzonwering 

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

 
 
 

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

Openingstijden showroom:  
maandag en dinsdag:                           gesloten 
dinsdag, woensdag en donderdag w:  10.00 tot 18.00 u. 
vrijdag:                                                 10.00 tot 21.00 u. 
 zaterdag:                                             10.00 tot 16.00 u.   

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

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

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

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

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS

TE HUUR 
KANTOOR/SHOWROOM/WEBSHOP 
420 M2 kantoorruimte (2 verdiepingen). 

Rijksstraatweg 155, Twello 
Energielabel A. Beschikbaar: per direct 

Voor uitgebreide informatie: 
www: onlinebedrijfsmakelaar.nl 

EENMALIGE AANBIEDING!!!
U MAG UITZOEKEN!!!

3 STUKS
99.00
E

WIJ MOETEN RUIMTE MAKEN VOOR ONZE 
NIEUWE MERKEN DIE ERBIJ KOMEN

(SUSSKIND EN JYKKE NOG 2000 STUKS OP VOORRAAD) 

m.u.v. accessoires

- SUSSKIND BY FRENDZ - 
DORPSSTRAAT 16 TWELLO | WWW.FRENDZTWELLO.NL

WAT DOE JIJ ALS  
JE  VADER EEN  
HARTINFARCT  
KRIJGT?

 
www.ehbotwello.nl | ehbotwelloinfo@gmail.com

WAT DOE JIJ ALS  
JE  VADER EEN  
HARTINFARCT  
KRIJGT?

 
www.ehbotwello.nl | ehbotwelloinfo@gmail.com

WAT DOE JIJ ALS  
JE  VADER EEN  
HARTINFARCT  
KRIJGT?

 ehbotwelloinfo@gmail.com
 
www.ehbotwello.nl | ehbotwelloinfo@gmail.com

WAT DOE JIJ ALS JE   
VADER EEN HARTINFARCT  
KRIJGT?
  

 
www.ehbotwello.nl  |  ehbotwelloinfo@gmail.com

Meld je nu aan voor de reanimatiecursus!

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 

 

Printen, drukwerk, afwerking,
ontwerp & gelegenheidskaarten

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

Open din. t/m zon. vanaf 10.00 uur.
www.hofvantwello • info@hofvantwello.nl

Tijdens de schoolvakanties
Geopend alle dagen 

van de week

Oók op maandag!

BIJBAANTJE
VOOR SCHOLIEREN

In onze horeca. 

Weekend, avond, vakantie.
Afwisselend en gezellig! 

Email: laurette@hofvantwello.nl
Of bel: 06-12635320
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www.werkeninvoorst.nl

Tijd voor actie!POPKOOR BREAKOUT 
NEEMT AFSCHEID

WILP.- Afgelopen dinsdag avond, 9 juli, nam Marinke Back Hamers na 7 jaar 
afscheid van Popkoor Breakout. Als 7 jarige deed zij al auditie en lukte het 
haar om aangenomen te worden als Molly voor de musical Annie. En na die 
tour was het hek van de dam. “Als ik later groot ben wil ik zangeres worden” 
en later kwam hierbij “en het liefst in het theater!”. Marinke nam lessen, 
zong in Kinderen voor Kinderen 20, volgde de Vooropleiding Lichte muziek 
Zang aan het Rotterdams conservatorium en het lukte om succesvol af te 
studeren van het Muziektheater aan het Arnhems Conservatorium ArtEZ. 

Zij speelde in Muziektheatervoorstellin-
gen voor TheaterTweekant en als carol-
zangeres bij de X-mas Vocals en is zij 
zangeres bij de Musical sing-a-long en 
Charmony en zang(techniek)docent bij 
de Nederlandse Musical Academie Rij-
nijssel. 
Na 7 mooie jaren dirigent bij Popkoor 
Breakout geweest te zijn was het voor 
zowel het Popkoor als Marinke tijd voor 
nieuwe uitdagingen. Marinke heeft haar 
eerste rol  al te pakken in de musical 
“Zeevrouwen de musical”, die zich af-
speelt rond het Lauwersmeer in de jaren 
70 vorige eeuw.

Het afscheid werd gevierd met een spe-
ciaal concert voor familie, vrienden en 
oud koorleden. Voor deze avond was 
oud dirigent Dirk Bouillon speciaal ge-
vraagd. Marinke kwam dinsdag nietsver-
moedend op haar laatste repetitieavond.  
Alles was in het geheim voorbereid. De 

verrassing was enorm. Met het verzoek-
nummer van Marinke, You raise me up, 
waar alle leden en oudleden in meezon-
gen werd de avond met een lach en een 
traan  afgesloten.

Gelukkig heeft het koor weer een nieuwe 
dirigent gevonden die na de zomerstop 
zal beginnen.
Márin Kroon, de opvolgster, is muziek/
tekstschrijver en opgegroeid met mu-
ziek. Na jaren in een koor gezongen te 
hebben, kwam zij op de middelbare 
school in aanraking met theater en 
kwam zij erachter dat daar haar passie 
lag bij toneel, musical en zang.

Na haar VWO werd zij aangenomen bij 
Song&Dance Academie voor musical-
theater in Zwolle. In 2015 studeerde 
Márin af met mijn een eigen voorstel-
ling ‘Schoon Genoeg’ onder regie van 
Michaël van Buuren waarna zij is gaan 

doorstuderen aan het ArtEZ Conserva-
torium, richting Muziektheater. Zij ver-
diept zich  in modern muziektheater en 
performance, zangcoaching en compo-
sitieen en heeft zij zich gespecialiseerd 
als muziektheater-performer en maker. 
Deze maand heeft zij haar diploma bij 
richting Muziektheater gehaald.

Popkoor Breakout is blij met deze nieu-
we dirigent en zal ná de zomervakantie 
starten met deze jonge enthousiaste 
muziekperformer. Het koor heeft altijd 
plek voor meer enthousiaste zangers en 
zangeressen. Koorleden komen uit de 
Stedendriehoek maar ook uit Arnhem, 
dus samen rijden is mogelijk.
Samen zingen is gezond. Het is goed 
voor je longen, je hart en je humeur. 
Geen wonder dat steeds meer mensen 
gaan zingen. Mocht u interesse hebben 
om mee te zingen dan bent u vanaf 3 
september van harte welkom. Iedere 
dinsdag avond 20.00-22.00 uur wordt er 
in de Dorpshuis Pompe Dorpsstraat 41 
te Wilp gezongen. 
 

GA MEE OP AVONTUUR IN DE 
UITERWAARDEN, RUIGE ROUTE 
DOOR DE DUURSCHE WAARDEN
 
OLST.- Alleen voor stoere wandelaars! 
Tijdens deze wandeling van drie uur 
leert u het gebied de Duursche Waar-
den, nabij Fortmond, goed kennen. U 
struint via een smal wandelpad door 
het ooibos naar de steenfabriek en de 
uiterwaarden. De Staatsbosbeheer IJs-
selnatuurgids vertelt over de vogels en 
planten maar ook over het ontstaan 
van de Duursche Waarden. Maak ken-
nis met de maaimachines van het ge-
bied: de Schotse hooglanders en Shet-
landpony’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 21 juli 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 expositie-
ruimte, of laat de kinderen spelen in de 
buitenspeelplaats.

Kosten: € 5,00 volwassenen en € 2,50 
kinderen tot en met 12 jaar. 
Aanmelden kan bij Infocentrum IJssel 
Den Nul, evenementen@infocentru-
mijssel.nl Tel: 0570-745040. Spontaan 
meewandelen kan ook. 

Bijna elke maand organiseert Staats-
bosbeheer een wandeling onder 
leiding van een Staatsbosbeheer IJs-
selnatuurgids. Kijk op www.staatsbos-
beheer.nl voor activiteiten in uw regio. 
Kijk voor alle activiteiten van het Info-
centrum IJssel Den Nul op www.info-
centrumijssel.nl. 

Tip: Trek stevige wandelschoenen aan 
en neem een verrekijker en iets te eten 
en drinken mee voor onderweg!

MARTINUS LEERLINGEN IN ACTIE 

TWELLO.- Op de Martinus Twello kregen de kinderen uit groep 5 les over de plas-
ticsoep in zee. De leerlingen schrokken hoe lang afval blijft rondzwerven in de na-
tuur. Natuurlijk wilden ze allemaal in actie komen. Afgelopen donderdag ging groep 
5b zwerfafval verzamelen, getooid in een outfit van de gemeente gingen ze op pad. 
Handschoenen, knijper, hesje en vuilniszak en zoeken maar. De kinderen vonden 
zelfs een vaas en een kunstgebit! De natuur rond de school is weer mooi schoon en 
hopelijk blijft dat zo. 

Basisschool De Vallei in Driel breidt uit met ‘ondergrondse’ lesruimten.  
De Hobbit, zoals de nieuwbouw officieel heet, is een kunststof gebouw waarvan de  

montage in volle gang is. Als het af is wordt het voorzien van een stapel zandzakken waar 
grond over heen wordt gestort. Daar komt weer een graslaag op, zodat het nieuwe gebouw 

is ingebouwd in een groene in het landschap passende heuvel. 

Het gaat om een klimaatneutraal gebouw dat tot nu toe alleen in Zuid-Amerika wordt  
gebruikt. De Vallei is de eerste school in Europa die voor dit concept kiest.  

Een mooi en bijzonder project waarbij wij zorg dragen voor alle installaties. 



1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

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

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  inleveren (tegen 

contante betaling) bij Voorster Nieuws. 
Of invullen via www.voorsternieuws.nl 

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

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.

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Twello Duistervoordseweg 6 
Tel. (0571) 27 52 00

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

06-13456651

Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 
metalen en witgoed. Wij komen 
het bij u halen. Eventueel tegen 

kleine vergoeding.  
Tel 06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 
Tuinhuizen en schuren.  

06-23592164/0575-502635 
www.bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen 

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

of vrijblijvend advies  
06-14375736  

www.mulderorthopedie.nlEdelsmederij Jansen Voor al 
uw handgemaakte sieraden, 
tevens reparaties aan juwelen 

en groot zilverwerk.  
www.edelsmederijjansen.nl  

06-51607885 Twello.

Hooi balen persen. Kleine 
baaltjes, groot gemak. Zie 

facebook. Tel. 06 21 81 07 16

ERVAREN SCHILDER voor al 
uw binnen- en buitenwerk 

vrijbl. prijsopg F. Visser  
06 22 45 97 07 

Kerkactie Wilp vraagt voor haar 
rommelmarkt allerhande 

spullen. Voor informatie kunt u 
bellen naar Gepke Oosterbroek 

06-28634087.

Jonge wyandotte krielkippen 
+/- 5 maand meer kleurslagen, 

Brummen (0575) 56 25 66

Hedera Ilex ipv Buxus Hy-
drangia Rhodo’s vaste planten 
strong Annabelle enz. www.

kwekerijhetveld.nl , Veldw 50, 
Klarenbeek (055) 301 14 51,  

06 51 55 48 27.

Beuken voor de haag in pot gekweekt. Kan nu geplant wor-
den. www.kwekerijhetveld.nl, Veldweg 50, 7381 AT, Klarenbeek 

(055) 301 14 51, 06 51 55 48 27, 06 12 73 49 71.

HABBEKRATS schuurverkoop 
Lochemsestraat 5 open wo. vrij. 

10:00 tot 17:00 uur

Nieuwe 
aardappelen(frieslanders) 
van Nijbroekse klei. 1 euro/
kg. Middendijk 47 Nijbroek. 

0629455850

Hooi balen persen. Kleine 
baaltjes, groot gemak. Zie 

facebook. Tel. 06 21 81 07 16

Te huur SPRINGKUSSEN zeer 
geschikt voor kinderpartijtjes. 
Zelf ophalen en terugbrengen. 

Tel. 06 25 03 56 93.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Buurman 
Vleesch & Vis

Hoera!! We zijn weer normaal 
bereikbaar, de straat is bijna klaar!

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, 
vlees: 0571-271439 | vis: 0571-271662, www.buurmantwello.nl

1.50

2.99

5.50

4.401.25

3.508.00

3.00

Hausmacher

Truffelsalami

Heksenbollen

Babi pangangLamsworstjes

ZeeuwsspekMinuut steaks

Kip Kerrie salade

100 gram

100 gram

2 voor

400 gram100 gram

200 gram4 voor

200 gram

7.00

2.75

5.50

Ovenheerlijk
Gevulde pangarol

FF tussendoor
broodje haring

lekker makkelijk
Visbami

per stuk 3.75
2 voor

per stuk

500 gram

HWA afvoer 
Kijk op www.voorst.nl/nl/afkoppelbijdrage voor de subsidie regeling

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

Verkoop Service Veluwe BV

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Opal 
pruimen

Deze week volop Hollands fruit:

Bospeen

Koolrabi

2.99

0.99

0.99

kilo

2 stuks

Zoete dikke kersen

Rode bessen

Nieuwe oogst: frieslanders, bildtstar,
eigenheimer, opperdoes, nicola, dore

5.99

1.99

kilo

500 gram
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WERELDFESTIVAL BIJ ZONE.COLLEGE

TWELLO.- Ook bij het Zone.college in 
Twello gaan de leerlingen en het onder-
wijzend personeel op zomervakantie. 
Voor het echter zover is en een ieder op-
getogen de ‘vrijheid’ tegemoet gaat was 
er nog een afsluitende middag met het 
thema Wereldfestival voor klas 1. Deze 
werd bijgewoond door leerlingen van 
hogere klassen, ouders en basisschool-

leerlingen van de Wingerd. In de laatste 
projectweek van het schooljaar leverden 
alle leerlingen van klas 1 een bijdrage 
aan het Wereldfestival. Door het orga-
niseren van een festival wordt de afslui-
ting van het schooljaar een ‘feestje’. Bij 
het Wereldfestival brengt iedere leerling 
een stukje van de wereld naar school. 
Gedurende het schooljaar wordt er bij 

verschillende vakken aandacht besteed 
aan de wereld. Aan bod kwamen cultu-
ren, geloof, tradities, het festival sluit dan 
ook aan op de lesinhoud. 

Internationale dans was slechts één van 
de vele onderwerpen die tot uiting kwa-
men tijdens het Wereldfestival bij het 
Zone.college.

LEEN EEN DUO-FIETS EN BELEEF PLEZIER VOOR TWEE

MUZIKANT JOHAN OONK: NA 72 JAAR 
IS HET MOOI GEWEEST
 

TWELLO.- Johan Oonk heeft afgelopen 
dinsdag, tijdens de laatste repetitie van 
dit seizoen,  officieel afscheid genomen 
van zijn club Excelsior Twello. De bariton 
Saxofonist Oonk is niet alleen als muzikant 
jarenlang betrokken geweest bij muziek-

Jasper Esselink (l) nam namens het gehele orkest Excelsior afscheid van musicus Johan Oonk. 

vereniging Excelsior, maar men kon ook 
op hem reken bij tal van andere zaken. Een 
geweldige staat van dienst ligt achter hem, 
ook geldt hij als groot voorbeeld voor alle 
muzikanten. Johan Oonk: ‘’Heb er lange 
tijd tegen aan lopen hikken of ik afscheid 

zou nemen, maar liever zo dan dat ik er 
uit gestuurd wordt.’’. Excelsior is nog niet 
van hem af, met de woorden ‘’ik blijf jullie 
volgen’’ en met het nummer Excelsior Jubi-
lee en een daverend applaus kwam er een 
eind aan een mooie muziekcarrière. 

TWELLO.- Wij kennen ze allemaal. Een 
familielid, een buurvrouw of gewoon een 
bekende uit jouw wijk. Mensen, die nog 
dolgraag een keer willen fietsen, maar 
dat niet meer alleen kunnen of durven. 
Bijvoorbeeld door een evenwichtsstoor-
nis, dementie, spierziekte of omdat, door 
het ouder worden, fietsen niet meer zelf-
standig gaat. Maar thuis zitten hoeft niet. 
Door een samenwerkingsverband tus-
sen Mens en Welzijn en Trimenzo zijn de 
Duo-fietsen door u kosteloos te lenen.

Met de kelektrische ondersteuning van 
deze fietsen is  het duwtje in de rug al ge-
regeld. Een paar uurtjes vrij maken in de 
agenda en u heeft plezier voor twee. Aan 
zo’n uitstapje houdt u beiden een fijn ge-
voel overt. Reserveren kan via voorstac-

tief.nl/duo-fietsen. Het vertrekpunt is, af-
hankelijk van uw keuze, het Grotenhuis 
of de Martinushof.
Maak gebruik van deze buitenkans en 
reserveer een duo-fiets! Voor eventu-

ele aanvullende vragen kunt u terecht 
bij Guus Kroes, de buurtsportcoach van 
Mens en Welzijn Voorst. Hij is bereikbaar 
via g.kroes@mensenwelzijn.nl of het te-
lefoonnummer 06 – 40 10 36 11.

NIEUWE DATUM FIETSTOCHT 
TERWOLDE.- Op woensdagmiddag  3 juli was er weer een fietstocht georganiseerd  
door een lid van de wandel- en fietsclub Terwolde. Dit keer was er geen opgave nodig 
en de verrassing was groot toen het bleek dat zich  24 personen  meldden op het  
Kerkplein. Het weer was prima,de temperatuur 21 graden. Dus fietsen maar. Via fiets-
paden, die onlangs zijn opgeknapt, ging het richting Broekland. Over het Apeldoorns 
kanaal ligt ook een fietspad en we gingen richting Vaassen. Bij Emst nog een rondje 
Emstergat, waar we onze vestjes wel uit konden doen. Niet om een duik te nemen, 
maar omdat het al lekker warm werd. Opnieuw naar het fietspad langs het kanaal  
door het natuurgebied Vossenbroek richting Oene, waar we bij de Aardbeientuin van 
de familie Bronsink werden verwacht voor de koffie of theepauze met, u raadt het al, 
Cake met aardbeien en een flinke dot echte slagroom. Velen bezochten ook nog de 
winkel. Na uitgerust te zijn ging het richting Nijbroek, Welsum  naar Terwolde, waar 
de teller op 35 km stond. Het waren voor velen bekende,maar ook voor velen onbe-
kende wegen en het was leuk om zo dichtbij  weer iets nieuws te ontdekken.
De volgende fietstochten zijn alweer in de planning: Op dinsdag 23 juli organiseren 
Dick en Miny van Rijssen een verrassingstocht van 42 km. Vertrek om 13.00 uur bij de 
Terwoldse kerk. Je kunt je opgeven bij de fam. Van Rijssen dickvrijssen1946@gmail.
com of tel. 0647784065. Op donderdag 15 augustus organiseren Riek Smit en Hetty 
Braunius een mooie tocht. Ook daarvoor kun je je alvast opgeven bij Hetty: 
weibel-hetty@hetnet.nl of tel. 0630710124  

GELD IN HET BEDRIJF 
VAN JE PARTNER STEKEN. 
IS DAT EEN SLIMME ZAAK?
Stel, je partner wil een eigen bedrijf opstarten en heeft hiervoor een 
startkapitaal nodig. En jij hebt een mooi geldbedrag op je spaarrekening 
staan en steunt daarmee graag de ondernemersplannen van je partner. 
Lijkt allemaal heel eenvoudig en de keuze is dan snel gemaakt.
Ons advies is om eerst nog wel een paar goede afspraken te maken 
en vast te leggen, voordat je je spaargeld overmaakt naar de rekening 
van je partner.
Hoe geweldig het ook is als je je partner met jouw geld kunt helpen 
om een eigen bedrijf op te starten, het is ook het moment om daar 
goed en zakelijk naar te kijken. De toekomst kan anders verlopen dan 
gedacht en was te voorzien.
Hieronder schetsen we een voorbeeld uit de praktijk hoe het kan lopen.

