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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

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

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

KOZIJNEN
NODIG?

www.finstral.com

Kip van het haasje

Aanbieding 

4,95
kuikenbouten

Elke woensdag op het marktplein in Twello

�4 voor

Huttenkamp weer een 
fantastisch feest

VOORST.- Voorster Belang, veel vrijwilligers en maar liefst 88 kinderen 
kijken terug op een zeer geslaagd Huttenkamp. Voor de zevende keer 
werd de parkeerplaats van het Dorpshuis omgebouwd in een heus hut-
tendorp. Dit keer was het thema ‘winkelcentrum’.

Maandag werd bij het Dorpshuis 
een vrachtwagen vol pallets afgela-
den en dinsdagmorgen gingen de 88 
deelnemers verdeeld in 9 groepen 
en begeleid door veel vrijwillige 
deskundigen aan de slag. Toen om 
vijf uur ’s middags de ‘bouwvakkers’ 
stopten brak er net een stortbui los. 
Daar was woensdagmorgen niets 
meer van te merken en ’s middags 
waren de meeste winkel/woonhui-
zen klaar. Er werd nog de laatste 
hand gelegd aan de producten die 
tijdens de koopavond verkocht wer-
den. Dat varieerde van haarvlechtjes 
en bloempotten tot complete tuin-
banken. Om 19.00 uur werd het 
winkelcentrum geopend door Henk 
Wijtenhorst (Voorster Belang) en al 
gauw werd het winkelplein over-
spoeld door ouders, grootouders 
en andere belangstellenden. Bij de 
bank kon iedere bezoeker van het 
winkelcentrum een zak met (gratis) 
muntjes halen om zoveel mogelijk 
producten te kopen. De ‘bankmede-
werkster’ deelde maar liefst 180 zak-
jes munten uit!  Het was nog nooit 
zo druk in de winkels van Voorst.
Voor het winkelend publiek was er 
gratis koffie en thee.
Aan de bewoners van de winkelhut-
ten de taak om zoveel mogelijk te 

verkopen om zo de meeste muntjes 
te verdienen. Enkele slimme hande-
laren haalden gratis koffie om die in 
de winkel te verkopen! 
Om half negen was de koopavond 
voorbij en werden alle bedden in de 
hutten opgemaakt. De ouders kon-
den vertrekken en de huttenkamp-

bewoners vierden hun eigen feestje 
met muziek, broodbakken, chips en 
ijsjes eten.
Na een korte nacht werd donder-
dagmorgen samen ontbeten in het 
Dorpshuis. Daar werd onder luid ge-
juich bekend gemaakt dat de zwarte 
groep de meest muntjes had ver-
diend.
De kinderen werden opgehaald, aan 
de ruim 20 vrijwilligers de taak om 
in de toen stromende regen  alles op 
te ruimen.

 
 

Stichting 
Tamara verrast 
ouderen
TERWOLDE.- Woensdag  16 au-
gustus zijn ouderen  uit de om-
geving Terwolde/Nijbroek en 
de Vecht weer een dag op stap 
geweest met de bus. Deze keer 
richting het westen van het land. 
Voor het vertrek werden zij ver-
rast door de mensen van de stich-
ting Tamara, die aan allen een 
tasje uitreikten gevuld met een 
versnapering voor onderweg. Dit 
werd door de deelnemers aan de 
reis zeer gewaardeerd en veel be-
dankjes konden worden geïncas-
seerd. De mensen van de stichting 
Tamara zien graag dat senioren 
[zij noemen hen de jongelui van 
vroeger] samen iets blijven on-
dernemen en moedigen dit uitje 
dan ook van harte aan. De dag 
is  zeer geslaagd verlopen en de 
tasjes waren aan het eind van de 
reis dus ook helemaal leeg. De 
stichting Tamara heeft een over 
de actie een bericht op Facebook 
achtergelaten. Zie voor meer in-
formatie en goede doelen www.
stichtingtamara.nl. 
 
 
 

Rommelmarkt 
op nieuwe 
locatie
BUSSLOO.- De commissie kerk-
actie Wilp houdt op zaterdag 2 
september haar jaarlijkse rom-
melmarkt. Dit jaar zal deze niet 
worden gehouden aan de Gro-
tenhuisweg, maar op een nieuwe 
locatie in Bussloo. De grote rom-
melmarkt is tussen 9.30 en 14.00 
uur bij boerderij `De Bremte` van 
de familie Bussink aan de Deven-
terweg 4 in Bussloo. Het concept 
blijft hetzelfde als andere jaren. 
Er is op allerlei gebied wat te 
koop zoals diverse voorwerpen 
uit grootmoederstijd, boeken, 
lampen, gereedschap, speelgoed 
en kleding. Maar ook voor bloem-
stukjes en handwerkartikelen kan 
met terecht op de gezellige markt. 
Wie zin heeft in een heerlijk pan-
nenkoek, koffie en thee kan even-
eens terecht. Ook worden er dit 
jaar weer volop verse oliebollen 
verkocht.  De opbrengst van deze 
dag komt ten goede aan het onder-
houd van de Dorpskerk in Wilp. 