Sabrina wil een sieradenshop beginnen, maar heeft niet de financiële 
middelen voor haar plannen. Haar vriend Tom is spaarzaam geweest 
en heeft flink wat geld opzij gezet. Hij vindt het leuk dat hij met dat 
geld zijn vriendin Sabrina kan ondersteunen. 
Helaas komt de sieradenshop niet goed van de grond en worden de 
ondernemingsactiviteiten na een aantal jaren gestaakt. En een poos 
later loopt het ook niet zo lekker meer met de relatie van Sabrina 
en Tom. Tom wil zijn geld terug, maar Sabrina kan het bedrag niet 
terugbetalen. Sabrina heeft het geld van Tom gebruikt om de huur van 
het pand waarin haar sieradenshop was gevestigd te betalen en voor 
andere niet renderende uitgaven. 
Als ze uit elkaar gaan, zegt Sabrina dat Tom het door hem aan haar 
overgemaakte geldbedrag niet terugkrijgt, omdat ze ervan uit is 
gegaan dat hij bewust een risicodragende investering deed in haar 
bedrijf. 
Tom stapt vervolgens naar de rechter om terugbetaling van het geld af 
te dwingen. Een slepende rechtszaak volgt.

Uit deze vervelende zaak tussen Sabrina en Tom kunnen we opmaken 
dat zakelijke voorwaarden en verwachtingen van tevoren goed moeten 
worden doorgesproken, ook al hou je nog zoveel van elkaar. Als alles 
anders verloopt dan gedacht kun je mogelijk tegenover elkaar komen 
te staan. 
Het is verstandig afspraken die je met elkaar maakt op papier vast 
te leggen, zoals onder welke titel wordt het geld overgemaakt, 
zekerheidstelling, wel of geen rentevergoeding, betalingsregeling, 
opeisbaarheidsgronden etc................ Want als het allemaal fout loopt, 
wil je niet dat je partner is ‘vergeten’ wat jullie hebben afgesproken of 
dat aan afspraken een andere draai wordt gegeven. 

Wij helpen je graag met jullie zakelijke gesprekken en plannen. We 
leggen dan jullie afspraken vast in een samenlevingscontract of een 
ander juridisch contract, zodat jullie je over de gemaakte afspraken 
geen zorgen meer hoeven te maken. 
Het is veel leuker om bezig te zijn met ondernemen en van het nieuwe 
bedrijf een succes te maken!
Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

http://voorsteractief.nl/duo-fietsen
http://voorsteractief.nl/duo-fietsen
mailto:g.kroes@mensenwelzijn.nl
mailto:dickvrijssen1946@gmail.com
mailto:dickvrijssen1946@gmail.com
mailto:.weibel-hetty@hetnet.nl


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

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

70-Tons weegbrug

ZONDAG 21 JULI 2019
RECREATIEPARK DE SCHERPENHOF

BANDIJK 60, TERWOLDE

Presentatie

Ferry de Lits

NIEUWE TV-OPNAMES
Terrein open: 13.00 uur

Aanvang: 14.00 uur

Entreeprijs vanaf 12 jaar: €12,50
Kaartverkoop via: www.fp2000.nl/entreekaarten of via:
Recreatiepark De Scherpenhof Bandijk 60  7396 NC  Terwolde
Coöp De Lelie  Molenweg 1 7396 AA  Terwolde
Primera Oonk Stationsstraat 4 7391 EK  Twello

Artiest van 
de maand  STEF EKKEL

en Ancora, Willem Barth, Zonzo Basily, Peter Beense, 
Henk Bernard, Sidney Bischoff, Jordi van den Boer, Bouke, 
Rob van Daal, Grad Damen, Henk Damen, Jan van Est, 
Frank van Etten, Erik de Greef, Joey Hartkamp en Trafassi, 
Havenzangers, Jeffrey Heesen, Mart Hoogkamer, Jaman, 
Rene Karst, Nelis Leeman, Richelle van Ling, Marlane, 
Rein Mercha, Robert Pater, Joeri Plaizier, Paultje Poets, 
Bart de Rooij, René Schuurmans, Spang, STORM, Vinzzent en
John West & Lange Frans 

MINI

CONCERT

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Tuinen 
De Roode Hoeve

OPEN TUINEN
Za. 20 juli 

10.00-16.30 uur

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

Openingstijden:  Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen). 
Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30 uur. Zondag 12.00 - 21.30 uur.  Telefoon: 0571 27 49 83

Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello 

De hele avond onbeperkt eten

(niet tijd gebonden)

€ 15,95  P.P. inclusief soep en ijs
kinderen tot 12 jaar betalen leeftijd plus €2,00

Speciale aanbieding

Kom genieten van ons 
overheerlijke onbeperkt 
buffet vanaf 17:00 uur op 

zondag 21 en 28 juli

Vol = Vol Reserveren gewenst
Excl. drankjes 

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

A
C
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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

EPDM en toebehoren
Kwaliteits EPDM - vliegvuur bestendig - LFSR kwalificatie

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

Verkoop Service Veluwe BV
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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

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

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 92INLEVEREN 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

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

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

Klarenbeek
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

 www.veluwscollege.nl/twello

 

De dag(en) die je wist dat 
zou(den) komen

Zelden zó’n lelijke titel boven m’n verhaal zien staan.
Zonder de haakjes stamt hij uit het jaar 2013 en is het één 
van de zinnen uit ‘Het koningslied’, speciaal geschreven 
voor de inhuldiging van destijds prins, inmiddels koning, 
Willem Alexander.
Taalkundigen buitelden over elkaar heen om uit te leggen 

waarom dit absoluut niet, of misschien toch wel een beetje 
kon. Het lied werd er niet minder populair door, integendeel. 

Zelf nam ik in datzelfde jaar de vrijheid de volledige tekst 
aan te passen voor onze examenkandidaten. We zongen het met 

het personeelsteam tijdens de diploma-uitreiking en dat is een soort 
traditie geworden, want we doen dat nog steeds! De gewraakte zin werd: ‘Je wist dat 
die avond zou komen en nu is ie hier….’
Het regende de afgelopen tijd dagen waarvan we wisten dat ze zouden komen. Voor 
onze examenkandidaten bijvoorbeeld. De dag dat het examen begon. De dag van 
De Uitslag. De dag van de diploma-uitreiking. (Wat was het weer leuk, persoonlijk, 
ontroerend en hilarisch!)
Voor de personeelsleden waren en zijn er ook van die dagen. De dag dat alle nieuwe 
aanmeldingen binnen moesten zijn. Puzzelen met groepsindelingen. De dag van 
het personeelsuitje. Wil je als leerling docenten in het wild zien, volg ze dan eens 
stiekem op zo’n dag. Je weet niet wat je ziet. Ze gaan compleet uit hun dak bij het 
slaan van een ‘birdie’, gooien met wc-borstels, maken de hele dag rare selfies en 
groupies en slaan minstens zulke bedenkelijke taal uit als leerlingen!
De dag waarop de laatste nakijkmarathon begint. Die marathon meet in het echt 
24 kilometer en 195 meter en dat is voor sommigen ook ongeveer de lengte van 
de hoeveelheid correctie die je nog moet doen, wanneer je alles achter elkaar zou 
leggen. De week waarin je als docent een volledig eigen leven leidt, wonend in 
kratten nakijkwerk, nachten doorhalend, slapend op de bank of achter je laptop. 
‘Júllie geven die toetsen en opdrachten, dus niet zeuren!’, hoor je de leerlingen 
terecht zeggen. Ze hebben gelijk. We doen het onszelf én jullie aan. En zo is iedere 
(voor)laatste schoolweek er weer eentje met dezelfde rituelen. Wanhopige docenten 
die nog proberen de laatste opdrachten van leerlingen binnen te krijgen, al even 
wanhopige leerlingen die nog op de valreep toetsen inhalen, mailtjes sturen, 
gesprekjes voeren, onderhandelen, ‘dealen’. 
Zelfs nog een paar ‘normale’ lesdagen. Gevuld met o.a. een zeer waardevolle cursus 
reanimeren voor onze leerlingen, gegeven door o.a. een ouder van onze school, een 
buitenproject voor biologie, een   activiteitendag op Bussloo. 
De dag van de overgangsvergaderingen. Dan spant het erom. Gelukt? Net niet? Toch 
nog een kans, wanneer je nog even terugkomt en die laatste opdracht…..?
De dag van afscheid nemen. Van je mentorklas. Van een aantal collega’s.
En dan……..’De dag die je wist dat zou komen……’, (brrrrr)………..VAKANTIE!
‘Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn?’ Ik citeer weer even uit het originele 
Koningslied. 
Nou, na zulke hectische laatste weken zullen leerlingen én docenten verzuchten dat 
ze er in elk geval klaar méé zijn…….maar klaar ervóór? 
De eerste week heb je waarschijnlijk al nodig om weer uit te vissen wie en waar je 
eigenlijk bent.
De laatste week begint het alweer te kriebelen. Nieuw schooljaar! Nieuwe leerlingen 
en collega’s! Werkweken!
Daar ergens tussenin ligt een aantal weken met dat heerlijke ‘niets-hoeven’, waar 
we allemaal zo naar verlangen. School leeg. Hoofd leeg. 
Terugkijken op weer een mooi schooljaar, met veel hoogtepunten. Voor mij was de 
uitgave van mijn boek er eentje. Maar er waren er nog veel meer! 
Ik ga weer op zoek naar die ‘verwassen vrijheid’ uit mijn eerste column van dit 
schooljaar. September 2018. http://www.veluwscollege.nl/blog/verwassen-vrijheid/ 
En dat wens ik iedereen toe. Een mooie vakantie, met veel vrijheid, rust en ruimte.
Al was het maar in je hoofd.
Bedankt allemaal, voor weer een mooi schooljaar!

Bert Jansen
Docent VC Twello

IJSKOUD 
DE BESTE…
TWELLO.- De Techniekdag Voorst is 
natuurlijk al een paar weken geleden, 
maar de winnaar van de fotowed-
strijd is bekend en heeft een heerlijk 
ijsje bij ijssalon Zaza gekregen.

Dit jaar was De Kleine Wereld uit Twello de 
gelukkige winnaar. Zij maakten de meest 
creatieve foto met gebruik van de tech-
niek. De opdracht is om de leukste foto 
te maken die met de Techniekdag Voorst 
te maken heeft. Dus op de dag zelf of met 
techniek die je daar hebt gezien.
Op 7 juni jl. was de Techniekdag Voorst en 
zijn alle foto’s ook meteen ingezonden. Een 
paar dagen later hebben de makers van 
de winnende foto een bericht gehad en is 
de afspraak voor het krijgen van een ijsje 
gemaakt. Afgelopen donderdagmiddag 
was het zo ver en hebben 26 leerlingen 
uit groep 7 van De Kleine Wereld hun prijs 
‘geclaimd’. Namens de Techniekdag Voorst 
zijn alle groep 7 klassen weer van harte 
uitgenodigd om aanwezig te zijn op 5 juni 
2020. 
Op de Techniekdag Voorst kunnen de kin-
deren uit groep 7 van alle basisscholen in 
de Gemeente Voorst kennismaken met de 
techniek. De dag wordt jaarlijks door lokale 
bedrijven gedaan bij SV Twello aan de Zui-
derlaan en de dag wordt mede-georgani-
seerd door de Rotaryclub Voorst.

ZWAAR ONWEER

Bij (opkomend) zwaar onweer met soms ieder seconde een bliksemflits, kan 
het heftig tekeer gaan en moet u bedacht zijn op plotselinge windvlagen, slag-
regens en hagel. Zware onweersbuien ontstaan in een vochtig overgangsge-
bied van zeer warm (tropisch) naar veel kouder weer. Tijdens zo’n bui kan de 
temperatuur in minder dan een half uur 10 tot 15°C dalen. De buien worden 
het hevigst als er op grote hoogte in de atmosfeer een zeer sterke wind staat. 
De buienwolken kunnen uitgroeien tot ongeveer 15 kilometer hoogte en be-
vatten een enorme hoeveelheid onderkoeld water en op grote hoogte ijskris-
tallen, waardoor ze veel neerslag kunnen opleveren. Sommige buien leveren 
meer dan tien millimeter in een half uur op. In zo’n wolkencomplex met sterk 
stijgende en dalende luchtstromingen hebben de druppels een lange weg 
te gaan voor ze het aardoppervlak bereiken. Daardoor kunnen ze alsmaar 
groter worden en dat verklaart de flinke druppels of hagelstenen die uit een 
zware bui vallen. Zware onweersbuien kunnen hagelstenen zo groot als ten-
nisballen produceren. Buien groeperen zich vaak langs lijnen, die worden 
voorafgegaan door windstoten. Het gevaarlijke weer is in de lucht te herken-
nen aan buidelvormige wolken aan de rand van het buiengebied. De wind 
kan al opsteken als de eigenlijke bui nog tientallen kilometers verwijderd is, 
wat zeer verraderlijk is. Bijzonder zware buien worden soms voorafgegaan 
door een rolwolk, een indrukwekkende, scherp begrensde wolkenbank, die 
inktzwart kan zijn. Ook overdag kan het dan aardedonker worden. Een rol-
wolk wordt vergezeld door enorme en plotselinge windstoten van soms 100 
tot 150 kilometer per uur. Het is een voorkeursplaats voor windhozen, maar 
vaak blijft het bij een begin van hoosvorming in de lucht. Reikt de slurf wel tot 
de grond, dan is schade onvermijdelijk.

Deze week geen onweer
Wel gaan de temperaturen weer omhoog na een weekend met meest wolken 
en af en toe een spat motregen.
Donderdag hebben we een afwisseling van zon,wolken en kans op een bui 
bij 23 graden.
Vrijdag schijnt de zon vooral in de ochtend, de middag geeft wat bewolking 
bij een temperatuur van 23 graden.
Zaterdag gaat de temperatuur verder omhoog naar 26 graden, de ochtend 
brengt ons weer zon maar de middag kan wolken en een bui geven.
Zondag geen onaardig  weer met zon wolken en toch ook weer kans op een 
buitje bij een mooie 24 graden.
Volgende week lijken de temperaturen verder op te lopen naar 30 graden.

Mark Wolvenne

Graag bieden wij de gelegenheid om ook ‘s avonds de tandarts
te bezoeken. Wij zijn elke dinsdag open tot 20.15 uur. Door deze
service hoeft u overdag geen vrij te nemen en kan uw controle
ook in de avonduren plaatsvinden.

Ook dit is een vorm van persoonlijke aandacht, die wij vanuit 
Tandzorg Op maat Twello graag geven. U bent van harte welkom! 

OOK ‘S AVONDS GEOPEND

Dorpsstraat 26c
7391 DE Twello
Tel: 0571 27 60 40 

Bel of schrijf u nu in via de site
TandzorgOpMaat.nl

GEMEENTERAAD BUIGT ZICH OVER ALGEMENE 
PLAATSELIJKE VERORDENING 2019
HET MAG STINKEN IN 
DE PLATTELANDSGEMEENTE VOORST 
GEMEENTE VOORST.- Tijden de 
raadsvergadering van 15 juli jl. 
stelde het college aan de raad voor 
om een nieuwe APV vast te stel-
len. ‘Vanwege ontwikkelingen in 
de rechtspraak, wetswijzigingen 
en dergelijke’. Er zouden enkele 
nieuwe artikelen in de APV worden 
opgenomen; parkeren anders dan 
op de rijbaan en stankoverlast door 
gebruik van meststoffen. 

De gemeente wil in de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) verbie-
den, dat inwoners onder meer meststof-
fen en oogstrestanten opslaan. Het kan 
zorgen voor stankoverlast en uit monde 
van burgemeester Penninx ligt het col-
lege tijdens de raadsvergadering toe, dat 
de gemeente en haar medewerkers ook 
worden benaderd door inwoners die kla-
gen over de stankoverlast. 
Middels een Amendement staken Fractie 
Suelmann, Lijst Arend, CDA, VV/Liberaal 
2000 en D66 een geurstokje voor het 
artikel, bekend als 4.4.1.A, met een zeer 
praktische motivatie. 
‘Voorst is een plattelandsgemeente’ en 
‘op het platteland houden mensen die-
ren en kweken ze gewassen’. De partijen 
waren en zijn dan ook van mening, dat 
het hebben van een mest- of compost-
hoop in een plattelandsgemeente moet 
kunnen. Kortom, het mag stinken in de 
gemeente Voorst, want het is gerela-
teerd aan de leefvormen van een platte-
landsgemeente. Sterker nog, Lijst Arend 
spreekt (met een knipoog) over het heb-
ben en houden van een ‘circulaire eco-
nomie’.
Burgemeester Penninx gaf als toelich-
ting, dat door het wél vermelden in 
de APV, handhaving mogelijk is. Het 
niet vermelden/verbieden van overlast 
maakt het onmogelijk, om bij klachten 
te kunnen handhaven. ‘Dan zal de tekst 
moeten worden aangepast’ is de mening 
van de diverse fracties, waarbij overigens 
ook de overige fracties zich kunnen vin-
den in het Amendement. Het onderwerp 
was slotstuk van deze laatste raadsver-
gadering voor de zomervakantie, teza-
men met het aanpassen van de APV op 
het gebied van ‘parkeren buiten de rij-

baan’. Want ook hier geldt; bij overlast 
moet handhaving kunnen plaatsvinden, 
maar parkeren buiten de rijbaan is juist 
in een plattelandsgemeente gebruikelijk. 
Het is goed, dat er binnen de gemeente-
grenzen van Voorst ‘gewaakt wordt’. Dat 
er regels zijn óm te kunnen handhaven – 
bij overlast – maar dat de vertegenwoor-
digers in de raad oog hebben en houden 
voor de leefbaarheid in de gemeente 

Voorst. Het ‘gedogen met mate’ en ‘sa-
men lossen we het wel op’ is daarbij een 
beter handvat, dan op voorhand gebie-
den en verbieden. 
De raad gaat met zomerreces. De eer-
ste bijeenkomst zal zijn op maandag 
9 september middels een Ronde Tafel 
Gesprek (RTG) en de eerste raadsverga-
dering zal plaatsvinden op maandag 23 
september. 
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Gemeentelijke informatie

afvalinformatie

gemeenteraad
Raadsvergadering 15 juli
Op maandag  15 juli  heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze vergadering is af 
te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal: voorst.raadsinformatie.nl  In de kalender 
klikt u dan op de gewenste datum. Hier staan ook de genomen besluiten.  Heeft u vragen over 
Politiek Portaal? Bel de griffi  e: 0571-27 93 87.

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 of Postbus 9000, 
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 9 september 19.30 uur ronde-tafelgesprekken  gemeentehuis Twello
maandag 23 september 19.30 uur raadsvergadering  gemeentehuis Twello

Informatie
Hebt u vragen? Hiervoor kunt u terecht bij raadsgriffi  er, Bernadette  Jansen (0571) 279 217 en 
locogriffi  er, Dini Vriezekolk (0571) 279 387. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raads-
fracties. De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ en hieronder:
■ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl  / (06) 55 53 21 13
■  Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via g.schimmel@voorst.nl / 
 (06) 22 37 82 24
■  Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl / (06) 53 87 71 61
■  Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl  / (06) 53 67 85 62
■  Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl 
■  Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl / (06) 50 66 66 01
■  Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  via m.suelmann@voorst.nl / (06) 37 31 54 22

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

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

www.voorst.nl

in voorst
verbouwen

Herinrichting en aanleg fi etspad N790 Wilpsedijk

In november 2018 is het ontwerp 
voor de herinrichting en aanleg van 
het fi etspad op de Wilpsedijk door 
provincie Gelderland gepresenteerd 
tijdens een inloopbijeenkomst. De 
provincie werkt nu aan het afron-
den van het defi nitief ontwerp. 

Reacties voorlopig ontwerp
Tijdens de inloopavond ontving 
de provincie veel reacties over de 
aansluitingen van het fi etspad op 
de weg en de ontsluiting van ei-
gendommen. Deze reacties zijn 
verwerkt in een reactienota. De 
nota kunt u downloaden op www.
gelderland.nl/N790. De provincie 
heeft mede op basis van deze re-
acties besloten het fi etspad aan de 
binnendijkse zijde te leggen. 

Defi nitief ontwerp
In het defi nitief ontwerp worden 
de binnengekomen reacties zo 
veel als mogelijk verwerkt. Naar 
verwachting kan eind 2019 dit 
ontwerp worden gepresenteerd 
via een tweede inloopbijeen-
komst. Houd voor meer infor-
matie hierover de website www.
gelderland.nl/N790 in de gaten.  
 
Vragen
Heeft u vragen of opmerkin-
gen over het project, dan kunt 
u contact opnemen met omge-
vingsmanager Ronald van Osch 
op 026 359 81 36 of op r.van.
osch@gelderland.nl. Kijk voor 
meer informatie over het pro-
ject en de tweede inloopavond 
op www.gelderland.nl/N790.  ■

 Geen aanvraag reisdocumenten op dinsdag 23 juli

Op dinsdag 23 juli is het niet mo-
gelijk om een paspoort of identi-
teitskaart aan te vragen. De ap-

paratuur van de reisdocumenten 
administratie (RAAS) wordt dan 
namelijk vervangen. Deze appara-
tuur zorgt voor de verzending van 
de gegevens naar de producent 
van de reisdocumenten. Vanwege 
deze vervanging is het ook niet 
mogelijk om op maandag 22 en 
dinsdag 23 juli een spoedaanvraag 
voor een paspoort of identiteits-
kaart te doen. Wij kunnen name-
lijk niet garanderen dat het docu-
ment op tijd geleverd wordt. Vanaf 
woensdag 24 juli is de dienstver-
lening weer als vanouds.  ■

Grofvuil is groot huishoudelijk 
afval dat niet in een vuilniszak 
of de grijze afvalcontainer past. 
Bijvoorbeeld huisraad, zoals 
een oude kast, vloerkleed of 
een bankstel, of grof tuinafval. 
Bouw- en sloopafval en verpak-
kingsmateriaal vallen niet onder 
grof huisvuil. 

Laten ophalen 
Heeft u grofvuil? Dan kunt u 
dit tegen betaling laten opha-
len door de gemeente Voorst. 
Met het digitale formulier op de 
website van de gemeente kunt 
u gemakkelijk uw aanvraag tot 
ophalen indienen. U kunt dit 

ook persoonlijk melden via de 
balie publiekszaken in het ge-
meentehuis. De kosten voor het 
ophalen van grof huisvuil bedra-
gen € 15,00 per m3. Voor het la-
ten ophalen van grof tuinafval zijn 
de kosten € 12,50 per m3. U mag 
per keer maximaal drie kuub afval 
aanbieden. Grof huis- en tuinafval 
wordt op woensdagen opgehaald. 
Twijfelt u of iets wel of niet op-
gehaald wordt? Kijk dan op www.
voorst.nl/wonen/milieu-afval-
en-duurzaamheid/afval/grofvuil-
en-grof-groen-ophalenbrengen.

Zelf wegbrengen
U kunt uw grof huis- en tuinaf-

val ook zelf wegbrengen naar een 
van de recyclepleinen van Circu-
lus Berkel. U heeft hiervoor geen 
milieupas nodig. Wel kan om uw 
legitimatie worden gevraagd. Op 
www.circulus-berkel.nl/ope-
ningstijden vindt u de locaties 
van deze pleinen en de geldende 
regels voor het brengen van afval.  

Recyclebare goederen
Bij de gemeentewerf in Twello 
kunt u een aantal zogeheten ʻre-
cyclebare stromenʼ gratis inleve-
ren. Het gaat dan om producten 
als hard plastic (zoals tuinstoe-
len), metaal, piepschuim en elek-
trische apparaten. U mag maxi-

Grof huis- en tuinafval laten ophalen of zelf wegbrengen

maal een ʻkoff erbak hoeveelheidʼ 
aanbieden. Autoʼs met aanhan-
ger worden geweigerd. De recy-
clebare stromen kunt u elke 2de 
vrijdag van de maand inleveren, 
van 15.00 tot 18.00 uur, bij de 
gemeentewerf aan de Jupiter 2 in 
Twello. 

Inleveren van a sbest 
Wilt u asbest inleveren? Dit kunt 
u gratis aanbieden bij het Recy-
cleplein Westfalenstraat in De-
venter. Voorwaarde is wel dat u 
een recente sloopmelding kunt 
laten zien aan de poort. Deze 
sloopmelding doet u op www.
omgevingsloket.nl. Bij de overige 

recyclepleinen worden wel kos-
ten in rekening gebracht als u 
asbest inlevert. Verpak asbest 
thuis voordat u het inlevert eerst 
in een dubbele laag doorzichtig 
plastic en plak de naden goed 
af. Meer informatie over het in-
leveren van asbesthoudend ma-
teriaal vindt u op de website van 
Circulus Berkel.  ■
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethou-
ders of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van 

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

het besluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit kunt u bellen met 
0571-27 99 11. Omdat een be-

zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan tevens een 
verzoek tot een voorlopige voor-
ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, Afdeling 

Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

■ De balie VROM is op werk-
dagen geopend van 8.30 uur 
tot 12.15 uur, 0571-27 93 37. 

bekendmakingen
Week 29: 17-07-2019

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, indien mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschrif-
ten, beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daar-
bij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op www.voorst.nl/actueel/bekendmakingen/. Heeft u geen 
computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst: 0571-27 99 11 of kom langs bij de recep-
tie van het gemeentehuis.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Bergkamp 6 
7384 AV Wilp

I. Ranchikj (M)  
23 februari 1987

Besluit genomen* Z-19-04577_2019-48334

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Oude Ardeweg 28 in Wilp Kinky Sunday Sale op 15 september 2019 van 13-18 uur Vergunning verleend* BW-2019-0153

Veenhuisweg 53 in Twello Buitenbios op 14 september 2019 Vergunning verleend* BW-2019-0165

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Burgemeester van der Feltzweg 142 en 142A 
in Twello

Nieuw bestemmingsplan Besluit genomen NL.IMRO.0285.VB9106-VS00

Kadijk 12 in Terwolde Agrarische bestemming wijzigen naar woonbestemming Ontwerpwijzigingsplan NL.IMRO.0285.20280-OW00

Milieumelding

Benedenste Kruisweg 8 in Nijbroek Melding mobiel puinbreken Melding ontvangen Z-MELD840-2019-000990

Omgevingsvergunning

Bekendijk 16A in Terwolde Kappen 3 bomen Vergunning verleend* SXO-2019-0413

Bongerdskamp 11 in Voorst Plaatsen zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2019-0692

Burgemeester van der Feltzweg 17A in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2019-0695

Deventerweg 10 in Terwolde Legaliseren afspuitplaats Aanvraag ontvangen SXO-2019-0689

Holthoevensestraat 27 in Teuge Kappen boom Vergunning verleend* SXO-2019-0457

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Restaureren en verbouwen tuinmanswoning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0699

Kerklaan 12 in Twello Uitbreiden speelterrein Vergunning verleend* SXO-2019-0527

Kerklaan 16 in Twello Creëren zitgelegenheid in kerk Vergunning verleend* SXO-2019-0501

Kopermolenweg 21 in Klarenbeek Verbouwen deel ligboxenstal Aanvraag ontvangen SXO-2019-0700

Lochemsestraat 30 in Terwolde Verbouwen jongveestal Vergunning verleend* SXO-2019-0511

Marktplein 12 in Twello Plaatsen gevelreclame (lichtbak) Vergunning verleend* SXO-2019-0484

Melkleenweg 3 in Terwolde Bouwen woning met schuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-0693

Middendijk 85 in Nijbroek Plaatsen rundveestal Vergunning verleend* SXO-2019-0517

Middendijk 85 in Nijbroek Herbouwen rundveestal met werktuigenberging Vergunning gedeeltelijk  
ingetrokken (activiteit bouwen)

Z-HZ_WABO-2013-008

Molenveld 9 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2019-0691

Mozartstraat 233 in Twello Uitbreiden woning begane grond Vergunning verleend* SXO-2019-0423

Plesmanstraat 21 in Teuge Bouwen één helft van dubbel woonhuis Vergunning verleend* SXO-2019-0504

Plesmanstraat 23 in Teuge Bouwen één helft van dubbel woonhuis Vergunning verleend* SXO-2019-0505

Rijksstraatweg 178 in Voorst Uitbreiden woning Vergunning verleend* SXO-2019-0397

Rijksstraatweg 49 in Voorst Tijdens wintermaanden beperkt openstellen van  
camping en camperplaats

Aanvraag ontvangen SXO-2019-0682

Vundelaarsweg 4A in Wilp Uitbreiden schuur Vergunning verleend* SXO-2019-0522

Zwarte Kolkstraat 58 in Wilp Bouwen berging/dierenverblijf Vergunning verleend (revisie)* Z-HZ_WABO-2012-000199

Sloopmelding

Ennestraat 31 in Steenenkamer Slopen 2 schuren Melding ontvangen SXO-2019-0678

G.J. van Heuvenstraat 5 in Voorst Verwijderen asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2019-0687

het Cruse 13 in Twello Verwijderen asbesthoudend garagedakbeschot Melding ontvangen SXO-2019-0683

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Gedeeltelijk slopen tuinmanswoning Melding ontvangen SXO-2019-0698

Oud Lochemseweg 51 in Wilp Verwijderen 2 asbesthoudende schuurdaken Melding ontvangen SXO-2019-0684

Smittenbergstraat 18 in Wilp Verwijderen asbesthoudend tuinhuisdak Melding ontvangen SXO-2019-0694

Trippestraat 7 in Terwolde Afvoeren asbesthoudend materiaal Melding ontvangen SXO-2019-0697

RECTIFICATIE: In het Voorster Nieuws van 10 juli 2019 is vermeld 

Oude Veldjes, tussen huisnummers 39  
en 27 in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 20 augustus 2019  
vanaf 12-24 uur

Besluit onherroepelijk BW-2019-0159

Dit had moeten zijn:

Oude Veldjes, tussen huisnummers 39  
en 27 in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 20 juli 2019  
vanaf 12-24 uur

Besluit onherroepelijk BW-2019-0159



Beste leden, vrijwilligers, 
sponsors, buren en 
inwoners van de 
gemeente Voorst
S.V. Voorwaarts is 85 jaar jong. En nog altijd bijzonder vitaal en vol energie op weg 
naar 100 jaar. Lees de bijdragen van de 5 sportafdelingen op deze pagina’s er maar 
eens op na. Ruim 2300 leden, jong en oud, kunnen (betaalbaar) bij onze vereniging 
sporten, op zijn of haar eigen niveau, recreatief of prestatief. Dat is mogelijk vanwege 
de enorme inzet van de ruim 400 vrijwilligers en de ondersteuning van de sponsors, 
de buren en de gemeente (bestuur en inwoners). Daarom op deze plaats een enorme 
DANK-JE-WEL aan u allen. 
Vanwege de betrokkenheid en het vertrouwen van alle hiervoor genoemde mensen 
kunnen we ook plannen maken voor de toekomst met investeringen op het gebied 
van o.a. het clubgebouw, de accommodatie(s), de website, trainers, opleidingen, etc. 
Op deze plaats is het ook goed om de afdeling Toneel en de Ontspanningscommissie te 
noemen; zij zorgen naast het sporten voor de vele gezellige ontmoetingen. We gaan er 
even tussenuit en wensen u allen een hele fijne zomer. Graag zien wij u in het nieuwe 
seizoen 2019-2020 terug aan De Laene of in één van de zalen.

Het Algemeen Bestuur van S.V. Voorwaarts

S.V. Voorwaarts dankt alle leden, vrijwilligers en sponsors 
en wenst u een fijne zomer!

85 jaar jong, de vereniging is vitaal op weg naar 100 jaar

      BEACHSPORT TWELLO
Aantal leden: 308
Het beachseizoen aan De Laene is weer in volle gang! Jaarlijks wordt er van mei t/m september door Beach-
sport Twello beachtennis, beachvolleybal, beachhandbal en beachsoccer aangeboden. Je vindt ons op het 
sportcomplex aan de Kerklaan. 

Naast eigen clubleden trekken de beachvelden ook le-
den van omliggende verenigingen. Bij de maandelijkse 
beachtennis KNLTB-ranking of recreatietoernooien rei-
zen deelnemers vanuit heel Nederland naar Twello. Ook 
de landelijke beachvolleybaljeugd weet ons te vinden 
tijdens het Junior Beach Circuit. Daarnaast heeft Voor-
waarts beachhandbal Twello op de kaart gezet vanwege 
hun fantastische resultaten in de afgelopen jaren! 
Gedurende dit 7e seizoen hebben we een recordaantal 
leden mogen verwelkomen, waarvan maar liefst 49 
nieuwe. Vooral de beachjeugd blijft explosief stijgen! 
Alle NK beachteams handbal van Voorwaarts hebben 
zich geplaatst voor het NK. Dit betreft het damesteam, 
B1, C1 en D1. Tijdens de kwalificatietoernooien behaal-
den deze teams vele 1e/2e plaatsen en daarmee veel 
punten voor het NK.
Wekelijks trainen maar liefst 16 beachvolleybalteams 
- van de allerkleinste mini’s t/m de senioren - aan De 
Laene. Hierbij verzorgen enkele jeugdleden de training 
voor de jongste beachvolleyballertjes. Leuk om de be-
trokkenheid van deze meiden te zien! Op de vrijdag-
avond vindt de gezellige heren- en dames beachvol-
leybalcompetitie plaats.
Op dinsdagavond verzorgt Anne Hoogendam de beachtennis trainingen. Anne is de regerend Nederlands kampioen en top 

      GYMNASTIEK
Aantal leden: 338
De afdeling Gymnastiek is zowel veelzijdig op het gebied van de verschillende sport-
onderdelen als de veelzijdigheid in leeftijden (2-85 jaar). Met 15 jeugdgroepen en 7 
volwassengroepen hebben we voor zowel de allerkleinsten als de oudere leden een 
gevarieerd aanbod van onder andere peuter- en kleutergym, turnen, dans, ballet, 
Essentrics, Relaxercise, Dance for Fun 30+ en Damesgym 50+.

      HANDBAL
Aantal leden: 256
Het afgelopen seizoen hebben we geschiedenis geschreven, ons eerste damesteam promoveerde in de Eerste 
Divisie naar de Eredivisie. Nog nooit kwam een team binnen Voorwaarts uit op dit niveau. Vele supporters volg-
den de dames op de voet en reisden in oranje/zwart mee naar de wedstrijden. Dit zorgt voor verbinding en dat 
is wat we nodig hebben binnen de afdeling Handbal die volop in ontwikkeling is. Nieuwe energie leverde ons 
afgelopen maanden nieuwe leden, vrijwilligers en trainers op en daar zijn we heel blij mee. 
Naast Dames1 werden dit seizoen ook de jeugdteams A1 en C2 glorieus kampioen!

Ook beachhandbal floreert. Er is een pilot gestart om beachhandbal op ieder niveau aan te bieden. De al be-
staande selectie beachteams D1, C1, B1 en Dames namen deel aan NK in Biddinghuizen. Lieke Havekes selec-
teerde zich bij het Nederlands beachteam onder de 17 waarmee ze vierde werd op het EK in Polen.

De jeugd is de toekomst, dat staat voorop. Om het succes van de “oude garde” te kunnen continueren is beleid, 
kennis en opleiding essentieel. Hier wordt hard aan gewerkt. We leiden onze trainers professioneel op en zij 
geven hun kennis en ervaring van het trainersvak weer door aan onze jeugd. Trots zijn wij op de jonge trainers/
coaches die vrijwillig iedere week klaar staan voor de jeugdteams. Deze bijdrage is zeer waardevol voor de 
vereniging.

     VOLLEYBAL
Aantal leden: 330
Volleyballen is mogelijk van jong tot oud en van recreatief tot pres-
tatie. Maar kwaliteit en gezelligheid staan altijd voorop. Dit seizoen 
speelde het eerste herenteam zelfs voor het eerst in de geschiede-
nis op nationaal niveau in de 2e divisie. Een laatste plaats maakt 
helaas dat het team een stapje terug moet doen naar de 3e divisie. 
Het sportieve hoogtepunt was het kampioenschap van Dames 5 in 
de 3e klasse. Met slechts 5 sets tegen (en 76 voor) werden zij af-
getekend kampioen.

Dat de jeugd de toekomst heeft, is ook binnen de afdeling volleybal 
een belangrijk uitgangspunt. Sinds de komst van de volleybalspeel-
tuin kunnen kinderen al vanaf 4 jaar spelenderwijs kennismaken 
met deze balsport en leren ze gooien, stuiteren en vangen. Vanaf 
6 jaar begint het ‘echte’ volleybal met Cool Moves Volleybal (CMV). 
Spelenderwijs en stapsgewijs leren de kinderen (de mini’s) via dit 
systeem het spelletje volleybal. De talenten van de toekomst be-
ginnen hier. Zo speelden de allerjongste volleyballertjes in januari 
hun eerste wedstrijden, uiteraard met een grote mascotte. Het was 
heel spannend, maar ook heel leuk! 