Open-atelierroute 2017 
VOORST.- De eerste editie van 
Open Atelierroute in 2016 was 
een geweldig succes. Daarom ook 
dit jaar een Open Atelierroute 
Voorst. Deze vindt plaats op 2 en 3 
september van 11.00 tot 17.00 uur.

Negen vormgevers/kunstenaars zet-
ten de deuren van het atelier/werk-
plaats  voor u open, zodat iedereen 
laagdrempelig kennis maken met 
de vormgever en in gesprek kan 

gaan. Het aanbod is ook dit jaar 
weer zeer divers: botanisch kunste-
naar, kettingzaagsculpturen, vilten, 
schilderen, keramiek, meubelont-
werp en objecten van natuurlijke 
materialen.  

De flyer met de route is verkrijgbaar 
in het Dorpshuis, bij het lokale ben-
zinestation en via internet te down-
loaden op de website www.Open-

AtelierVoorst2017.nl. Volgt u ons 
ook op facebook.com/Openatelier-
voorst2017?
Tijdens de Open AtelierRoute dagen 
liggen er ook flyers bij de deelnemers 
en op het startpunt in het Dorpshuis, 
Schoolstraat 14 te Voorst. Daar is te-
vens een PowerPointpresentatie te 
zien over de deelnemers.  De vorm-
gevers en kunstenaars zien u graag 
op 2 of 3 september!

Rijksstraatweg 173 | Twello
06 11 378 082 | www.5skincare.nl

Schoonheidsbehandeling
en huidverbetering
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0571-292056
www.marismode.nl
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ZOMER OUTLET

GRATIS PARKEREN
VOOR DE DEUR

o.a. op onderstaande merken

Yoost polis voor
particulieren

Telefoon: 0571-270825
vragen@yoost.nl

Verbouwing 
complex CCW’16 

in volle gang

Twellose Heidi 
doet mee aan 

Heel Holland Bakt

Expositie in het 
Dorpshuis



Wij houden 
het graag 
persoonlijk...

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

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

Thuisopbaring
Afscheidshuis
Afscheidscentrum

Johan en Dineke
Slijkhuis - Hunnekink 

60 jaar getrouwd

Wij houden de receptie op 
maandag 4 september van 

14:30 tot 16:30 uur in zaal Bosgoed, 
Zwartekolkstraat 104 in Wilp (A).

Heeringstraat 1
7384 SL Wilp

Een bedankje......

Sam, je bent er niet meer, we missen je 
aanwezigheid en het is stil. Zoals eerder 
al zo mooi verwoord is: “De stilte spreekt, 
misschien nog wel harder dan jouw stem”. 
Je had een goed hart. Daarmee wist je 
anderen te raken. 

Iedereen vraagt nog steeds: waarom? 
Waarom op deze manier. Waarom moest hij 
zo toegetakeld worden? En juist door diegene 
voor wie hij altijd klaarstond, zoals hij vaak 
iemand hielp die het moeilijk had.

We zijn de afgelopen periode diep geraakt 
door de massale steunbetuigingen en door de 
onwaarschijnlijke mooie verhalen van naasten 
die recht uit het hart, hun ongeloof hebben 
toevertrouwd aan het papier. Mensen die 
om hem gaven, zoals hij 
gaf om hen.

Ook namens Sam 
willen wij hierbij 
iedereen bedanken.

De familie van 
Sam Pieters.

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken

• waar u ook verzekerd bent

• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

Op vrijdag 1 september 2017 geven 
wij elkaar het jawoord!

Mariëtte Hulleman & 
Robbert-Jan Kruissink

Van 14:30 tot 16:00 uur bent u van harte 
welkom op onze receptie om dit samen 
met ons te vieren bij Hof van Bussloo, 
Breuninkhofweg 7, 7383 RP Voorst.

Kuiperstraat 9, 7396 BA Terwolde

Je bent niet meer
daar waar je was
maar overal waar wij zijn

Onverwacht hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze zorgzame moeder, 

oma en omi

Johanna 
Eekhuis - Denekamp

Annie

sinds 24 juli 2014 weduwe van 
Albert (Appie) Eekhuis

* Twello,  † Deventer, 
9 maart 1939  19 augustus 2017

Robbie en Bea
    Nicky en Maaike
    Kelly en Tom
        Maud
    Romy
        Charlie

Jos

Janet en Jan
    Björn en Martje
    Agnetha

Alfred in liefdevolle herinnering

Correspondentieadres:
Saturnus 10
7391 RR Twello

Annie is in Afscheidscentrum Hemmes.

Op donderdag 24 augustus om 13.45 uur 
nemen wij afscheid van Annie in De Hanze 
van yardenhuis Steenbrugge, Raalterweg 29 
te Diepenveen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en ons te condoleren 
in de koffiekamer van het crematorium.