Ook op het gebied van gezelligheid waren er hoogtepunten: het 
traditionele oliebollentoernooi, vele gezellige teamuitjes, ongeveer 
45 competitiedagen met een afsluitend drankje in de Jachtlust, het 
zeer druk bezochte eindfeest met het thema Après-ski, jeugdkamp 
in Apeldoorn, de uitreiking van de prijs voor vrijwilliger van het jaar 
en natuurlijk het 40e Vierhofstedentoernooi.

     VOETBAL
Aantal leden: 973

www.voorwaartstwello.nl
vanaf 13 september geheel nieuwe website

www.voorwaartstwello.nl

Het seizoen 2018-2019 zal door velen worden herinnerend 
als het seizoen van het kampioenschap van Voorwaarts 1. 
Exact tien jaar na het laatste kampioenschap werd ook dit 
jaar de titel door hoofdmacht in de tweede klasse gegre-
pen. Het vlaggenschip van de club promoveert hiermee 
naar de eerste klasse. Dit was echter niet de enige kampi-
oen in ons midden. Ook Voorwaarts 5 werd tot kampioen 
gekroond. Zij stappen komend seizoen de derde klasse bin-
nen. Maar ook in de zaal werd feest gevierd. Daar bleek 
Voorwaarts 4 de beste van hun competitie. Voorwaarts be-
gon in 2010 met twee zaalvoetbalteams en dit is het eer-
ste kampioenschap. Het zijn prestaties die hopelijk komend 
jaar een goed vervolg krijgen. 

Maar liefst 4 zaalteams en 12 seniorenteams voetbalden 
afgelopen jaar. En 13 juniorenteams en ruim 250 pupillen 
trokken wekelijks het oranje-zwarte tenue aan. Niet gek 
dus dat deze kleding een keer aan vervanging toe is. En zo 
geschiedde. Het afgelopen seizoen werd voor het laatst in 
het tenue van Hummel gevoetbald. Alle teams worden met 
ingang van het komende seizoen in een compleet nieuw 
Nike tenue gestoken. De kledingcommissie is de laatste 
weken van het seizoen druk geweest met de inname van 
alle kleding. Na de zomer betreden onze leden het voetbal-
veld in een nieuwe korte broek, shirt, sokken, trainingsjack 
en ontvangen daarbij een sporttas. Een groot compliment 
maken we aan alle mensen die betrokken zijn bij dit pro-
ject. 

Het boek 2018-2019 is dicht, maar het openslaan van het 
nieuwe boek belooft veel moois! 

Naast het gevarieerde aanbod zijn er voor zowel de jeugd- en volwassengroepen diverse activi-
teiten gedurende het seizoen. Zo is er voor de jeugdleden van de gym een spelletjesochtend, de 
dansleden doen mee aan hét dansevent uit de regio: Dancin’ Voorst en de turnleden nemen het 
tegen elkaar op tijdens de onderlinge clubkampioenschappen. Als kers op de taart sluiten we 
ieder seizoen spectaculair af met een einduitvoering van en door alle jeugdleden (gym, turnen, 
dans en ballet). Dit jaar met het thema Feest, en dat was het: een groot feest! Elke groep voerde 
een act op, volledig in stijl en kleding passend bij het thema van Braziliaanse carnaval tot kerstmis 
en het klompenfeest.
Voor de volwassenleden werd voor de tweede keer een Valentijnsavond georganiseerd. De avond 
stond in het teken van saamhorigheid en gezelligheid. De voetjes gingen van de vloer tijdens de 
salsa- en bachata workshop en samen met Sjaan Jordaan werd een heus clublied in elkaar gezet. 
Een mooie avond om alle leden te bedanken voor het vertrouwen en het plezier wat zij wekelijks 
meenemen naar onze mooie vereniging. 

100 speelster wereldwijd! Zij helpt zowel beginners als ervaren beachtennissers hun beachskills verbeteren.
Naast trainingen, toernooien en clinics zijn de beachvelden ook het décor van leuke events. Alle beachactiviteiten zijn laagdrem-
pelig en voor iedereen toegankelijk. Kom gerust langs om eens deel te nemen. Voor meer informatie: www.beachsporttwello.nl

Einduitvoering Feest

Cool Moves Volleybal (CMV)

Beachtennis

Kampioenschap Dames 1

Kampioenschap Voorwaarts 1
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het tenue van Hummel gevoetbald. Alle teams worden met 
ingang van het komende seizoen in een compleet nieuw 
Nike tenue gestoken. De kledingcommissie is de laatste 
weken van het seizoen druk geweest met de inname van 
alle kleding. Na de zomer betreden onze leden het voetbal-
veld in een nieuwe korte broek, shirt, sokken, trainingsjack 
en ontvangen daarbij een sporttas. Een groot compliment 
maken we aan alle mensen die betrokken zijn bij dit pro-
ject. 

Het boek 2018-2019 is dicht, maar het openslaan van het 
nieuwe boek belooft veel moois! 

Naast het gevarieerde aanbod zijn er voor zowel de jeugd- en volwassengroepen diverse activi-
teiten gedurende het seizoen. Zo is er voor de jeugdleden van de gym een spelletjesochtend, de 
dansleden doen mee aan hét dansevent uit de regio: Dancin’ Voorst en de turnleden nemen het 
tegen elkaar op tijdens de onderlinge clubkampioenschappen. Als kers op de taart sluiten we 
ieder seizoen spectaculair af met een einduitvoering van en door alle jeugdleden (gym, turnen, 
dans en ballet). Dit jaar met het thema Feest, en dat was het: een groot feest! Elke groep voerde 
een act op, volledig in stijl en kleding passend bij het thema van Braziliaanse carnaval tot kerstmis 
en het klompenfeest.
Voor de volwassenleden werd voor de tweede keer een Valentijnsavond georganiseerd. De avond 
stond in het teken van saamhorigheid en gezelligheid. De voetjes gingen van de vloer tijdens de 
salsa- en bachata workshop en samen met Sjaan Jordaan werd een heus clublied in elkaar gezet. 
Een mooie avond om alle leden te bedanken voor het vertrouwen en het plezier wat zij wekelijks 
meenemen naar onze mooie vereniging. 

100 speelster wereldwijd! Zij helpt zowel beginners als ervaren beachtennissers hun beachskills verbeteren.
Naast trainingen, toernooien en clinics zijn de beachvelden ook het décor van leuke events. Alle beachactiviteiten zijn laagdrem-
pelig en voor iedereen toegankelijk. Kom gerust langs om eens deel te nemen. Voor meer informatie: www.beachsporttwello.nl

Einduitvoering Feest

Cool Moves Volleybal (CMV)

Beachtennis

Kampioenschap Dames 1

Kampioenschap Voorwaarts 1



2. We weten wat gezond is. 

Een bruisende, gezonde en betrokken samenleving. Daar werken we aan 
in de gemeente Voorst. Met zes doelen bouwen we aan onze idealen.

Onder meer door het project Voorst Actief on Tour.
 “Scholen moeten extra sportmomenten creëren”

Aan het woord is Ismar Maglajlic, Buurtsportcoach bij Voorst Actief.
Benieuwd? Lees het verhaal verderop in deze krant.
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ZODUS!

Hoe dan?

Met wie?
Deze partijen werken met elkaar aan bovenstaand doel.

Sportverenigingen
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Gemeente Voorst
Team Voorst Actief
Huisartsen

Scholen
GGD NOG
Ondernemers
Kinderopvang
Scholen
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Bekijk de fi lm 
‘Leven zoals u wilt’.

WWW.SENSIRE.NL

Geluk = leven zoals u wilt
GELUK. ALLES WAT WE HOPEN, ALLES WAT WE DROMEN, DRAAIT 
OM SNAKKEN NAAR GELUK. WE ZIJN ER ALLEMAAL NAAR OP 
ZOEK. MAAR WAAR ZIT HET HEM IN? 

Nee, het gaat niet om rijkdom, leeftijd, of ‘het gebeuren’ om ons heen, 
zoals de fi lm ‘Leven zoals u wilt’ laat zien. Echt geluk zit vanbinnen. In wie 
we zijn, wat we doen, met wie en wat we meemaken van tijd tot tijd. In 
waarden, cultuur, omgeving en taal die ons eigen is. Waar we veel waarde 
aan hechten. En een niet uit te drukken, warm gevoel van krijgen. Aan 
onze klanten wordt ook de vraag gesteld: “Waar wordt ú nou gelukkig 
van?” Want de beste kwaliteit van zorg mag je van een zorgorganisatie 
verwachten, maar daar gaat het volgens ons niet alleen om. Het gaat 
vooral om de beste kwaliteit van leven. Ondanks beperkingen, met hulp 
van onze collega’s. Op basis van eigen wensen, in eigen omgeving en 
eigen gewoonten. En zijn onze klanten gelukkig? Dan zijn onze collega’s 
dat ook. 

Vaak zijn het dan de kleine dingen die het hem 
doen. Zo heeft Henry van Dijk, klant Sensire 
wijkzorg Doetinchem, een passie voor motoren en 
indianen. Een hersenbloeding maakte jaren 
geleden een einde aan het zelf rijden. Pauline 
Teunissen, verzorgende IG bij Sensire Den Ooiman, 
heeft dezelfde passie en neemt Henry graag mee 
naar de motorcrossbaan. 

Wilt u reageren op de column? Stuur dan een 
e-mail naar communicatie@sensire.nl

PRAKTIJKVERHAAL OVER DE ZORG

VOETBALLER EN BUURTSPORTCOACH ISMAR IS EEN INSPIRATIEBRON
‘IK DENK DAT IK EEN HELE GOEDE EXTRA 
STIMULANS BEN VOOR KINDEREN’

De campagne #Zodus van Voorst 
onder de Loep richt zich op een brui-
sende, gezonde en betrokken samen-
leving. Met allerlei acties werken in-
woners, verenigingen, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties 
aan dit doel.  Elke maand belichten 
we één actie. Maar vooral de mensen 
die de acties maken. In dit portret Is-
mar Maglajlic, buurtsportcoach van 
Voorst Actief on Tour. 

Ismar is een en al sportiviteit, zowel hobbymatig als in zijn werk. Speelt zaal- 
en veldvoetbal op hoog niveau en is daardoor ook een bekend gezicht bij 
de jeugd in de gemeente. Als buurtsportcoach is hij verbonden aan Voorst 
Actief on Tour. Ismar is te vinden op de diverse scholen in de gemeente 
Voorst, waar na schooltijd lekker veel aandacht en tijd wordt besteed aan 
sportief bewegen. “Ik denk dat ik een hele goede extra stimulans ben voor 
kinderen die twijfelen aan het waarom van sporten en of dat leuk is”. Wij 
denken dat deze super actieve en ambitieuze 23-jarige inspiratiebron hele-
maal gelijk heeft! Tijd voor een snel en sportief interview.

Ismar, je hebt een achtergrond als 
voetballer en de jongere jeugd kent 
jou vanwege je sportieve prestaties. 
“Achter mij liggen twee seizoenen zaal-
voetbal op eredivisie niveau, voetbal 
is mijn passie. Tevens heb ik ambities 
als trainer en ben ik verbonden aan SV 
Voorwaarts. 
Daarnaast ben je buurtsportcoach, 
dat is je baan. Welke opleiding ligt er 
achter je? 
“Sport en bewegen en dan de tak buurt-
onderwijs sport. Na de opleiding had ik 
de insteek om verder te gaan studeren 
maar kreeg toen de kans om deze baan 
te combineren met zaalsport op hoog 
niveau. 

Hoe combineer je de werkzaamheden 
met elkaar? 
“Ik werk 30 uren per week voor de ge-
meente Voorst en daarin had ik ook zelf 
keuzevrijheid. Daarnaast kan ik mijn rust 
pakken en voetballen.” 
Je carrière krijgt een andere wending 
omdat er een prachtbaan voor het op-
rapen ligt; goede keuze?
“Het bevalt me super goed, het is echt 
werk dat op mijn lijf is geschreven. Sport 
zit in mijn aard en ik kan goed met kinde-
ren opschieten. De combinatie van sport 
en kinderen is ideaal!”

Even een stap terug; wat doet een 
buurtsportcoach eigenlijk? 
“We gaan scholen langs om te vertellen 
en te laten zien waarom sporten zo goed 
voor je is. We proberen kinderen ervan 
bewust te maken om te blijven sporten 
en bewegen. De komst van de spelcom-
puter heeft bijvoorbeeld veel invloed.”
Wat is het effect van veel bewegen 
voor kinderen? Of misschien wel voor 
iedereen? 
“Betere concentratie, het tegengaan van 
overgewicht, als basis is het gewoon 
goed dat kinderen aan het sporten zijn.” 

Zijn scholen zelf nog actief op sport-
gebied?
“Het sportaanbod op scholen is die van 
gymles en buitenspelen, af en toe een 
toernooi. Ik vind dat het niet perse te 
weinig is, maar het kan meer. Kinderen 
worden niet echt veel uitgedaagd. Lap-
tops en tablets liggen in de klas, kinde-
ren worden nog meer gestimuleerd om 

thuis achter de laptop te springen. De 
tendens van elektronica komt niet ten 
goede aan sport.” 
En dus? 
“Scholen moeten extra sportmomenten 
creëren. Wij doen dat door na schooltijd 
op allerlei plekken in de gemeente te 
zijn. Maar geef als school extra gymles, 
extra buitenspelen, extra opdrachten.” 

Jullie verzorgen naschoolse activitei-
ten, maar is de school daarbij betrok-
ken? 
“Wij hebben puur een samenwerking, 
ze weten wanneer we er zijn. We maken 
gebruik van het schoolplein en de gym-
zaal. We begeleiden de school niet, maar 
dat zou een taak kunnen zijn. Wij zijn be-
kwaam in het vakgebied van sport, scho-
len kunnen daar wat aan hebben.” 
Zou jij de school meer kunnen bege-
leiden?
“Ik snap je maar wat moet een docent 
dan doen? De vaardigheden door leer-
krachten zijn op scholen wisselend aan-
wezig. Op sommige scholen zijn bijvoor-
beeld vakdocenten handvaardigheid 
aanwezig, bij anderen niet. Dan kom je 
ook op budget; heeft de school een ac-
tiviteit hoog in het vaandel staan? Per 
school wordt dat door hen zelf bepaald.”

De gemeente Voorst is bijzonder inno-
vatief, jouw baan als buurtsportcoach 
is ook nieuw. Je eerste schoolseizoen 
zit er binnenkort op. Gaan jullie eva-
lueren? 
“In de maanden september/oktober 
hebben we uitsluitsel over of en hoe 
verder. Het is een kostenplaatje en dat 
is afwachten.”
Maar zijn er veranderingen? 
“Er zijn wel wat voorbeelden. Een con-
creet voorbeeld is, dat kinderen meer 
actief aan het sporten gaan. Kinderen 
blijven komen, het wordt wel gewaar-
deerd en we houden de aantallen van de 
deelnemers bij. In Terwolde bijvoorbeeld 
zitten we gemiddeld op 50 kinderen die 
deelnemen, op De Vecht komt 50% van 
de kinderen naar ons toe. Dat is een 
mooie ontwikkeling.”
Dat zijn hele mooie resultaten, wat is 
er nog meer meetbaar?
“Vanuit onze gelederen stromen kinde-
ren door naar sportverenigingen. Daar-
naast spreken we ook met ouders en 

evalueren. We vinden het interessant 
om te kunnen meten en weten wat er 
groeit.”

Die ouders/verzorgers, welke taak is 
er voor hen weggelegd? 
“Ik zie de rol van de ouders als essenti-
eel. Wanneer zij niet stimuleren wordt 
het een lastig verhaal.” 
Hebben jullie contact met de ouders? 
“We hebben contact met de aanwezige 
ouders en we houden ook enquêtes. We 
willen verbeteren en leren en zo lezen 
we wat beter en anders kan. Het groepje 
dat wij spreken, stimuleert de kinderen 
om te sporten. Het is subjectief, want 
de ouders die het niet doen, spreken 
wij ook moeilijker. Toch zijn ouders mis-
schien wel het belangrijkste in die rol als 
stimulans.” 

Evaluatie na de zomervakantie en 
de gemeente Voorst besluit om door 
te gaan. Hoe zou de toekomst eruit 
moeten zien? 
“Als het verder gaat, zouden we moeten 
uitbreiden met een collega extra, om-
dat je dan nog makkelijker groepen kan 
splitsen, leeftijden uit elkaar kan halen. 
Kortom; meer mogelijkheden. We doen 
het werk nu met z’n tweeën, aangevuld 
met stagiaires.” 
En álle kinderen in de gemeente 
Voorst aan het sporten?! 
“We hebben heel veel ideeën voor de 
toekomst, waar je nu handjes te kort 
komt. Het gaat goed, het gaat steeds be-
ter, maar er zou meer rendement kun-
nen worden behaald.” 

VOLKSSTERRENWACHT 
ZOMERPROGRAMMA
BUSSLOO.- Ook in de zomermaanden houdt de volkssterrenwacht Bussloo 
lezingen en open dagen. Aanvang 20.00 uur, tenzij anders is aangegeven. Bij 
helder weer is er in de pauze en na de lezing gelegenheid tot waarnemen 
door de telescopen van de sterrenwacht. U vindt de Sterrenwacht aan de 
Bussloselaan 4 7383RP Bussloo (gem. Voorst)

Vrijdag 19 juli Zomerhemel  –  
Jaap van ’t Leven 
Jaap van ’t Leven toont het publiek wat 
er allemaal aan de zomersterrenhemel 
is te zien, zoals de Zomerdriehoek, de 
Melkweg, de planeet Saturnus en diverse 
prachtige nevels. Bij helder weer kan het 
publiek de zomersterrenhemel met eigen 
ogen en door de telescoop waarnemen.

Zondag 21 juli (11 – 16 uur) 
toegang gratis
OPEN DAG “50 JAAR 
MAANLANDING APOLLO 11”
Speciale Open Dag ter gelegenheid van 
het feit dat het op 21 juli precies 50 jaar 
geleden is dat Apollo 11-astronaut Neil 
Armstrong als eerste mens voet zette 
op de maan; een hoogtepunt in de ge-
schiedenis van de mensheid. Vrijwilligers 
van de DRRA (Dutch Rocket Research 
Association) geven de gehele dag spec-
taculaire demonstraties van lanceringen 
van modelraketten. Voor de jeugd is het 
mogelijk om water-raketten te lanceren 
en proefjes te doen met zonlicht. In de 
zaal van de sterrenwacht is er een ten-

toonstelling met diverse herinnerin-
gen aan het Apollo-programma en een 
doorlopend programma met film- en 
fotobeelden. Bij helder weer kan met 
de speciale zonnetelescoop van de ster-
renwacht naar de zon worden gekeken. 
Centraal in het programma staan drie 
korte presentaties:
11.30 uur : “Neil Armstrong in de voet-
sporen van Kuifje” door Alex Scholten
13.30 uur : “DRRA: zelf modelraketten 
maken en lanceren” door DRRA
15.00 uur : “Neil Armstrong in de voet-
sporen van Kuifje” door Alex Scholten

Vrijdag 26 juli Sterrenbeelden 
en hun verhalen  –  Frank 
Vermeulen 
Over de sterrenbeelden zijn veel verha-
len te vertellen, die vaak al dateren van-
uit de Griekse oudheid. Waar komen die 
namen vandaan? Welke betekenis heb-
ben ze? Frank Vermeulen maakt een se-
lectie uit deze verhalen en zal het publiek 
meenemen naar de tijd waarin de ster-
renhemel een belangrijke rol speelde in 
het alledaagse leven.