Vrij onverwachts hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante

Annie Eekhuis - Denekamp

Sinds 24 juli 2014 weduwe van Appie Eekhuis

 Mientje † en Gerrit †
 Toos en Dick
 Herman en Tonnie
 Jannie en Hennie
 Sjonnie en Pepita

  Neven en nichten

Deventer 19-08-2017

Heden is onze broer, zwager en oom overleden

G.W. Eijerkamp

echtgenoot van R. Eijerkamp - Veldhuis

 Reina en Gerrit †
 Jan †
 Jan Willem en Dinie 
 Marietje en Freek
 Martin en Willia †
 Neven en nichten

Twello, augustus 2017

Ik heb de bloemen gevraagd
 voor je te glimlachen.
 De vogels vroeg ik
	 voor	je	te	fluiten.
	 En	de	zon	stuurt	je
 haar warme stralen.

Na alle fijne jaren die we samen met hem 
mochten beleven, hebben we na een kort 
ziekbed, met pijn in ons hart, afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man en maatje, onze 
lieve, vrolijke en zorgzame (schoon)vader 
en opa

Tonnie Poll
Antonius	Lambertus	Maria

echtgenoot van

Riet Poll - Maas
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

 Riet Poll - Maas
  Rita en Henny
   Kjell
	 	 	 Danique	en	Rogier
  Erna en Johan
   Esther, Daan
  Licette en Jo
  Mariëlle en Maurice
   Esmée
  Marieke en Bobby

20 augustus 2017
Jacob van Ruisdaelstraat 52, 7391 AZ Twello

U kunt condoleren en afscheid nemen van 
Tonnie op vrijdag 25 augustus van 19.00 tot 
20.00 uur, in het Uitvaartcentrum Voorst 
DELA, Oude Rijksstraatweg 4a te Twello.

De afscheidsdienst wordt gehouden op 
zaterdag 26 augustus om 10.30 uur in de 
Martinuskerk, Kerklaan 18 te Twello.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid in 
besloten kring plaatsvinden.

Onze speciale dank gaat uit naar huisarts 
Ankoné, Trimenzo, Deventer Ziekenhuis 
afdeling B2 en Hospice De Winde voor hun 
liefdevolle verzorging.
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Familie berichten 
in het 
Voorster Nieuws 
laten plaatsen

Rouwadvertenties
kunt u opgeven tot 
dinsdagochtend 10.00 uur. 

Advertenties voor
Geboorte, huwelijks, 
jubilea en
dankbetuigingen, 
opgeven 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

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen
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Offi  cieel Renault Dealer

Erkend schadeherstel bedrijf

Automatische wasstraat

APK II keuringsstation

Autoverhuur

Airco reparatie- en 

onderhoudsbedrijf

LPG inbouwstation

Koekendijk 8 Bathmen - 0570 541224

www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Nieuw: Klompenfeest fietstocht op zondag
André Hazes en Roel van Velzen 
openen Klompenfeest
TWELLO.- In Twello staat vanaf donderdag 31 augustus t/m zondag 3 
september alles in het teken van het Klompenfeest. Braderie, kermis, 
oude ambachten en tal van artiesten zorgen weer voor een overvol pro-
gramma. Behalve voor de optredens tijdens de openingsavond op het 
Plein Duistervoordseweg  (donderdag) wordt er geen entree van het 
publiek gevraagd. Vrijdag rond 15.30 uur is het tijd voor de officiële 
opening door voorzitter Ronald Lieferink en burgemeester Jos Penninx, 
zij zetten het sein op groen voor drie dagen lang feest in het centrum 
van Twello.
 
De eer om dit jaar het Klompenfeest 
te openen is weggelegd voor André 
Hazes en Roel van Velzen. Deze 
twee nationale topartiesten staan op 
donderdag 31 augustus garant voor 
een spetterende openingsavond. 
Voor de voetballiefhebbers is er geen 
reden om thuis te blijven, want de 
wedstrijd Frankrijk-Nederland is te 
volgen op een groot scherm. 
Met bovengenoemde artiesten heeft 
de organisatie van het Klompenfeest 
twee publiekstrekkers van formaat 
weten te contracteren. Maar dat is 
niet alles, op vrijdag, zaterdag en 
zondag staat het feestprogramma 

bol van allerlei activiteiten en optre-
dens. Zoals gebruikelijk gaat vrijdag 
de basisschooljeugd aan de slag met 
allerlei Oudhollandse spelletjes. Za-
terdag kan het publiek niet alleen 
genieten van de kermis en braderie, 
maar zeker ook van de ‘Ik hou van 
Holland show’ op het Dorpsplein. 
Marga Bult, Rene Karst en Ferry 
Doedens wisselen elkaar af in deze 
wervelende show. Op het Plein 
Duistervoordseweg wordt weer het 
Multicultureel evenement georga-
niseerd. Sportievelingen kunnen 
om 14.00 uur starten bij zwembad 
de Schaeck voor de mini triatlon. ’s 
Avonds maken o.a. The Boston Tea 

Party en DJ Sander op het Dorps-
plein hun opwachting. Op het Stati-
onsplein gaat de Steam Girls Power 
Coverband voor de nodige muzikale 
stemming zorgen. Radio 538 DJ’s  en 
Rapper Boef vindt u op het Plein 
Duistervoordseweg.
Op hetzelfde plein begint de zondag 
met een oecumenische kerkdienst 
met aansluitend een koffieconcert. 
’s Middags vindt er een speciaal 
optreden plaats van de muziekver-
enigingen Excelsior en Cadenza, de 
formatie HOPP gaat het geheel ex-
tra omlijsten. Verder is er de kleed-
jesmarkt, een Bromfietsrit en een 
Gezinsfietstocht die voert door  de 
omgeving van Twello. Op diverse 
andere podia kunt u de optredens 
bijwonen van o.a. DJ’s, de Rocke-
billy Blues Band, Lovin’n End, Tino 
Martin, De Havenzangers 2.0 en 
John & the Gangsters of Love. Brade-
rie, kermis en oude ambachten ma-
ken het gehele weekend deel uit van 
het evenement. 