 3 VOOR

900

KIES & MIX BARBECUE
3 bakjes vlees, vis, vega of groente met  
de sticker ‘kies & mix 3 voor 9,00’

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 17 juli t/m di 20 augustus 2019
 
 

 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

AARDAPPELEN
Alle soorten
2 zakken à 3 kilo

 2 VOOR

500

JUMBO LUXE SLA
2 zakken botersla, jonge bladsla & rucola,
jonge bladsla & veldsla, eikenbladsla, mesclun 
of krulsla melange of baby spinazie à 75-125 
gram of romaine sla à 200 gram

 2 VOOR

250

JUMBO MOSSELEN LARGE
Bak 2 kilo

499

HOLLANDSE  
AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

 2 VOOR

450

AARDBEIENGEBAK
Alle aardbeienvlaai, aardbeienbavarois- 
vlaai, aardbeienslof, -soes of -schnitte  
of aardbeientaart
Per stuk

25%
KORTING

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram,
Frambozen bakje à 125 gram,
Galia meloen per stuk of
Nectarines of wilde perziken  
bak à 1 kilo

 3 VOOR

450

JUMBO KAAS VOOR  
IN DE SALADE
Mozzarella, geitenkaasschijfjes,  
witte kaas, feta of brie van de 
zelfbedieningsafdeling
2 verpakkingen à 100-345 gram

2e
HALVE
PRIJS*
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GEZELLIG MUZIKAAL WEEKEND DOOR FANFARE KORPS VOORST 

GERRIT LENTINK BENOEMD TOT ERELID

VOORST.-Het Fanfare Korps Voorst nodigde alle muziekliefhebbers uit voor 
twee prachtige concerten tijdens het Beekzicht Weekend op zaterdag 6 en 
zondag 7 juli op het Landgoed Beekzicht in Voorst. De goede band tussen 
het Fanfare Korps Voorst en het stichtingsbestuur van Landgoed Beekzicht 
heeft er toe geleid dat het Fanfare Korps Voorst na drie fantastische edi-
ties opnieuw een geweldig concertweekend kon organiseren op het fraaie 
landgoed. 

Zaterdag stond in het teken van Eger-
länder muziek door Slanina Cesta Musi-
kanten, samen met zangkoor Zingt den 
Heer. Voor het eerst werd er de muziek-
wedstrijd Egerländer Maestro van Voorst 
gehouden. Een Voorster variant van het 
bekende televisieprogramma.  

Beekzicht Concert
Het Fanfare Korps Voorst was zelf te 
beluisteren op zondag 7 juli tijdens de 
4e editie van het veelzijdige Beekzicht 
Concert. Dit parkconcert door het Fan-
fare Orkest en het Vaassens Fanfare 
Corps bestond uit een fijne combinatie 
van natuur en lichte muziek. De sfeervol 
aangeklede tent was goed gevuld met 
enthousiast publiek.  Het Voorster fan-
fare orkest staat onder leiding van Alfred 
Willering. Het orkest, voortaan gekleed in 
modern zwart, trakteerde het publiek op 

een gevarieerd muziekprogramma waar-
onder twee medleys uit de films ‘The 
Polar Express’ en ‘Frozen’. Een prachtig 
licht concertwerk ‘Excalibur’. Ook was er 
Klezmer- en Jazzmuziek te horen in twee 
swingende composities. Rocken deed 
het fanfare orkest met Innuendo van de 
Engelse band Queen. 
Traditiegetrouw klonk ook de ‘Bosch van 
Rosenthal Marsch’. Dit muziekstuk is ge-
vonden in het familiearchief van jonker 
Bosch van Rosenthal, de grondlegger van 
Stichting Beekzicht Voorst. De oorspron-
kelijke compositie is voor piano geschre-
ven en inmiddels voor fanfare bewerkt 
door de eigen dirigent Alfred Willering. 
Een unieke mars voor het dorp Voorst 
die je zeker gehoord moet hebben.

Vaassen
Elk jaar wordt er een ander orkest uit-

genodigd. Dit jaar musiceerde als spe-
ciale gast het Vaassens Fanfare Corps  
onder leiding van Patrick Dieperink. Op 
het programma stond onder meer het 
feestelijke muziekstuk ‘Van Oranje’ en 
filmmuziek uit Planes. Swingende Latin 
muziek met trompetsolo en muziek van 
Coldplay, Bløf, Lou Bega met Mambo nr 
5. George Bakers ‘Little green bag’. ‘Bad 
Leroy Brown’ en ‘Nights in White Satin’ 
van de Britse band The moody blues. 

Gerrit Lentink benoemd tot 
erelid
Na het optreden van het Voorster Or-
kest nam voorzitter Dorine Lenssen het 
woord en vroeg zij bassist Gerrit Lentink 
naar voren te komen. Na 49 jaar musi-
ceren bij de Voorster muziekvereniging 
moet hij helaas stoppen met zijn geliefde 
muzikale hobby. Gerrit is zeer betrokken 
bij de vereniging. Hij speelde jarenlang 
bij dorpskapel de Spekboeren , onder-
steunde het jeugdorkest, was bestuurslid 
en richtte blaaskapel Slanina Cesta Musi-
kanten op. Gerrit werd hartelijk bedankt 
voor zijn betrokkenheid en inzet voor het 
Fanfare Korps Voorst en door de voorzit-
ter benoemd tot erelid van de vereniging! 

Voorst daar zit muziek in!
Na afloop van het concert bleef het pu-
bliek enthousiast napraten onder het ge-
not van een drankje en spraken diverse 
mensen hun complimenten uit voor de 
Voorster vereniging. De beloofde fijne 
mix van natuur en muziek werd helemaal 
waar gemaakt! Het bestuur wil graag de 
diverse sponsoren en vrijwilligers nog-
maals hartelijk danken voor hun mede-
werking aan het muzikale weekend. Alle 
foto’s zijn op de Facebook pagina en de 
website van het Fanfare Korps Voorst te 
bekijken.  De vereniging is al begonnen 
met het organiseren van het eerste lus-
trum editie van het Beekzicht Weekend 
tijdens het eerste weekend van juli 2020.  

HEIWERKZAAMHEDEN A1
REGIO.- Vanaf 15 juli start Heijmans 
met het aanbrengen van   beton-
nen fundering voor portalen over 
de weg in de buitenbermen van de 
A1. Op deze  betonnen funderingen 
plaatsen we de portaalpoten voor 
de markeringsborden boven de 
weg. 

In   een later stadium monteren we tus-
sen de portaalpoten de zogeheten vak-
werk ligger waaraan de borden komen.   
Op sommige plaatsen moeten onder de 
betonnen fundering heipalen komen. 
Dit is nodig vanwege de opbouw van de 
bodem. Het heien van deze palen vindt 
plaats vanaf de A1. Om de veiligheid 
voor het doorgaande verkeer en   onze 
mensen te waarborgen sluiten we de 
rechter rijstrook tijdelijk af. Om de hin-
der voor weggebruikers te beperken,   
mag dat alleen ’s avonds en ’s nachts.

Heiwerkzaamheden in de 
nacht
De heiwerkzaamheden staan gepland 
op 15 en 16 juli, 22 en 23 juli en 29 en 
30 juli. Globaal tussen 20.30u en 05.00u, 
afhankelijk van de tijden dat we toestem-
ming hebben om de afzetting op de A1 

te plaatsen. Afhankelijk van de locatie 
worden er 2 of 4 heipalen aangebracht. 
Op bijgaand kaartje staat dit nader aan-
gegeven.

Hinder voor omgeving
Wanneer er in de directe omgeving hei-
palen in de grond worden gebracht, geeft 
dit geluidshinder voor omwonenden. Di-
rect omwonenden hebben hierover be-
richt van de aannemer ontvangen.

Er is geen trillingshinder te verwachten. 
Omdat de werkzaamheden in de avond 
en nacht plaatsvinden   waarin weinig 
omgevingsgeluiden te horen zijn, is het 
mogelijk dat ook op wat grotere afstand 
van de A1 het geluid van de nachtelijke 
werkzaamheden hoorbaar is.

Hinder voor weggebruikers
Om tijdens de heiwerkzaamheden de 
veiligheid voor het doorgaande verkeer 
en de wegwerkers te waarborgen, slui-
ten we de rechter rijstrook tijdelijk af.  
Dit gebeurt op op 15 en 16 juli, 22 en 23 
juli en 29 en 30 juli alleen ’s-avonds en 
’s-nachts (globaal tussen 20.30 uur en 
05.00 uur) om de hinder voor weggebrui-
kers te beperken.

FEEST OP HET PLEIN 
BIJ OBS DIJKZICHT 
WELSUM.- De laatste week van het schooljaar op OBS Dijkzicht stond in het 
teken van opruimen, feest vieren en afscheid nemen. Het rapport was im-
mers al eerder uitgedeeld, dus het echte schoolwerk zat erop. En wat heb-
ben de leerlingen weer hun best gedaan afgelopen schooljaar. Chapeau! 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Na al het harde werken, konden de ta-
fels en laadjes opgeruimd worden. Alle 
werkjes zijn van de wanden gehaald en 
de raamschilderingen zijn afgekrabd en 
weggepoetst. De leerlingen van groep 4 
en 5 kwamen al even wennen in de bo-
venbouw en de tafelschikking voor het 
begin van het nieuwe schooljaar is al 
gemaakt. Op woensdag 10 juli was het 
tijd voor het eindfeest. Het feest begon 
op het sportveld waar een heuse storm-
baan neergezet werd. En ook de krijt-
auto van meester Remco stond er mooi 
geparkeerd om versierd te worden. Het 
feest ging verder bij school waar ook 
ouders en andere belangstellenden wel-
kom waren. En met een juf wier man DJ 
is, werd er even professioneel uitgepakt 
met een gigantisch spandoek van ‘Feest 
op het Plein’, een professionele DJ-set 
en echte microfoons. Aan materiaal ont-
brak het niet om een spetterende play-
back- en dansshow neer te zetten. De 
ouderraad trapte af met een mooi zelf-
geschreven lied, waarna vele leerlingen 
volgden met playback- en dansacts. Ook 
het team bleef niet achter. Na de pin-

guindans waarbij ook menig ouder actief 
meedeed, werd de ochtend afgesloten 
met een lekker worstebroodje. 

Groep 8 toog direct met de juffen rich-
ting Hellendoorn om daar het avontuur 
op te zoeken. En avontuurlijk was het; 
de durfals zijn werkelijk in àlle snelle, 
ronddraaiende en over de kop gaande 
attracties gegaan! Traditiegetrouw zijn 
de juffen, de leerlingen van groep 8 en 
hun ouders lekker wezen eten bij Eet-
tapperij Bijsterbosch om vervolgens om 
19.30 uur gezellig nog een film te kijken 
op school met de klasgenoten van de bo-
venbouw. En daarna naar huis? Welnee. 
Er werd ook nog heerlijk op school ge-
slapen. En na een lekker ontbijt zijn de 5 
kanjers uit groep acht door het raam uit-
gevlogen. Op naar het voortgezet onder-
wijs. Ilse, Jurre, Lynn, Susan en Thijn: heel 
veel succes en plezier op De Noordgouw 
cq RSG! De overige leerlingen mochten 
vrijdag om 12.00 uur de vakantie offici-
eel inluiden. Het team van OBS Dijkzicht 
wenst iedereen een fijne zomervakantie 
toe. 

ZONNEBLOEM AFD. TWELLO-ZUIDERWIJK 
TWELLO.- Op woensdag 10 juli j.l. waren 
zo’n 50 gasten (incl. de zonnebloem me-
dewerkers) rond 10.00 uur bij Brasserie-
restaurant Korderijnk aanwezig voor een 
geweldige jaarlijkse lunch bij Brasserie 
Korderijnk. Voorzitter Ron heette de 
gasten en de medewerkers van harte 
welkom. Na de koffie en een heerlijke 
plak cake werd de muzikale omlijsting 
verzorgd door de Darpse Deerns onder 
leiding van dirigent Hans Mol. Tussen-
tijds kwam er ook nog een borrel, waar-
bij de advocaat met slagroom natuurlijk 
niet mocht ontbreken. Om 12.15 werd 
de overheerlijke lunch geserveerd. Eerst 
een lekkere groentesoep, daarna lekkere 
diverse broodjes die de gasten zelf met 
kaas, vlees, jam of hagelslag (uiteraard 
met daaronder echte boter) konden be-
leggen. Verder mocht een broodje kro-
ket natuurlijk niet ontbreken. Om 14.00 
uur stonden de rollators, de rolstoel, de 
scootmobielen en auto’s weer klaar om 
het gezelschap naar huis te brengen. Ui-

teraard niet voordat er door de aanwezi-
ge gasten en medewerkers een geweldig 
applaus kwam voor de familie Korderijnk 
(die weer geweldig hebben uitgepakt).  
Al met al heeft de Zonnebloem afdeling 

Twello-Zuiderwijk en haar gasten weer 
een geweldige bijeenkomst gehad waar 
iedereen weer volop heeft kunnen klet-
sen en kunnen genieten van de lunch en 
de muzikale invulling. 

DORPSVERFRAAIING 
BRENGT KLEUR 
EN FLEUR
TWELLO.- Nu de renovatie van de Sta-
tionsstraat in Twello haar voltooiing na-
dert hebben de mannen van de Stichting 
Dorpsverfraaiing Twello ook de handen 
uit de mouwen gestoken. De twee grote 
bloembakken aan het begin van de straat 
zijn door de vrijwilligers ‘geadopteerd’ en 
omgetoverd tot een fraai geheel vol kleur 
en fleur. Naast de vele bloembakken die de 
Dorpsverfraaiiers tot ieders genoegen al ja-
renlang onder hun hoede hebben, nemen 
ze ook deze twee onder hun (vaardige) 
handen. Een en ander gebeurt in nauwe 
samenwerking met de gemeente Voorst 
die het overige groen in de straat beheert.

De Stichting Dorpsverfraaiing Twello gaat ook de bloembakken in de vernieuwde 
Stationsstraat onder haar hoede nemen.
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TERWOLDE/
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Buiten de paden
Column over natuurzaken

Van Erik-Jan Beekman.HEILIG GRAS

Maandagavond, normaal gesproken zit ik op mijn kantoor deze column te 
schrijven. Het is al zomervakantie voor onze twee oudste kinderen. Alleen nog 
een rapport ophalen deze week, en verder laat naar bed en uitslapen. Op zich 
geen probleem. Maar nu is de televisie die op mijn kantoor staat ook bezet, 
en mijn aanwezigheid daar niet gewenst. Verbannen naar de keukentafel zit 
ik naar een boeket zonnebloemen te kijken, de bloemen van het bruidsboeket 
van mijn eerste huwelijk…. Ja het verleden blijft je nou eenmaal altijd achter-
volgen, of je wil of niet. Ondertussen heb ik mijn iPhone tegen de vaas gezet 
en zie ik in mijn ooghoek de column van Marcel van Roosmalen, columnist van 
de NRC, en een van mijn favorieten. Hij begint met de stelling dat een beetje 
columnist een of meer katten heeft. Sinds twee jaar hebben we na wijs beraad 
en veel druk op mij door de rest van ons gezin, poes Twix in ons gezin opge-
nomen. Dus daar kan het niet meer aan liggen! Een glas Famous Grouse en 
wat Pringles chips verder verdwijnen mijn gedachten nog veel verder in mijn 
verleden. En wel van mijn eerste huwelijk naar mijn eerste verkering. Voor de 
goede orde, dit was dus iemand anders. In die tijd, en dan heb ik over de jaren 
tachtig, kwam ik regelmatig bij haar grootvader in Deventer op bezoek. Een 
echte Deventenaar, hij had zelfs nog het eerste van Go Ahead gehaald. En met 
een schoonvader die ook nog voetbalfanaat was heb ik in die jaren mijn voet-
balkennis goed bij kunnen houden. In dezelfde periode kwam ik in aanraking 
met golf. Niet als speler, hoewel ik dat ook deed, maar als greenkeeper. De 
kwaliteit van het gras op de green moest op zo’n niveau zijn dat het bijna de 
perfectie benaderde. 

Terug naar het heden. Afgelopen zondag, de open dag van Go Ahead Eagles. De 
afgelopen paar jaar ben ik af en toe aan de Vetkampstraat geweest, en was best 
onder de indruk van dit bijzondere stukje van de stad. Een oude arbeiderswijk 
op slechts enkele honderden meters van Park Brabant in Schalkhaar, bijzon-
der. Daar waar het in Park Brabant met al die bomen moeilijk is om een mooi 
gazon te krijgen, ligt het gras er in het stadion geweldig bij. Voor de eerste keer 
ben ik mijn onze jongste zoon na hele lange tijd hier weer geweest. Bijzondere 
ervaring!

Op de terugweg reden we achter de spelersbus door Twello, bij onze school De 
Wingerd sloeg hij af. Ik keek nog even opzij, ik reed zelf niet, dus ik had alle tijd. 
Tussen onze school en het gemeentehuis ligt een voetbalveld met twee doelen. 
Onze zoon en de rest van de kinderen maken hier intensief gebruik van. Alleen, 
naast het maaien van het gras, gebeurt er eigenlijk niets aan het onderhoud. 
Hoe mooi zou het zijn als in de zomervakantie dit veld wordt belucht met een 
verti-drain en wordt doorgezaaid, zodat de kinderen in het nieuwe schooljaar 
een mooi veld hebben. Misschien wel bijna zo mooi als aan de Vetkampstraat!

GEEN MINIBIEB MAAR EEN MAXIBIEB 
AAN DE HIETWEIDEWEG
TWELLO.- Aan de Hietweideweg bij huisnummer 31 staat 
een boekenkast op het trottoir waar groot en klein boe-
ken kunnen lenen of brengen.