Dikke Mik, 
reünie met 
veel schik
NIJBROEK.- De Dikke Mik feesten 
in Nijbroek zijn weer voorbij, wat 
rest zijn het opruimen van de ter-
reinen en het wegwerken van wat 
opkomende hoofdpijn van (te veel?) 
eten en drinken, maar vooral van het 
vele bijkletsen. De feesten waren als 
vanouds, met voor elck wat wils. Er 
was weer veel muziek, krachtmetin-
gen, genieten van kunnen en ken-
nen van velen, maar, zoals gemeld, 
vooral bijkletsen met elkaar en met 
de vele oud-Bruukers die ieder jaar 
uit hun diaspora terug keren naar 
het kleinste stadje van Nederland.
De onvervalste krakers van het feest 
bleven ook nu weer recht overeind, 
zoals de Boerenplat aovond op don-
derdagavond, de country dansers 
op vrijdagavond, het gezamenlijke 
Engelse ontbijt op zaterdagmorgen, 
het vogelschieten met medewer-

king van het Sint Maartens Gilde en 
de paardenshows op zaterdagmid-
dag. Daarnaast waren er spectacu-
laire momenten met de vuurspuwer 
show “de Vrolijke vlammen”, de-
monstraties van het brandweercorps 
Terwolde en heel veel spel- en sport-
activiteiten.

Recordaantal deelnemers kermistoertocht 
Klarenbeekse Kermis

KLARENBEEK.- In het weekend van 18, 19 en 20 augustus vond de jaar-
lijkse Klarenbeekse Kermis plaats. Met een recordaantal deelnemers 
aan de kermistoertocht en een constante stroom aan bezoekers op het 
kermisterrein was het een geslaagd weekend. 

Vrijdagmiddag was de kermis 
toegankelijk voor speciale gas-
ten. Mensen met een beperking 
konden geheel kosteloos gebruik 
maken van alle attracties, waar-
bij de snelheid volledig werd 
aangepast aan de doelgroep. ’s 
Avonds vond de officiële ope-
ning plaats tijdens de start van 
het Vogelschieten, waarbij teams 
van gehuwden en vrijgezellen te-
gen elkaar streden.

Buksschieten Jeugd
Beste Jongen: Kevin Kleverwal (34 
punten)
Beste Meisje: Lisette Scheerder (35 
punten)

Vogelschieten gehuwden 2017
Martin Kleverwal is Schuttersko-
ning!!
Henrie Diks (Linkervleugel)
Henk Konijnenberg (Rechtervleugel)
Joop Weyn (Kop)
Wim v.d. Gouw (Staart)

Vogelschieten ongehuwden 
2017 
Christiaan Geerdink is Koning
Brandon Kip (Staart)

Laurens Kleverwal (Kop)
Peter Uenk (Rechter Vleugel)
Xander Smeltink (Linker Vleugel)

Kermistoertocht op zaterdag
De Kermistoertocht trok nog nooit 
zoveel deelnemers: maar liefst 260 
deelnemers deden mee, een record! 
Ook trok de tocht veel bekijks.

Volksspelen
Spelen waarin doorzettingsvermo-
gen, conditie en slimheid van de 
deelnemers op de proef werden ge-
steld. De competitielust was hoog en 
dit zorgde voor maximaal vermaak 
voor zowel de deelnemers als het 
publiek. Het winnende team won de 
nieuwe wisselbokaal, nog groter dan 
voorgaande jaren! 

Uitslag Volksspelen
1. CV Partystarters
2. CV Altijd Blauw
3. Cv De Dorpsgekken!

Zaterdagavond
Dit jaar voor het eerst konden de 
bezoekers hun tickets voor de zater-
dagavond voor het eerst online ko-
pen. Ook waren de munten online 

beschikbaar. Zaterdagavond was het 
gezellig druk met 1650 bezoekers. In 
de avond ging het dak van de tent er 
af met duo DJ Buurman & Buurman. 

Zondag 20 augustus 2017

Ker(k)misviering “Ontmoeten”
Met het thema: door je te ont-doen 
van al je moeten, ont-moet je jezelf. 
Een bijzondere dienst waarbij zo on-
geveer 250 mensen aanwezig waren. 
De muziek keuze met zijn liederen 
zorgden voor de juiste stemming in 
de tent. Na de dienst was er koffie 
met koek en kon men luisteren naar 
Ben Entertainment. 

Trial Motor Show
Op de zondagmiddag een bijzonde-
re act: de spectaculaire Trial Motor 
Show. 
Een show waarbij Trial motoren de 
meest onmogelijke toeren uithalen. 