Yvonne Egberink vertelt enthousiast over haar Minibieb. In de 
Minibieb kunnen boeken geleend of geruild worden. Yvonne 
woont sinds kort in Twello. De gedachte om op deze manier 
verbondenheid met de buurt of met Twello te maken ontstond 
spontaan een paar weken geleden. Ze was op zoek naar een 
klein kastje, maar toen ze een grote kast van een kennis kon 
krijgen besloot ze het groter aan te pakken. De gekregen kast 
toverde ze om tot een prachtige boekenkast en plaatste de kast 
op het trottoir naast haar huis.
Een ieder die geïnteresseerd is in lezen nodigt ze uit in haar 
minibieb een kijkje te komen nemen. Kom kijken en leen een 
boek of ruil het boek voor een ander boek. 
In de kast staan ook kinderzwerfboeken. Deze boeken zijn voor-
zien van de speciale sticker: “Neem me mee!” Zo’n boek neem 
je mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het verder zwer-
ven. Geef het boek aan een vriendje of leg het neer bij jouw 
sportclub, bij het zwembad, in de trein, een restaurant. Je kunt 
van een eigen boek ook een zwerfboek maken, haal dan een 
“zwerfsticker” in de minibieb en plak die op jouw boek. Vraag 
een zwerfcode aan op www.zwerfboek.nl en volg het zwerven 
van jouw boek.

Wil je meer informatie over de minibieb van Yvonne, kijk dan 
op “Facebook minibieb Twello” 
Met het delen van de pagina geef je de minibieb aan de Hiet-
weideweg 31 bekendheid en menigeen leesplezier. Kom kij-
ken, lenen of doneer een boek. Help de minibieb van Yvonne 
verrassend te houden qua inhoud.

TOERIST KAN MET NIEUWE SITE EN MINIMAP OP 
ONTDEKKINGSTOCHT DOOR DE IJSSELVALLEI
BEZOEKVOORST.NL ALS MARKETINGTOOL VOOR 
RECREATIEVE BEZOEKERS
GEMEENTE VOORST.- Trots!! is de 
gemeente Voorst op haar nieuw-
ste website www.bezoekvoorst.nl 
waarbij de site vorige week dinsdag 
9 juli aan de pers werd getoond. De 
site kwam mede tot stand door een 
prachtige samenwerking met het 
Toeristisch Platform, ZKA Leisure 
Consultants én de binnen het toe-
ristisch gebied betrokken onderne-
mers, waarbij onder meer een ‘toe-
ristische studie’ is gemaakt van de 
gemeente. Er is gekeken naar het 
‘wat is er nu’, ‘wat is het aanbod’ en 
‘wat is de vraag’. 

‘Tussen de Veluwe en de IJssel ligt een 
van de mooiste gebieden van Neder-
land. Weidse uiterwaarden, rood-witte 
koeien in het land, statige boerenhoeven 
en gezellige dorpjes, en vooral: de rivier 
die zich door het landschap slingert. Dit 
is de IJsselvallei! Hier geniet je van uren 
wandelen zonder een openbare weg 
over te steken. Van kilometerslange 
fietsroutes over de dijk. Van de gezellige 
drukte op en rond de IJssel. Van stoere 
doe-dingen op Airport Teuge. En van 
de weldadige wellness en rust langs de 
recreatieplas van Bussloo. Hier is het 
gewoon genieten. Kleinschalig en no-

nonsense, met beide voeten in 
de Voorster klei. Letterlijk, als je 
zou willen. Voorst verwelkomt je 
graag!’
Deze wervende tekst treft de 
websitebezoeker als eerste aan. 
De welkomsttekst bevat in be-
knopte vorm de ingrediënten 
van onze prachtige woonge-
meente. 
De boodschap aan de bezoe-
ker van de gemeente Voorst is 
duidelijk. Kom genieten in de 
IJsselvalllei! De IJssel met de ui-
terwaarden, een dynamische 
natuur, denk aan de diverse 
weidevogels en wateren. Het 
nieuw ontworpen beeldmerk 
sluit daar naadloos op aan. Het 
waterblauw dat overgaat op 
landgroen, waarbij de weidevo-
gel niet ontbreekt. 
De toeristische ondernemers van ge-
meente Voorst presenteren zich ook op 
de nieuwe site. Alle locaties staan ver-
meld en de ondernemers hebben zelf de 
teksten en foto’s aangeleverd.  Daarbij 
heeft iedere ondernemer een eigen de-
tailpagina. 
‘We willen Voorst op de kaart zetten!’ al-
dus gemeente Voorst en vandaar, dat ie-

dereen op de site een plekje is gegeven. 
De site is ongetwijfeld ook voor de inwo-
ners van gemeente Voorst een ware ont-
dekkingsreis, mede door de interactieve 
kaart. De vele fiets- en wandelroutes, wat 
is er te zien en te doen in de gemeente, 
waar kan je heerlijk eten, drinken of zelfs 
overnachten? Op vakantie in je eigen 
woongemeente is wellicht zo gek nog 
niet?! 

http://www.zwerfboek.nl
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LEERLINGEN VELUWS COLLEGE 
LEREN REANIMEREN

TWELLO.- Wat doe jij als iemand in je buurt onwel wordt? Voor veel jonge-
ren geldt: ik zou wel willen helpen, maar ik weet niet hoe. Om daar iets aan 
te doen, kregen alle leerlingen uit de derde klas van het Veluws College vo-
rige week en deze week een reanimatiecursus waarbij ze ook leerden een 
AED te gebruiken. Het project werd mogelijk gemaakt doordat serviceclubs 
Lions Voorst en Rotary Voorst het laatste, financiële, steentje bijdroegen. 

Leren reanimeren
Linda Boerkamp klopte bij de Rotary aan 
met de vraag of haar zoon en andere 
leerlingen deze cursus konden volgen. 
“Ik vond het belangrijk dat alle derde-
klassers deel konden nemen”, zegt Lin-
da. “Dan hebben ook de havo/vwo’ers er 
nog iets aan hebben voor zij naar Apel-
doorn of Deventer gaan voor hun jaren 
in de bovenbouw. Op deze manier heeft 
iedereen die het Veluws College verlaat 
leren reanimeren, letterlijk een zaak van 
levensbelang.” 

De handen ineen
Het Veluws College wilde het voorstel 
graag faciliteren, maar de financiering 

was een probleem. Zowel Rotary als Li-
ons hebben als doel het dienen van de 
lokale gemeenschap en het bevorderen 
van de gezondheid van mensen. Dit 
project past daar uitstekend bij. “Ser-
viceclubs zijn er om te helpen”, zeggen 
Lions-president Wilco van Eck en Rotary-
voorzitter Ruben Veldman eensgezind. 
De clubs kennen veel eigen projecten en 
goede doelen, maar vonden dit zo be-
langrijk dat ze de handen ineen sloegen 
om er een groot succes van te maken. 

Cursus
Uit onderzoek blijkt dat jongeren graag 
zouden willen helpen als iemand in nood 
verkeert, maar ze zeggen niet te weten 

wat ze moeten doen. Het helpt als zij 
al jong meer leren over EHBO en acute 
noodsituaties. Gedurende drie dagen 
leerden in totaal zo’n hondervijftig jonge-
ren van het Veluws College hoe iemand 
met een stilstand in de bloedcirculatie er 
eigenlijk uit ziet en wat ze dan kunnen 
doen. Hoe werkt mond-op-mondbeade-
ming? Hoe pas je succesvol hartmassage 
toe en wat doet een AED precies? 

Uitbreiden
Serviceclubs Lions Voorst en Rotary 
Voorst zijn blij met het project en zou-
den het in de toekomst graag uitbreiden. 
Hoe meer mensen kunnen reanimeren 
en weten hoe een AED werkt, hoe meer 
mensen er kunnen worden geholpen in 
geval van nood. Het doel is dat elke leer-
ling die in de gemeente Voorst van de 
middelbare school gaat weet hoe hij of 
zij moet reanimeren en een AED moet 
gebruiken. Een mooie uitdaging voor de 
komende jaren. 

IJSSELDAL WONEN TRAKTEERT 
HUURDERS OP DUURZAME LEKKERNIJ

TWELLO.- Vorige week hebben mede-
werkers van IJsseldal Wonen alle 3.200 
huurders verrast met een duurzame 
lekkernij. De traktatie bestond uit een 
speciaal voor de woningcorporatie ge-
maakte chocoladereep van Tony Cho-
colonely. IJsseldal Wonen deed deze 
actie in het kader van haar  100-jarig 
jubileum. De actie vond plaats in de ge-
meenten Voorst en Lochem. Dit voorjaar 
trakteerde de corporatie haar huurders 
ook ter gelegenheid van het jubileum op 
0%huurverhoging. 

DIPLOMA UITREIKING 
JIU JITSU 
TWELLO.- Op vrijdag 12 juli j.l. werden de onderstaande nieuwe banden en Slippen uit-
gereikt bij Jiu Jitsu school SluisInvicta in Twello. Witteband Oranje Slip: Teun Gerrits, Teun 
Velthuis, en Micha Dijkman.  Witte band blauwe slip:  Max de Graaf.  Witte band Bruine slip: 
Teuntje Ruinemans, Daan Ruinemans, en Max Wijnbergen. Gele Band : Jaro Hulsebos, Joep 
Kamminga, Tess Eekhuis, Niels Vos, en Sascha v Wijngeren, Youri Schepers, Sym brinkman, 
Sara Huisman, en Esmee Bessels,  Oranje band, Roos Slootmaker, en Julia Derks. 

ZONNIGE ZOMERACTIE 
ZONNEPANELEN
 
GEMEENTE VOORST.- De zonnepanelen van de buren draaien op volle toe-
ren. De buurvrouw laat trots op haar telefoon zien dat zij vorige week meer 
stroom heeft opgewekt dan dat zij die week heeft verbruikt. Dankzij de 
zonnepanelen die zijn aangeschaft met de collectieve inkoopacties van 
EnergieRijk Voorst! 

10 panelen voor €3.875 en alles netjes 
geïnstalleerd. “Het kostte ons dit jaar ons 
vakantiegeld, maar met die panelen krij-
gen we 20 jaar zonnegeld terug”. Vertelt 
de buurman enthousiast.
 
Begin dit jaar organiseerde de bewo-
nerscoöperatie EnergieRijk Voorst een 
collectieve inkoopactie voor woningiso-
latie en voor zonnepanelen. Met deze 
actie hebben 70 huishoudens isolerende 
maatregelen laten uitvoeren en op meer 
dan 100 daken  zijn zonnepanelen ge-
legd. Deze zonnepanelen zijn geleverd 
en geïnstalleerd door een partij uit Apel-
doorn. Het bedrijf van duurzame onder-
nemer en Voorstenaar Tycho Tomassen.
 
Om iedereen te kunnen laten profiteren 
van zonnepanelen, organiseert Energie-
Rijk Voorst een zomeractie. Zelf zonne-
stroom produceren geeft een goed ge-
voel. De panelen zijn in ongeveer 6 jaar 
terugverdiend en geven dan nog 15 jaar 
gratis stroom. Het is 100% groene en 
CO2-vrije elektriciteit en het is weer een 
stap naar een energieneutraal Voorst.
Met onze partner hebben wij een scher-

pe prijs met 10% collectiviteitskorting be-
dongen voor A-kwaliteit zonnepanelen 
en omvormers. 
U kunt tot 15 september meedoen met 
deze zomeractie. Als u zich heeft aange-
meld, komt een deskundige bij u thuis 
langs. Hij kan u adviseren over de ge-
schiktheid van uw dak, het aantal pane-
len en welke techniek in uw situatie het 
beste past. Zo zijn er parallel geschakel-
de omvormers (SolarEdge) waarmee het 
geen probleem is als er schaduw van een 
boom of schoorsteen op een deel van de 
panelen valt. 
Op basis van dit bezoek aan huis krijgt 
u een op uw woning toegespitste offerte 
toegestuurd. Daarin staat (indien mo-
gelijk) een foto van uw dak met de pa-
nelen, de kosten en de ingeschatte op-
brengsten. Wanneer u akkoord gaat met 
de offerte, worden de panelen op korte 
termijn geïnstalleerd. Vanaf dat moment 
produceert u uw eigen groene stroom. 
 
Kijk op  www.energierijkvoorst.nl voor 
meer informatie, een rekenvoorbeeld en 
om u aan te melden voor deze zomerac-
tie. Of bel naar 055-2048932.
 

“ik blijf maar naar die knappe man in de spiegel kijken”

“SCHOONHEID WENT NOOIT”

Lochemsestraat 34a, 7396 PK De Vecht/Terwolde
Telefoon 055 - 323 20 84 • Mobiel 06 - 51 90 33 66

http://www.energierijkvoorst.nl
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Zomer

voor meer informatie 
kijk op www.inTwello.nl

7 AUGUSTUS  OPEN LUCHT BIOSCOOP

15 AUGUSTUS  ZOMER BRADERIE

Dorpsplein Twello van 10.00 tot 15.00 uur 
Opgave nog mogelijk via 

promotiecommissie@intwello.nl

De fi lm Bohemian Rhapsody

Dorpsplein Twello vanaf 21.00 uur

Win een VIP arrangement 

bij je aankopen bij de ondernemers van Twello Centrum of  

Neem je eigen stoel mee Toegang gratis 

In het Centrum van Twello 

van 12.00 tot 18.00 uur

Dorpsplein Twello van 10.00 tot 15.00 uur 
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#DURFTEVRAGEN
Waar de eikenprocessierups zich in een 
oogwenk heeft genesteld in het pitto-

reske Teuge. Duurt het bouwen van een 
twee-onder-een-kapwoning met de juiste 

vergunningen toch een dikke anderhalf jaar. 
Nu de rupsen zich gaan ontpoppen tot ware vlin-

ders en elk moment de wereld in fladderen. Slaan wij onze vleugels uit rich-
ting onze tijdelijke woning te Teuge.

Alvorens we de huisraad op transport kunnen zetten moet de boel worden 
uitgeplozen. Als ware archeologen speuren wij als Dora en haar trouwe 
aapje Boots de zolder door. Om zo veel mogelijk oude meuk bij elkaar te 
rapen voor de stort. Stiekem hopend op dat ene unieke item dat we in kun-
nen brengen bij “Tussen Kunst en Kitch”. U kent dat programma wel, waarin 
mensen een opgezette naaktkat, een door Moeder Theresa afgelikt zilveren 
theelepeltje of een verspochtte sigaar van Bill Clinton voor een zacht prijsje 
op een rommelmarkt hebben aangeschaft dan wel geërfd van hun betover-
grootmoeder. Eenmaal in gesprek met een antiquair krijg je een camera op 
je snufferd gericht waarna de gemiddelde arbeider benoemd dat het niet 
gaat om de prijs van het kunstwerk maar het verhaal erachter. In het geval 
met die sigaar begrijp ik het wellicht, maar dat afstotelijke Delfts blauwe 
bordje van zeven rooie hang je echt niet in je trendy woonkamer boven je 
sonosbox. Die gaat regelrecht op Catawiki of een andere veiling site, voordat 
het bordje sneuvelt door je stuiterende puber met zijn energiedrank versla-
ving.

Tijdens het ruimen geeft mijn vriendin aan dat ze de bruikbare spullen graag 
op de weggeefhoek van Facebook wil zetten. Top idee! Alleen wil ze de spul-
len, tot het wordt opgehaald, graag op zolder bewaren. Wat betekend dat je 
de spullen van beneden naar boven brengt totdat je ze beneden weer weg 
kan geven. Vrouwenlogica denk ik zo? Net alsof je een familielid na een aan-
rijding met een regiotaxi laat cremeren en daarna gaat begraven. Dubbel 
werk lijkt me of je moet een gruwelijke hekel aan iemand hebben en zeker 
willen weten dat hij dood is. 

De Weggeefhoek van Facebook is daarentegen wel een succes verhaal. Je 
leert vele culturen kennen, komt tot diepgaande gesprekken met alleen-
staande moeders en blijft als schenker vaker op een afgesproken tijdstip 
thuis dan dat er iemand wat op komt halen. Voor de sociale contacten is 
het wellicht beter dan Tinder, aangezien je iedereen meteen thuis ontvangt. 
Maar met een volle agenda is het een stressvolle nevenactiviteit. Daarnaast 
zie je op de pagina ook steeds meer artikelen met “durf te vragen” dan “gra-
tis op te halen”. En geloof me, Nederlanders durven alles te vragen! Met 
een gerust hart kun je hier je inboedel, geld en tijd kwijt aan alle assertieve 
Facebookers, kansarmen en hulpbehoevenden van de maatschappij. 

Nu mijn gehele materiële leven is opgeslagen in dozen voelt het huis een 
stuk leger aan. Het enige dat ik niet in heb kunnen pakken zijn alle herinne-
ringen en verhalen. Deze hoop ik goed opgeslagen te hebben in mijn brein 
zodat ik ze in Teuge af en toe uit kan pakken om te delen met mijn dierba-
ren. En mocht ik tijdens de verhuizing toch iets kwijt zijn geraakt dan kom ik 
het op Facebook vast weer tegen, #durftevragen!

Danny Roelofs 

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS
SCHOOLPLEINCONCERT IS START 
MEER MUZIEK IN DE KLAS

TWELLO.- Muziekvereniging Excelsior heeft in de afgelopen weken samen 
met LIMAI uit Deventer 3 schoolpleinconcerten in Teuge en Twello geiniti-
eerd.

Excelsior is een van de verenigingen die 
haar handtekening heeft gezet onder 
het convenant; Meer muziek in Klas.
Om kinderen op de Oase, de Zaaier en 
de Hietweide alvast te laten genieten van 
een ontzettend leuk muziekproject is de 
vereniging om tafel gegaan met de 3 ba-
sisscholen.
Vorige week dinsdag (Teuge) en afge-
lopen donderdag (Twello) bezochten 
de professionele muziekdocenten van 
LIMAI bovenstaande basisscholen. Sa-
men met alle kinderen van groep 1 t/m 8 
werd er gezongen, gemusiceerd en werd 
een echt concert in elkaar gezet. 
Aan het einde van de lesdag gaven ruim 
450 kinderen een voorstelling voor ou-

ders, opa’s, oma’s en andere belang-
stellenden. Helaas werd het concert in 
Twello onderbroken door een giganti-
sche regenbui. Gelukkig konden de aan 
kinderen en toehoorders naar binnen en 
werd de voorstelling in de centrale hal 
verder uitgevoerd. 
Steeds meer stemmen gaan er op om 
muziekles weer terug te brengen in 
het basisonderwijs. Om deze stemmen 
kracht bij te zetten is er een convenant 
getekend waar diverse partijen uitspre-
ken zich hiervoor in te gaan zetten. 
Excelsior hoopt dat door deze projecten 
steeds meer kinderen zin krijgen om iets 
met muziek te gaan doen. Muziek ma-
ken is leuk en ook nog eens goed voor 

je gehele ontwikkeling blijkt uit diverse 
studies. 
Alle kinderen die mee hebben gedaan 
aan deze schoolpleinconcerten heb-
ben daarom een uitnodiging ontvangen 
om zich op te geven voor de Muziek-
Maak-Jezelf-Maand. Excelsior heeft de 
maand september 2019 uitgeroepen 
tot de MMJM om zoveel mogelijk kin-
deren in aanraking te laten komen met 
muziek(les).
Kinderen die zich opgeven voor dit pro-
ject krijgen 4 lessen gratis aangeboden 
en kunnen zo de eerste beginselen eigen 
maken van het spelen op een blaas- of 
slagwerk instrument. 