De zondagavond werd afgesloten 
met veel muziek; eerst een optreden 
van de band Royal Beat, gevolg door 
het crazy hour: een knotsgek uurtje 
vol gekkigheid en muziek waar de 
diehard-feestgangers nog een laatste 
keer helemaal los gingen!

Alle foto’s van het hele weekend 
staan online op www.ovk-klaren-
beek.nl 

http://www.ovk-klarenbeek.nl
http://www.ovk-klarenbeek.nl


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

contact op met onze vestiging in Apeldoorn Zuid.

 www.europlanit.nl

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

Elektromechanica Monteur Apeldoorn

Servicemonteur Elektro (Industrie) Apeldoorn

Jr. CNC Lasersnijoperator Apeldoorn

Planner/ Teamleider Assemblage  Zutphen

Procesoperator Apeldoorn

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

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

grindengrond.nl

Voor al uw 
GRIND, SPLIT 

en GROND

met alle toebehoren, ALU daktrim etc.
EPDM DAKBEDEKKING

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV

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

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

Reserveren:  laurette@hofvantwello.nl
         of bel:  06-12635320

ÓOK IN DE WINTER
IN DE VERWARMDE PLANTENKAS

  • FAMILIEFEESTEN 
 • RECEPTIES 
 • BEDRIJFSUITJES 
 • HEERLIJK LUNCHEN

ALLROUND KAPPER M/V

JUNIOR STYLIST A/B

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij 
per direct op zoek naar een

Geïnteresseerden kunnen, binnen twee weken 
een sollicitatie plus CV sturen naar 

bcandel.frendz@planet.nl of per post 
naar Frendz, Dorpsstraat 16, 7391DE Twello 

t.a.v. Bianca Candel

Daarnaast hebben wij ook plek voor een 

(parttime voor minimaal 20 uur per week)

Dorpsstraat 16
 telefoon (0571) 27 67 34

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

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Poedelpaard
Net terug van een spe� erend WK IJslandse paarden zit ik nog na 
te genieten achter mijn bureau. Een week lang heb ik de meest 
prach� ge paarden met spectaculaire bewegingen en glanzende 
vachten aanschouwd.

Het contrast is groot met de foto die ik nu voor me zie van een 
pony met een grote, wat laaghangende buik, weinig bespiering 
en een bizar lange, krullerige vacht – midden in de zomer. Als 
gezelschapsdierenarts komt het woord “poedelpaard” bij me naar 
boven borrelen. Mijn paardencollega’s weten er meer vanaf en 
kunnen de waarschijnlijkheidsdiagnose soms al op zicht stellen. 
PPID, voorheen nog “ziekte van Cushing” is een aandoening van de 
hersenen. De a or� ng staat voor Pituitary Pars Intermedia Dysfunc� on 
en deze ziekte werd vaak gezien bij oudere dieren, maar sinds er 
gericht bloedonderzoek mogelijk is wordt de diagnose steeds vaker 
al eerder gesteld. Hoe� evangenheid is een vervelende en regelma� g 
voorkomende complica� e van PPID. De ziekte is niet te genezen maar 
gelukkig wel goed te behandelen, waardoor het paard nog jaren 
een prima leven kan leiden. Om de diagnose defi ni� ef te stellen is 
bloedonderzoek noodzakelijk. In september en oktober kunnen wij dit 
laboratoriumonderzoek gra� s aanbieden! De bijkomende kosten van 
visite, bloedafname en verzendingskosten zijn wel voor uw rekening. 
Denkt u dat uw poedelpaard wel eens PPID zou kunnen hebben? 
Neem contact met ons op, onze paardencollega’s staan u graag te 
woord voor meer informa� e en een afspraak.

Twellose Heidi Nicodem-Buitenhuis 
doet mee aan Heel Holland Bakt
 
TWELLO.-Heidi Nicodem-Buiten-
huis uit Twello doet dit jaar mee 
aan het programma Heel Holland 
Bakt. In Heel Holland Bakt wordt 
gezocht naar Nederlands meest 
getalenteerde thuisbakker. Gedu-
rende 8 weken nemen 10 gepas-
sioneerde amateurbakkers het te-
gen elkaar op.  Enthousiast vertelt 
Heidi haar verhaal.
 
Passie voor bakken
De passie voor bakken is Heidi met 
de paplepel ingegoten. “Ik ben heel 
jong begonnen. Mijn moeder bakte 
ieder weekend iets lekkers en ik 
hielp haar daarmee. Toen ik onge-
veer 9 jaar oud was heb ik mijn eer-
ste cake gebakken. Toen ik iets ou-
der was bakte ik om de 14 dagen iets 
voor kennissen. Zij konden niet zo 
goed bakken en zo hadden ze toch 
om het weekend wat lekkers op ta-
fel”.
 
Collega’s vonden dat ze zich 
moest opgeven
“Ik ben al die jaren blijven bakken. 
Op mijn werk neem ik bijna iedere 
week een taart voor mijn collega’s 
mee. Mijn collega’s zeiden tegen mij 
dat ik me echt moest opgeven voor 
het programma Heel Holland Bakt. 
Hier heb ik  over nagedacht en het 
leek mij eigenlijk wel een hele leuke 
uitdaging. Ik was benieuwd of ik 
echt zo goed ben als ik zelf denk”.
 
Aanmeldingsprocedure
“Ik heb het aanmeldingsformulier 
ingevuld en geprobeerd om er iets 
bijzonders van te maken. Dit is blijk-
baar gelukt want in januari werd 
ik gebeld en had een telefonisch 
gesprek met het productiebedrijf. 
Vervolgens werd ik uitgenodigd 
om naar Amsterdam te komen. Ik 
moest toen twee taarten meenemen, 
één taart met als opdracht verwerk 
er meringue in en de andere taart 
mocht een vrije taart zijn. Ik heb 
gekozen voor de carrotcake met een 
heerlijke topping.. Deze taarten wer-
den goedgekeurd door de bakker. Ik 
zou binnen 2 weken horen of ik door 
mocht naar de volgende ronde”.
 
Binnen een kwartier karamel 
aangebrand
“Toen hoorde ik dat ik bij de laatste 
33 zat. Wij moesten binnen 2 uur een 
mokkataart bakken in de bakkeuken 
van Robért van Beckhoven. Binnen 
een kwartier was mijn karamel al 
aangebrand. Toen dacht ik bij me-
zelf: ik moet rustig worden. Daarna 
heb ik binnen de  overgebleven tijd 
een heerlijk mokkataart gebakken 
en mooi gedecoreerd. Na deze dag 
kreeg ik te horen dat ik één van de 
tien bakkers van Heel Holland Bakt 
was. Ik dacht toen: o jee, nu gaat het 
avontuur echt beginnen“.

 
Onwijs leuke tijd
Heidi kijkt met een goed gevoel terug 
op haar Heel Holland Bakt avontuur. 
“Het was een onwijs leuke tijd met 
een hele leuke groep mensen. Ik heb 
veel geleerd en ik heb ook mezelf 
goed leren kennen. Ik ben erachter 
gekomen dat ik een echte control-
freak ben. In Heel Holland Bakt was 
het behoorlijk lastig in de tent. Je 
kookt dan in de buitentemperatuur 
en weet niet precies wat de oven 
doet. Ook de proeven op tijd wa-
ren lastig omdat er geen klok hangt. 
Maar ik kijk heel enthousiast terug 
op mijn Heel Holland Bakt avontuur 
en ik raad het iedereen aan!”
 
Droom
Na haar Heel Holland Bakt avon-
tuur bakt Heidi nog steeds bijna elke 
week een taart voor haar collega’s.  
Zou Heidi ooit van het bakken haar 
beroep willen maken? “Het lijkt mij 
leuk om over een tijdje een eigen 
koffietentje te starten waar gasten 
mijn eigen gebakken taarten kun-
nen proeven. Maar dit is echt een 
droom”, vertelt ze met een glimlach 
op haar gezicht.
 
Meest bijzondere taart
De meest bijzondere taart die Heidi 

ooit heeft gebakken was afgelopen 
jaar voor haar vader. “Op vaderdag 
heb ik speciaal voor mijn vader een 
taart gebakken. Mijn vader zei toen 
tegen mij: Jij bent voor mij de beste 
bakker van Nederland. Dat vond 
ik een erg bijzonder moment. Een 
groter compliment kon ik niet krij-
gen”.
 
Heel Twello Bakt
Geïnspireerd geraakt? Doe dan mee 
aan Heel Twello Bakt!  Bak je mooi-
ste en lekkerste appeltaart en lever 
deze op 1 september in bij Café Titus 
of Mocha & Mentha. Een deskundige 
jury, waar o.a. Heidi in zit, beoor-
deelt de appeltaarten.  Heidi heeft 
nog wel een paar tips voor de kan-
didaten. “Als eerste kijk ik hoe een 
taart eruit ziet. Ik vind het belangrijk 
dat een taart er aantrekkelijk uitziet. 
De taart moet je uitnodigen om te 
willen proeven. De eerste indruk is 
erg belangrijk. Daarnaast moet de 
smaak natuurlijk ook goed zijn!”
 

Vanaf zondag 3 september is Heidi 
om 21.00 uur te bewonderen op 
NPO 1. Wie weet wordt ze wel uit-
geroepen tot Nederlands meest geta-
lenteerde thuisbakker.

Repair Café goat veur
TWELLO.- Op zaterdag 26 augustus is er een Repair Café Twello. Het Klom-
penfeest staat voor de deur, maar Repair Café goat veur! Terug van de zo-
mervakantie of vóór de nazomervakantie is het een mooi moment om met 
de kapotte stofzuiger, lamp, boodschappentas of afritsbroek langs te komen 
bij Repair Café. De reparateurs van Repair Café nemen allerlei kapotte ap-
paraten met en zonder stekker, kleding en textiel onderhanden. Het doel is 
enerzijds de kunst van het repareren levend te houden, zodat spullen langer 
meegaan en minder snel worden weggegooid. Anderzijds is het doel de ge-
zelligheid, er is tijd voor een praatje en je leert er ook wat van. De kosten zijn 
de eventuele nieuwe onderdelen en een vrijwillige bijdrage. Ook als u niet 
zeker weet of repareren wel mogelijk is, kunt u langskomen. Samen met de 
klant bekijkt een reparateur de mogelijkheden en vaak kunt u zelf een handje 
helpen! Het textiel-reparatieteam is ook niet voor één gat te vangen, want er 
worden vaak vindingrijke oplossingen bedacht om kleding te repareren. Bij 
kapotte ritsen is het verstandig om de oude even los te tornen en een pas-
sende rits mee te nemen. Het Repair Café is van 10.00 t/m 14.00 uur geopend 
in Kringloopwinkel Twello, Koppelstraat 56. 