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor 
de Muziek-Maak-Jezelf-Maand, stuur dan 
even een mail naar 
twello.excelsior@gmail.com

KLEURENPARADIJS 
BIJ DE IJSSELSPRONG
TERWOLDE.- In Terwolde hadden Henk 
Breman en Wil Kroon afgelopen ween-
eind hun tuin rond boerderij de IJssel-
sprong geopend voor het publiek. Dat 
bleek voor de vele belangstellenden een 
regelrechte verrassing te zijn. Henk schil-
dert volgens partner Wil met planten en 
in de praktijk was dat duidelijk te zien. 
Het paar is al enkele jaren bezig om van 
het stuk grond rond hun boerderij een 
tuin voor bijen en vlinders te creëren. Dat 
is een proces van de lange adem, waarbij 
met name de schakelelementen in de re-
gio een belangrijk element vormen. Toch 
is de tuin als zodanig al een waar kleu-
renpalet. In een zorgvuldig doordachte 
setting groeien zowel planten met een 
grote behoefte aan water, als op arme, 
verhoogde stukken grond, droogte min-
nende soorten. Er is een keur aan plan-
ten en plantjes te onderkennen die hier 
uitbundig groeien en bloeien, maar in de 
vrije natuur nauwelijks samen te vinden 
zijn. Een van de oorzaken die aan die va-
riëteiten rijkdom ten grondslag liggen is 
het ontwerp van de tuin, waarbij diverse 
zaadmengsels zijn gebruikt en pas na de 
bloei gemaaid wordt. Daar komt bij dat 
Henk een fanatiek verzamelaar is van 
zaden van zowel eigen oogst als zaden 
dij hij “onderweg” tegenkomt. Het zaaien 
van eigen gewonnen zaad, op plaatsen 
waar de moederplanten planten het al 

goed hebben gedaan resulteert (boeren-
wijsheid) tot betere, krachtiger en mooi-
ere planten. Het resultaat is verbluffend.

Dat ook de dieren de inspanningen van 
Henk en wil inmiddels weten te waarde-
ren is te zien in een filmcompilatie die 
zij met een nacht/bewegingscamera op 
het terrein hebben gemaakt. Het miegelt 
er ’s nachts kennelijk van allerlei dieren, 
klein en groot die alle paadjes regelmatig 
bezoeken op zoek naar prooi. Dat vari-
eert van de e verwachten spitsmuizen, 
tot steenmarters, vossen maar ook hon-

derden katten uit de regio. De eigenlijke 
insteek van de tuin, een paradijs creëren 
voor bijen  en vlinders begint langzaam 
op gang te komen, hoewel die insecten 
momenteel nog niet in bijzonder grote 
getale de tuin bevolken, maar gelukkig, 
ieder jaar komen meer insecten op de 
vele nectar producerende bloemen af, 
sommigen daarvan zijn inmiddels iets 
minder welkom, zoals de eikenproces-
sievlinder, maar gelukkig hebben beide 
tuinlieden een behoorlijk taai vel en dus 
wat minder last van de haartjes van de 
rups van dit insect.

BERT LOMAN IN DE GROTE KERK

De koningsbank in de Grote Kerk - 
foto Mich Buschman uit Garderen

VOORST/APELDOORN.- 
De expositie in de Grote 
Kerk In Apeldoorn blijkt 
een enorm succes.
Na twee weekenden 
open te zijn geweest 
werd afgelopen week-
end  de 1000e bezoe-
ker welkom geheten. 
In de kerk exposeert 
Nard Kwast,  de Apel-
doornse ‘Rembrandt’. 
Kwast was finalist in het 
tv-programma Project 
Rembrandt, een zoek-
tocht naar de beste 
amateurkunstschilder 
van Nederland. Bert Lo-
man heeft de decoraties 
in de kerk verzorgd van 
natuurlijke materialen 
en mocht onder meer de 
koningsbank aankleden.
De expositie is nog tot 14 
september 2019 te zien, 
op zaterdag van 11.00 
tot 16.00 uur en zondag 
van 11.30 tot 16.00 uur. 
Elk weekend is er bovendien muziek. 
Gratis entree Voor verdere informatie 
kunt u terecht op de website van de 
Grote Kerk: www.grotekerkapeldoorn.nl

Derde bij kunstwandelroute
Dit jaar was het de 20e editie van deze 
kunstwandelroute, die door 13.500 be-
zoekers werd bezocht. Bert is met zijn 

ontwerp “Hallo” derde geworden in de 
publieksprijs.
Een uitzonderlijke prestatie! Meer infor-
matie: 
www.kunstwandelroutehummelo.nl

mailto:twello.excelsior@gmail.com
http://www.grotekerkapeldoorn.nl
http://www.kunstwandelroutehummelo.nl
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De websites VoorstActief.nl en KijkindeKernen.nl zijn digitale platformen voor en door de 
Gemeente Voorst. Op beide sites kunt u kosteloos een activiteit plaatsen. Gepubliceerde ac-
tiviteiten worden tevens gedeeld via Twitter (@VoorstActief), Facebook (Voorst Actief) en 
bovenstaande agenda. Daarnaast bied KijkindeKernen nog meer mogelijkheden zoals het 
plaatsen van een hulpvraag, prikbordadvertentie, vacature of nieuwsbericht. Voor vragen 
kunt u terecht bij Guus Kroes via g.kroes@mensenwelzijnvoorst.nl

Agenda

30 juni t/m 1 sept., ZOMERTENTOONSTELLING: ICONEN UIT DE PAROCHIE
Broederenkerk Deventer, 11.00 - 16.00 uur

Vrijdag 19 juli, BLOEMSCHIKKEN
Trefpunt Duistervoorde te Twello, 10.00 - 11.30 uur

Maandag 22 juli, BGRATIS BEACHTENNISTRAINING
SV CCW’16 te Wilp, 20.00 - 21.30 uur

Maandag 29 juli, VROUWENOCHTEND
Dorpshuis d’Olde Schole te Terwolde, 10.00 - 11.30 uur

Woensdag 31 juli, VOORST ACTIEF SUMMER TOUR (BEACHACTIVITEIT)
SV CCW’16 te Wilp,  10.00 - 11.30 uur

Zondag 4 augustus, WANDELEN VANUIT TERWOLDE
Dorpshuis d’Olde Schole te Terwolde, 10.00 - 12.00 uur

Vrijdag 18 juli, SAMEN ZINGEN
Trefpunt Duistervoorde te Twello

Iedere dinsdag, WANDELGROEP VANUIT WILP-ACHTERHOEK
Theekoepel te Wilp-A, 9.00 uur

Woensdag 17 juli, SPREEKUUR KLARENBEEKS BELANG
MFC Klarenbeek, 19.30 - 20.00 uur

Vrijdag 19 juli, BLOCKJAM BIJ YOUNGER AT HEART
Het Honk (Jupiter 4) te Twello, 15.00 - 20.00 uur

Vrijdag 24 juli, RECREATIEVE FIETSTOCHT
MFC Klarenbeek, 18.30 uur

Dinsdag 30 juli, VOORST ACTIEF SUMMER TOUR (BEACHACTIVITEIT)
SV Voorwaarts te Twello, 10.00 - 11.30 uur

Donderdag 1 augustus, VOORST ACTIEF SUMMER TOUR (BEACHACTIVITEIT)
SC Klarenbeek, 10.00 - 11.30 uur

Dinsdag 13 augustus, ONDERSTEUNINGSGROEP “MANTELZORG BIJ DEMENTIE”
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2), 13.15 - 15.15 uur

Iedere woensdag, RECREATIEF FIETSEN
Klein Twello’ (Maarten Tromplaan 2), 09.30 - 12.30 uur

DEKSELSE DAGTOCHTEN SLAAN AAN

Na afloop van de gezellige dagtocht was het genieten van de Dekselse pannetjes.

TERWOLDE.- Helma en René Zeis-
sink van restaurant Kriebelz kon-
den vorige week dinsdag met grote 
tevredenheid vaststellen dat de 
Dekselse dagtochten beginnen aan 
te slaan. Voor de geheel verzorgde 
dagtocht hadden zich dit keer ruim 
50 personen aangemeld.

Na de hartelijke ontvangst met een ko-
pje koffie, nam het gezelschap plaats 
in de touringcar om vervolgens via een 
mooie route de eerste stop te maken bij 
het kroonluchter atelier De Rode Hoeve 
in Oldebroek. De rondleiding en een 
uitgebreide uitleg over deze specifieke 
lampen was voor menigeen een totaal 
nieuwe ervaring. Vol van de opgedane 
indrukken werd er koers gezet naar El-
burg om in te schepen voor een 1,5 uur 
durende tocht over het randmeer met 
m.s. Cristina. Terwijl men genoot van 
het uitzicht over het water werd er een 
heerlijke lunch geserveerd. Na het varen 
ging men de wal weer op om enige tijd te 
genieten van het oude Zuiderzeestadje 
Elburg. Terrasje pakken, een visje kopen 
of een van de vele Rijks- of gemeentelijke 
monumenten bezichtigen. Hierna werd 

het tijd om terug te keren naar restau-
rant Kriebelz om te genieten van het be-
faamde Dekselse Pannetjes menu, welke 
overigens alle eer werd aangedaan. 

De volgende Dekselse Pannetjes dag-
tocht staat gepland op 13 augustus a.s. 
Voor meer info restaurant Kriebelz Ter-
wolde.

HAAK MEE OP 
DE CAMPING 
VOORST.- Op woensdag 24 juli organiseren Voskamp Textiel en Natuurkam-
peerterrein De Haverkamp samen een gezellige haak- meeavond.

Wat er gehaakt wordt is een verrassing, maar als je lossen en vasten kunt haken kun 
je mee doen. Er wordt gehaakt van 19.00 tot 21.15 uur, de prijs voor deze geheel ver-
zorgde avond is € 10,00 (zelf meebrengen of op de avond zelf te koop: een haaknaald 
nr. 2 of 2½). De avond wordt gehouden op kampeerterrein de Haverkamp aan de 
Hooistraat 6 in Voorst.   
Verdere informatie op Facebook.Com/Voskamp en www.campingdehaverkamp.nl
Info en aanmelden: Voskamp Textiel, Rijksstraatweg 148 in Voorst tel. 0575-501423 

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 

 

Printen, drukwerk, 
afwerking, ontwerp & 
gelegenheidskaarten

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

OP TUINDERIJ IN APELDOORN MET LEKKERBOER FOODCAMP
BOOTCAMP EN KOKEN TUSSEN DE GROENTES 

VOORST.- Op zaterdag 14 september kunnen kinderen en hun ouders niet 
alleen lekker bewegen tussen de groentes, maar ook zelf oogsten en een 
gezonde wrap maken. Kinderen mogen de ingrediënten zelf verzamelen 
tijdens een rondje over de tuinderij. Alles wordt bereid met minimale toe-
voegingen als suiker en zout. 

De Foodcamp vindt plaats bij tuinderij 
De Zonnegaard in Voorst. Tuinder Car-
lijn Geluk neemt de deelnemers mee 
over haar tuinderij en laat zien wat er 
voor nodig is om biologisch-dynamische 
groenten op het bedrijf te telen. Samen 
met een echte kok mogen ze van de 
zelfgeoogste groenten een lekkere wrap 
maken bij de LekkerBoer Foodtrailer on-
der leiding van kok Leendert Scholtus 
van Restaurant Intens-Thermen Bussloo. 
Maarten Ter Horst van Bootcamp055 zet 
kinderen en ouders letterlijk in beweging 
tijdens een kind-ouder farm bootcamp. 
Jumbo Wiegmans levert aanvullende 
producten voor het kookonderdeel en 
organiseert een kleurplaatactie in de 
winkel. Kinderen kunnen kaartjes voor 
de Foodcamp winnen door hun favoriete 
eten te tekenen en kleuren. Voor meer 
info www.lekkerboer.nl/actie. 

Succesvolle pilot
Na een succesvolle pilot in Zwolle en 
Deventer, organiseren LekkerBoer en 
partners dit jaar in totaal 13 Foodcamps 
in Overijssel en Gelderland. Kinderen en 
hun ouders gaan samen buiten boot-
campen, oogsten en koken, op de plek 
waar de boer met passie teelt en het ver-
haal vertelt. 

Gezonde leefstijl
LekkerBoer wil graag bijdragen aan een 
gezonde leefstijl door kinderen en hun 
ouders letterlijk in beweging te brengen, 
en het verhaal achter ons eten te laten 
beleven op de plek waar het ‘gemaakt’ 
wordt. 
Uit onderzoek in 2018 uitgevoerd door 
FoodHub, blijkt dat ouders het belangrijk 
vinden dat dat hun kinderen meer ken-
nis over voedsel en de herkomst ervan 

krijgen. Op de boerderij en tuinderij ko-
men nagenoeg alle aspecten van een ge-
zonde leefstijl samen. 

Lokale samenwerking 
Met het houden van de Foodcamps wil 
LekkerBoer niet alleen de aanwezige 
kinderen en ouders stimuleren in het 
maken van gezonde keuzes, maar ook 
bij een groter publiek bewustwording en 
lokale samenwerkingen tot stand bren-
gen. Alle Foodcamps worden ingevuld 
met lokale partners. 
Kinderopvang en scholen
Scholen en kinderopvang (buitenschool-
se opvang, BSO) kunnen ook een Food-
camp aanvragen . Voor zowel scholen 
als BSO is hiervoor subsidie vanuit het 
landelijke programma Jong Leren Eten 
beschikbaar. Er hebben zich al scholen 
gemeld. 

Organisatie 
LekkerBoer Foodcamp is een initiatief 
van agrifood ondernemers Judith de Rijk 
uit Olst en Hanneke Stegeman uit Apel-
doorn. Daarbij zoeken ze samenwerking 
met lokale partijen: boeren en tuinders, 
beweegpartijen (sportorganisaties en 
sportscholen), kookpartijen (restaurants 
en kookcoaches), kinderopvang, basis-
scholen, beroepsopleidingen, super-
markten, gemeentes en gezondheidsor-
ganisaties. 

Waar en wanneer
Zaterdag 14 september van 15.30-18.00 
uur bij tuinderij De Zonnegaard, Appen-
seweg 7, Voorst. 
Op www.lekkerboer.nl/foodcamp is 
meer informatie te vinden en een over-
zicht van alle Foodcamps.
Opgave en kosten Kinderen kunnen 
zich aanmelden met hun ouders  via 
ww.lekkerboer.nl/foodcamp. Vol is vol. 
De prijs is 7,50 euro per persoon. 

HÖLLENBOER MET GEILE VLA
OENE.- ‘Geile Vla’, culinair hoog-
standje van de streek, komt naar 
het OZO feest in Oene op 12 sep-
tember! Datum: donderdag 12 sep-
tember, artiest: Höllenboer, voor-
stelling: Geile Vla, start: 19.45 uur. 
Toegangsprijs     €10,00 voor niet le-
den (OZO leden gratis), discipline: 
Cabaret – Streek 

‘Busje komt zo’ is een bekende hit uit 
deze streek die tot succes leidde voor 
Höllenboer. Maar Höllenboer slaat liever 

de weg van het theater in, zo stonden ze 
eerder al in het theater met de show ‘Hej’t 
of kriej’t’ en op donderdag 12 september 
staat het trio met het programma ‘Geile 
Vla’ in de OZO feesttent in Oene. Verkoop 
aan de tent, vanaf 19.15 uur.

Liedties, varsies en stukkies  
In de nieuwe voorstelling ‘Geile Vla’ 
neemt het van oorsprong Luttenbergse 
trio het publiek mee op reis over de on-
betreden paden van hun fantasie. Dat 
Höllenboer bekend staat om hun pun-

tige teksten, verpakt in gortdroge humor 
en prachtige luisterliedjes komt ook nu 
naar voren. Met liedjes vol wolken waar-
achter de zon schijnt en conferences 
waarbij het lachsalvo’s regent. Een voor-
stelling met liedties, varsies en stukkies 
in het smeuïge Sallands dialect versterkt 
door prikkelende dia-beelden en uitge-
kiende doorkijkjes. Na afloop van deze 
opwindende voorstelling verlangt het 
publiek meer dan ooit naar een simpel 
bord ‘Geile Vla’. Met natuurlijk een toefje 
slagroom! Zie ook: www.feestinoene.nl

http://www.lekkerboer.nl/actie
http://www.lekkerboer.nl/foodcamp
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Op zoek naar werkplezier?

Heb jij dat ook? Je hebt techniek in je vingers. 
Wat je ogen zien, maken je handen. 

Ben je daarnaast ook nieuwsgierig en wil je iedere 
dag beter worden? 

Bel of mail dan met Bart Koekkoek 
06-83804869 | bartk@vestenvaklui.nl

www.vestenvaklui.nl | 085-0290589
Middelerf 8a, 3851 SP Ermelo | Zweedsestraat 8a11, 7418 BG Deventer

INSTUIF EN 
KIND- OUDER 
TOERNOOI BIJ 
TC DE SCHAECK  
 
TWELLO.- Het weekend van 6 & 7 juli j.l. 
was het Jeugdweekend bij TC De Schae-
ck. Met op zaterdag een instuif voor alle 
basisschoolkinderen uit de gemeente en 
op zondag het Kind- Ouder Toernooi. 
Een super gezellig en sportief weekend 
met een enthousiaste groep kinderen 
op zaterdagmiddag en een steeds maar 
groeiend deelnemersveld bij het Kind- 
Ouder Toernooi. De winnaars van het 
Kind- Ouder Toernooiwinnaars: Poule 
Rood (7-9 jaar) Elin & Peter - Poule Oranje 
1 (8-10 jaar) Floris & Arjan - Poule Oranje 
2 (8-10 jaar) Wes & Frederik - Poule Geel 
1 (10-12 jaar) Stijn & Thomas - Poule Geel 
2 (12 jaar en ouder) Boudewijn & Ronald.

VOORWAARTS B1 EN C1 
NEDERLANDS KAMPIOEN 
BEACHHANDBALL
Ruim 800 handballers waren dit weekend actief bij het NK Beachhandball in Bidding-
huizen. Op het Molecaten Park Flevostrand gingen 80 handbalteams met elkaar de 
strijd aan in verschillende leeftijdscategorieën. B1 en C1 van s.v. Voorwaarts pakten 
de nationale titel. Maar ook de D1 presteerde heel goed met een 3e plaats. Dames 
1 (dit toernooi samengesteld uit Dames 1, 2 en A1) werd 6e en het was mooi om te 
zien dat de dames van de kersverse eredivisionist, na hun wedstrijd om de 5e plaats, 
naar het veld van hun jongere clubgenoten sprinten om hen daar tijdens de laatste 
minuten van hun wedstrijd nog even aan te moedigen. De rollen waren zondag dus 
even omgekeerd: de jeugd pakte dit keer de prijzen.
 