Open dag Octagon op 26 augustus
TWELLO.- Zaterdag 26 augustus  is er open dag op het Octagon, de bijenstal van de Imkersvereniging Voorst 
aan de Burg. v.d. Feltzweg 2 te Twello. Koop een bijenvolk in een korf, zet het in de achtertuin en je bent imker. 
Kom gerust eens op het Octagon kijken en maak eens een praatje met de imkers. Dan kom je er snel achter dat 
er meer bij komt kijken, dat je er een cursus voor moet doen, dat er een beetje durf voor nodig is, dat je met de 
natuur bezig bent en dat je het ingewikkelde leefpatroon van de bijen dan gaat begrijpen. Dat vertellen de imkers 
je op het Octagon en als je dan de kasten met zo’n c.a. 40.000 bijen ziet hopen wij dat je de stap neemt om imker 
te worden. Wij kunnen je op weg helpen. Zaterdag 26 aug. van 10.00 uur tot 12.00 uur.



Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

REPARATIE LANDBOUWMACHINES
ook op locatie

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Tuinen De 
Roode Hoeve

Middendijk 14, 
Nijbroek

www.tuinenderoodehoeve.nl

elke zaterdag 
geopend

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

•  5% van het aankoopbedrag gaat naar je spaartegoed. 
• Je spaartegoed is bij je volgende aankoop direct te gebruiken.
• Profi teer van speciale aanbiedingen!

Vraag ernaar bij Multimate of vraag 
hem aan op multimate.nl/multipas

GRATIS 
VERKRIJGBAAR 

IN DE WINKEL 

Multipas 
klusvoordeel!

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

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

(herstellen en bijspuiten 
kleine lakschades)

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

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

70-Tons weegbrug

Koppelstraat 4 • TWELLO • 0571 794 512
STUNTZAAK.NL

VAKANTIE-AANBIEDING
AIRPRESS 

COMPRESSOR 
MET 5-DELIGE
ACCESSOIRES

€ 99,- excl btw 
(€119,79 incl. btw)
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APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

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

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Sportactiviteit voor 
jonge mantelzorgers

Opletten geblazen voor automobilisten: grote groepen kinderen 
weer onderweg naar school
VVN adviseert ouders van brugklassers; oefen 
samen de route naar de nieuwe school

AED bij SV V&L kan nu ook 
buurtbewoners redden
DE VECHT.- Een hartstilstand 
komt vaak onverwacht. Daarom 
is het belangrijk om altijd een 
AED in de buurt te hebben. Dat 
apparaat kan iemand met een 
hartstilstand redden door een 
schok te geven die het hart weer 
laat kloppen. Veel AED’s in Ne-
derland hangen binnen in gebou-
wen. Het is echter belangrijk dat 
er voldoende AED’s buiten bereik-
baar zijn om snel ter plaatste te 
kunnen worden gebracht, vooral 
in woonwijken, omdat daar de 
meeste hartstilstanden plaatsvin-
den. 

Te weinig AED’s buiten
Bij een hartstilstand moet voor de 
grootste overlevingskans binnen 6 
minuten een AED worden ingezet. 
De ambulance doet er vaak langer 
over om ter plaatste te komen. Het 
kan vele levens redden als er een 
AED die buiten hangt in de buurt kan 
worden gebruikt. Veel verenigingen 
en bedrijven hebben een AED, maar 
hangen deze binnen, in een pand dat 
ook nog eens ’s nachts vaak gesloten 
is. Om meer AED’s naar buiten te 
krijgen, is de Hartstichting in actie 
gekomen door sportverenigingen in 
heel Nederland te vragen hun AED 
buiten te hangen. Sportverenigingen 
liggen vaak in woonwijken en heb-

ben een AED tot hun beschikking. 
Door deze buiten te hangen kunnen 
zij gemakkelijk de veiligheid van 
hun buurt vergroten. 

AED V&L  naar buiten voor de buurt
Dankzij een project samen met de 
Vriendenloterij heeft de Hartstich-
ting honderden AED-buitenkasten 
in Nederland verspreid. Sv V en L  
in de Vecht draagt deze actie een 
warm hart toe en plaatst zijn AED 
in de speciale Hartstichting-AED-
kast buiten. Vanaf heden is deze dus 
beschikbaar voor de omgeving, ook 
in de uren dat de vereniging geslo-
ten is. 