NA DE ZOMER NIEUW SPORTAANBOD 
BIJ SV TWELLO
TWELLO.- Na de zomervakantie start 
sv Twello op de woensdag met nieu-
we lessenreeksen en sportaanbod 
voor kinderen van alle leeftijden.

Nijntje beweegdiploma 1 en 2 
& ouder-kind gym
SV Twello heeft als enige vereniging in 
de gemeente Voorst het officiële keur-
merk van de Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie om deze lessen te mo-
gen geven. Na de zomer zullen er op de 
woensdagochtend weer nieuwe lessen-
reeksen van start gaan. Heeft jouw kind 
het nijntje beweegdiploma 1 al, maar is 
hij of zij nog te jong voor beweegdiploma 
2 of is de lessenreeks al gestart? Dan is 
ouder-kind gym wellicht iets voor jullie. 

Proeftuin sport
Na de zomer starten we met de lessen 
proeftuin. In deze lessen worden alle 
sporten die sv Twello in haar sportaan-
bod heeft, met elkaar gecombineerd. 

In een periode van een aantal weken 
bieden we in één les meerdere sporten 
aan en iedere week komt er weer iets 
nieuws bij. Na deze periode starten we 
opnieuw en proberen we samen met jou 
nóg meer sporten uit. Geen enkele les 
en periode is dus hetzelfde. Weet je nog 
niet goed welke sport bij jou past of vind 
je gewoon alle sporten leuk, dan zijn de 
proeftuinlessen zeker iets voor jou. Er 
zijn twee mogelijkheden om deel te ne-
men, namelijk lid worden van sv Twello 
of een strippenkaart kopen. 

Teamgym
Altijd al in een team willen turnen? Dan 

is teamgym wellicht iets voor jou! Binnen 
deze aparte discipline in de gymsport 
(waar zelfs een Europees Kampioen-
schap voor wordt georganiseerd) wor-
den in teams van 8 tot 12 gymnasten 
drie onderdelen geturnd, namelijk mi-
nitrampoline, tumbling en vloer. Na de 
zomervakantie start sv Twello met zowel 
een recreatieve als wedstrijdgroep. 

Meer informatie over bovenstaand 
sportaanbod, de lesdagen en -tijden 
vind je op onze website www.svtwello.
nl. Vragen? Stuur dan een e-mail naar 
beweegdiploma@svtwello.nl of turnen@
svtwello.nl. 

VHC TWELLO SLUIT KNALLEND 
HET SEIZOEN AF

TWELLO.- Indianen, cowboys, de dal-
tons, ze waren er allemaal bij vorige week 
tijdens het 18+ hockeytoernooi van VHC 
Twello. Zo’n 34 teams waren naar Twello 
gekomen om het traditionele 6-tegen-6 
toernooi te spelen met afsluitend een 
knallend feest. De weersvoorspellingen 
waren niet echt gunstig, toch werd het 
een fantastische dag waarop geen regen 
is gevallen. De dag begon om 11 uur ‘s 
ochtend en eindigde ruim na zonsonder-
gang. Ieder jaar krijgt de organisatie het 

weer voor elkaar; het bedenken van een 
leuk thema een geweldig toernooi en 
een spetterend feest ter afsluiting. Vanaf 
komend seizoen start VHC Twello met 
een jong heren team. Jongens die te oud 
zijn voor de reguliere jeugdcompetitie, 
maar eigenlijk nog geen aansluiting heb-
ben bij Heren 1. 
Vond jij het 6-tegen-6 toernooi super-
gaaf en wil je ook komend seizoen lekker 
hockeyen in een leuk team met jongens 
die ook net gaan studeren of starten met 

werken. Meld je dan nu aan voor het 
Jong Heren team bij VHC Twello. Je kunt 
ook eerst even sfeer komen proeven bij 
VHC Twello. 
Op donderdagavonden in de zomerva-
kantie is er de ‘zwoele zomeravond hoc-
keyen’ (voor iedereen vanaf de C-leeftijd, 
lid of geen lid). Er worden dan met ge-
mengde teams partijtjes gespeeld, ge-
woon omdat hockeyen een superleuke 
sport is, die je ook tijdens de zomerstop 
wilt blijven spelen. 

http://www.svtwello.nl
http://www.svtwello.nl
mailto:beweegdiploma@svtwello.nl
mailto:turnen@svtwello.nl
mailto:turnen@svtwello.nl


• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

DUIVENSPORT: WEDEROM EEN LASTIG WEEKEND
TWELLO.- Hoewel de duivensporters voor wat betreft het aantal vluchten al 
ruim over de helft zitten draait het seizoen nog op volle toeren. Afgelopen 
zaterdag stonden er voor bijna alle disciplines weer vluchten gepland. Jong 
en oud vlogen samen vanuit Tongeren (165 km). De middenafstand duiven 
werden gelost in Reims (364 km) en de marathon duiven werden op vrijdag-
middag in vrijheid gesteld in Dax (1085 km)

Tongeren
Op Tongeren werden 271 duiven inge-
zet. Het aantal jonge duiven bedroeg 133 
en het aantal oude derhalve 138. Vanwe-
ge het mindere weer op de vlieglijn, waar 
alle vluchten mee te maken hadden, kon 
er pas na de middag gelost worden. Dan 
begint het rekenen om enigszins de aan-
komsttijd van de eerste duif te bepalen. 
Bijna iedereen had een verkeerde in-
schatting gemaakt want de eerste aan-
komsten lieten lang op zich wachten. 
Bij de jonge duiven doorbrak Freek Wa-
genaar in Voorst de stilte. Bij hem dwar-
relde opeens een koppeltje duiven bo-
ven het hok. Drie stuks landden redelijk 
snel op de klep en werden dus meteen 
geklokt. Anderen deden er langer over 
en 1 spande de kroon door meer dan 
een uur bij de buren op het dak te blij-

ven zitten. Vaak zijn aankomende duiven 
wat in de war wanneer de weersomstan-
digheden niet echt goed zijn. Lichame-
lijk kunnen ze die paar uurtjes vliegen 
makkelijk aan maar geestelijk zijn ze 
uitgeput. Dat was zaterdag goed te zien. 
Steffan Willems in Epse krijgt zijn jongen 
ook goed naar huis. Com. Van Brummen, 
Henry Oosterboer en Jan Ketelaar zor-
gen voor de vreemde eenden in de bijt. 
Bij de oude duiven is het ook Steffan 
Willems die zegeviert. Henk Boegborn 
maakt een mooie uitslag en is met plaats 
4 de eerste opvolger. Ook hier weer een 
traag verloop maar wel met veel namen 
in de uitslag

Reims
Uiteraard gold voor de vlucht vanuit 
Reims hetzelfde. Ook hier duurde het 

veel te lang voordat de eerste duif van 
de 72 inzetten zich meldde. Op de Worp 
is het Hennie Beumer die zowel in tijd als 
in snelheid de eerste duif draait. Omdat 
de duiven geklasseerd worden op ge-
middelde snelheden kan het zo zijn dat 
een duif die later aankomt, maar verder 
moet vliegen, toch de hoogste gemid-
delde snelheid heeft. En ook hier weer 
relatief lage prijspercentages wat tot ge-
volg heeft dat 7 van de 8 deelnemers op 
de uitslag staan.

Dax
Vrijdagmiddag om 13.30 uur werden de 
duiven in Dax gelost voor een nationale 
vlucht. Dat betekent dat er vanuit heel 
Nederland, van Den Helder tot Maas-
tricht, wordt meegedaan. Mooi is dan 
om te volgen waar al duiven thuis zijn. 
Uiteraard begint dit op de kortste afstan-
den in het zuiden. Langzaam aan krui-
pen de aankomsten steeds hoger naar 
het noorden. Zelf kan de liefhebber dan 
ook uitrekenen hoe laat zijn duifje moet 
arriveren om landelijk in de top te draai-
en. Uiteraard wegen ook hier de laatste 

loodjes het zwaarst en is het moeilijk om 
met een overvlucht van 200 of 300 km 
de strijd met het zuiden aan te gaan. In 
Twello duurde het ook lang voordat de 
eerste duif werd gemeld. Het was alweer 
Annet Jutten die de eerste prijs pakte. De 
laatste weken heeft zij een abonnement 
op het winnen van de marathonvluch-
ten. Samen met partner John Nieuwen-
huis heeft zij momenteel blijkbaar de ge-
schikte duiven onder de pannen voor dit 
soort vluchten. Het verdere verloop van 
deze vlucht was traag en alleen de speci-
alist voor de trage vluchten, Cor Wenink, 
had 2 duiven op de uitslag.

Top 10 Tongeren jong: 1,2,3,4,5. Freek 
Wagenaar, 6,7,8,9,10. Steffan Willems
Top 10 Tongeren oud: 1,2,3,7,9,10. Stef-
fan Willems, 4. Henk Boegborn, 5, Jan 
Ketelaar, 6. Hennie Beumer, 8. Dick van 
Dijk. Top 10 Reims: 1. Hennie Beumer, 
2,10. Jan Ketelaar, 3,5,8. Jan de Ruiter, 
4. Comb. Nieuwenhuis, 6,9. Bram Scher-
penzeel, 7. Stefan Jansen. Top 5 Dax: 1. 
Annet Jutten, 2. Jan Ketelaar, 3,5. Cor 
Wenink, 4.Gerrit en John Nieuwenhuis.

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

Vermist 
Rode kater met blau-
we halsband  met 
bel en kokertje: Rijks-
straatweg, Twello.
Agapornis, blauw/
groen, witte kop, 
donkerblauwe staart, 
tam: Heemskerk-
straat, Twello.

Gevonden
Witte kat met zwarte vlek op de kop, 
vlekken rug, vlek op de voorpoten, een 
achterpoot zwarte vlek, zwarte staart: 
van Spreekenlaan, Klarenbeek.
Groenvleugel duif; Rijksstraatweg, Twello. 

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!

cranberries 

chiazaad

cashewnoten 

abrikozen macadamiamix

medjoel dadels 

hennepzaad

pinda’s 

amandelmeel

9.98

6.99

6.99
7.998.99

9.98

6.99

2.99
6.99

1 kilo 

500 gram 

500 gram 

1 kilo 500 gram

1 kilo 

500 gram

500 gram 

500 gram 

Super Hollandse 
kersen 5.00

Hollandse 
opal pruimen

Pitloze druiven

3.502.00 per kilo 2 dozen Per kilo

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 3 KILO399 349 195
BETUWSE APPELS  
‘KNAPPERIG, SAPPIG, ZOET/ZUUR’

NIEUWE OOGST AARDAPPELS 
‘BETUWSE KLEI’ 

HOLLANDSE BOSPEEN
‘GROTE BOSSEN’

ALLE SOORTEN 5 KILO 3 KILO 2 BOSSEN

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

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, elke donderdagmiddag 
van 14:30  tot 15:30 uur, gemeentehuis.

KLARENBEEK
Wilco Jansen, elke 3e woensdag van de 
maand 19:00 tot 19:30 uur. 

WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van de 
maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur Dorps-
huis de Pompe. Voorst: 20:00 tot 20:30 
uur Dorpshuis Voorst.

NIJBROEK/TERWOLDE 
Wilco Jansen, op afspraak

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

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

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het antwoordap-
paraat van uw tandarts afluisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde Bonhof-
Dijkhof Tel: 0571-275503 of www.deei-
ber.nl 
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg

ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 
uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u op 
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en op 
zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 
– 17.00 uur terecht bij de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, Tuin-
straat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag 
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 9.00 – 
17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 

SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht 
voor een compleet pakket aan diensten 
op het gebied van gezondheidszorg, 
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 
8856, 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-
mail: info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishou-
delijke verzorging, jeugdgezondheids-
zorg, dieetadvisering 088-1263126. 24 
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dag-
besteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer 
informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst en 
is 24 uur per dag bereikbaar via tel. 0571 
28 36 00. Meer informatie: www.trimenzo.
nl. Bezoekadres: de Martinushof, Sint 
Maartenserf 85 in Twello

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

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

SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag van 
13.00-16.00 uur in het Kulturhus Jacht-
lustplein 11, Twello

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

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

DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren, 
paarden & landbouwhuisdieren, 
Zutphenseweg 50, Klarenbeek. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com

DIERENKLINIEK DE IJSSELVALLEI
Dierenarts Michel Schoolmeesters Tel 
055-3669286. Kopermolenweg 11 Kla-
renbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

VERDWENEN BAKKERS
In de vakantietijd plaatsen wij foto’s 
van bakkers die vroeger woonden 
en werkzaam waren in onze ge-
meente. Er waren echter meer bak-
kers dan ons nu bekend. Wij zijn 
geïnteresseerd in foto’s of namen 
van familieleden die als zodanig 
werkzaam waren. Stuur ons een 
berichtje en wij nemen contact met 
u op.

1950-2004 Groot 
Koerkamp: Molenweg 4 
Klarenbeek.

Heeft u ook belangstelling voor de 
lokale geschiedenis? Denk en doe 
dan mee met de Oudheidkundige 
Kring Voorst en word lid/vrijwil-
liger. Kom eens langs in de studie-
ruimte op dinsdag of woensdag 
of maak een afspraak. Dat kan via 
e-mail: info@okvvoorst.nl of telefo-
nisch op dinsdag en woensdag tus-
sen 9.00 en 16.00 uur.

Reacties naar rubriekmedewerker 
Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

Donderdag 18 juli
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. P. Mulder.

Zondag 21 juli 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur stud. L. v/d Kuil.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
Bassa, gez. dienst in Wilp.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur 
ds. D. de Pater, 15.00 uur ds. Oomen. 
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. Lam-
mers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, Bassa, gez. 
dienst in Wilp.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur,  ds. Van 
‘t Veld.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Bassa, 
gez. dienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, pastor Oude Vrielink. Kerk even-
eens geopend van 14.00 uur tot 16.00 
uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, ds. J. Boer. 17.00 
uur ds. C. v/d Valk.

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 aan-
vangtijd 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 – verzoek-
platenprogramma.

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

ONTDEK DE VELUWE OVER LAND EN WATER
STAP IN DE VELUWSE STOOMTREIN
Beleef het indrukwekkende geluid van de stoomfluit, de stoomontwikke-
ling en de trekkracht van de machtige stoomlocomotieven. Een reis met de 
Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) voert de bezoeker over de meer 
dan 130 jaar oude spoorlijn tussen Apeldoorn en Dieren. Het station Beek-
bergen vormt het kloppend hart van dit levende museum. Hier bevindt 
zich het historische stoomdepot met een omvangrijke collectie historisch 
spoormaterieel. Een bezoek meer dan waard!

Een onvergetelijke dag uit
Vanaf zondag 14 juli rijden de statige 
stoomlocomotieven met een sleep aan 
historische rijtuigen over de prachtige 
Veluwe. Elke dag, behalve zaterdags, 
brengen de stoker en de machinist hun 
machtige machines onder stoom voor 
een unieke en nostalgische belevenis. 
Zodra de stationschef de overwegbo-
men heeft gesloten en de hoofdconduc-
teur het vertreksein geeft, komt met veel 
gesis de trein op gang. Tijdens de rit door 
het afwisselende landschap komt de in 
stijl geklede conducteur de kaartjes knip-

pen en waant de reiziger zich terug in de 
tijd.

Veluwe-IJssel-Boemel
Ook deze zomer biedt de VSM als extra 
een dagvullend arrangement: de Veluwe 
IJssel Boemel! Deze schitterende dag-
tocht combineert de stoomtreinrit over 
de Koningslijn met een vaartocht per luxe 
salonboot over de kronkelende IJssel naar 
de historische Hanzestad Zutphen. Als 
beginpunt en eindpunt kan gekozen wor-
den voor Zutphen, Apeldoorn of Beek-
bergen. De Veluwe-IJssel-Boemel vaart 

iedere dinsdag, woensdag en donderdag 
van 16 juli tot en met 29 augustus. De 
rijdagen en vertrektijden staan op www.
stoomtrein.org onder arrangement Velu-
we IJssel Boemel. Kaartjes zijn te koop in 
het station Beekbergen, in de trein bij de 
conducteur,  aan boord van de salonboot 
én op de website www.stoomtrein.org

Het stoomdepot verkennen
Op elke zondag , maandag en vrijdag van 
14 juli tot en met 1 september hebben 
de treinreizigers de mogelijkheid om een 
historische stoomdepot te bezoeken. 
Nadat de trein terug is van de reis naar 
Eerbeek, is er een langere stop in Beek-
bergen. Daar wordt de machtige stoom-
locomotief losgekoppeld van de trein en 
rijdt deze het stoomdepot binnen om 
kolen te laden en water te nemen. Van 
dichtbij ervaren de reizigers de sfeer 
van het stoomtijdperk, te midden van 
een uitgebreide verzameling historische 
stoom- en  diesellocomotieven. Neem 
ook een kijkje in het VSM-stationsge-
bouw met souvenirshop en restauratie 
voor een versnapering. De rijdagen en 
vertrektijden staan op www.stoomtrein.
org als de groene dienstregeling. Kaart-
jes zijn te  koop in het station Beekber-
gen, in de trein bij de conducteur én op 
de website www.stoomtrein.org 

Nieuw: de vrijdagse 
pannenkoeken rit
Al jaren is de zondagse lunch in de 
stoomtrein een begrip. Tot en met 27 ok-
tober kunt u boeken voor een smakelijke 
lunch in een historisch luxe restauratie-
rijtuig uit 1927. 
Nieuw bij de VSM is deze zomer de vrij-
dagse pannenkoekenrit. Van 19 juli tot 
en met 30 augustus genieten jong en 
oud van heerlijke versgebakken pannen-
koeken terwijl de stoomtrein door het af-
wisselende Veluwse landschap tuft. Voor 
beide is reserveren op www.stoomtrein.
org noodzakelijk. 

Stap in en reis mee!

mailto:info@okvvoorst.nl
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com


Red velvet framboos chocolade cake
Heel - half of per 4 plakken

Kwarkbol naturel en kwarkbol 
aardbei cranberry (nieuw)
Groot of per zakje à 6 stuks

6 Maisbolletjes
Lekker voor onderweg

Pompoen broodje
+/- 400 gram

Bij 2 waldkorn broden
(en kans op een draagbare Berghoff BBQ)

Iedere vrijdag en zaterdag in juli
 4 heerlijke gevulde koeken uit eigen bakkerij

(natuurlijk met roomboter en amandelspijs)
Van €4.20 voor €3.50

Uit eigen bakkerij
20% korting !!!

Ook deze week weer heerlijke aanbiedingen uit eigen bakkerij

Op de volgende lekkernijen

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag 
17 juli t/m dinsdag 23 juli
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