De AED is aangemeld bij het oproe-
psysteem voor reanimatie. Bij een 
hartstilstand in de omgeving krijgen 
burgers die bij dit systeem staan aan-
gemeld een oproep om te gaan reani-
meren. Zij krijgen de informatie over 
de locatie van de AED zodat ze deze 
kunnen gebruiken om het slachtof-
fer zo snel mogelijk te reanimeren. 
Dit oproepsysteem is landelijk actief 
en het aanmelden van AED’s bij dit 
oproepsysteem kan daadwerkelijk 
het verschil maken. Op dit moment 
zijn er nog te weinig AED’s aange-
meld bij dit systeem. Hier probeert 
de Hartstichting door deze lande-
lijke actie verandering in te brengen.

REGIO.- Maandag 21 augustus be-
gonnen de eerste scholen weer aan 
het nieuwe schooljaar. Heel Neder-
land kan niet meer heen om de be-
kende spandoeken en posters met 
de boodschap ‘De scholen zijn weer 
begonnen’. Het is nog steeds nodig 
om automobilisten te wijzen op de 
kinderen die weer onderweg gaan 
naar school. Dit belang wordt ook in-
gezien door gemeenten. Maar liefst 
85% van de gemeenten doet mee 
aan de campagne met de spandoe-
ken en de posters. Ook zien steeds 
meer bedrijven de urgentie om hier 
aandacht aan te besteden. 

De VVN-campagne De scholen zijn 
weer begonnen is dus meer nodig 
dan ooit. Niet alleen voor de kinde-
ren van de basisscholen maar zeker 
ook voor de leerlingen van het voort-
gezet onderwijs.
In de eerste weken van het school-

jaar vinden er twee keer zoveel on-
gevallen plaats in het verkeer onder 
brugklassers*. Behalve dat de scho-
lieren de nieuwe route en dus ook 
de gevaren op de weg niet kennen 
hebben ze vaak weinig ervaring in 
het verkeer. Daarnaast hebben zij 
hun impulsen nog niet goed onder 
controle en zien daardoor weinig 
risico’s. Ook het groeiende gebruik 
van de smartphone op de fiets is 
een oorzaak. Directeur VVN Felix 
Cohen; ‘Elke vader en moeder wil 
zijn kind ’s- avonds weer aan de 
keukentafel hebben dus raad ik aan 
om de nieuwe fietsroute ten minste 
één keer te oefenen en de gevaarlijke 
punten te bespreken’.

Bij verschillende partners wordt 
de campagne opgepakt. Zo pakt 
VVN’s nieuwe partner supermarkt-
keten COOP haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en steunt de 

campagne door deze bij haar klan-
ten onder de aandacht te brengen. 
Verder organiseren zij een spaarac-
tie voor verkeersveiligheidsitems. 
De Vereniging van Nederlandse 
Autoleasemaatschappijen en de 
Vereniging Zakelijke Rijders roepen 
leaserijders op om na de schoolstart 
extra rekening te houden met fiet-
sende scholieren. Opticiënketen 
Pearle begint het nieuwe school-
jaar met een fietsende oogtest voor 
kinderen om ouders erop te wijzen 
hoe belangrijk het is om scherp te 
kunnen zien. En ook in de buur-
tapp Nextdoor is aandacht voor 
de campagne. Hierin ontvangen 
aangesloten buren uit ruim 4.900 
buurten informatie over hoe zij hun 
kinderen straks veilig naar school 
kunnen laten gaan. Al met al een 
brede insteek om de periode na de 
schoolstart zo veilig mogelijk te la-
ten verlopen.

TWELLO.- Ben jij een jonge 
mantelzorger?
Is er bij jou thuis iemand lang ziek, ge-
handicapt, verslaafd, in de war of de-
pressief? Maak je je daarover vaak zor-
gen? Moet je thuis vaak meehelpen? 
Of zorg je vaak voor je familielid? Dan 
ben jij een jonge mantelzorger! 

Een paar voorbeelden: 
Je zus heeft een spierziekte.
Je vader is verslaafd aan bier.
Je broer heeft kanker.
Je moeder is vaak somber.
Je broertje kan nooit rustig zijn.

In al deze situaties groei je op met 
iemand die zorg nodig heeft. Herken 
je dat? Dan ben je niet de enige. Van 
alle jongeren in Nederland is één op 
de vier een jonge mantelzorger. 

Activiteit in de Nationale 
Sportweek 2017
Op woensdag 13 september organi-
seert Mens en Welzijn Voorst een 
leuke middag voor jonge mantel-

zorgers in de gemeente Voorst. Het 
wordt een middag waarbij plezier 
voorop staat en we op een sportieve 
manier met elkaar kennis kunnen 
maken bij Pitch & Putt in Bussloo. 

Jonge mantelzorgers in de leeftijd 6 
t/m 12 jaar kunnen van 13.30-16.30 
uur deelnemen aan de activiteit Mi-
niGolf USA, aansluitend staat er een 
smulpakket klaar. 

Voor de jonge mantelzorgers in de 
leeftijd 16 t/m 22 jaar wordt de ac-
tiviteit VoetGolf aangeboden. Om 
16.30 uur wordt er gestart met eten, 
vervolgens vindt de activiteit plaats 
t/m 19.30 uur. 

Zowel de activiteiten als het eten 
wordt gratis aangeboden.
Ben jij een jonge mantelzorger en 
wil je graag meedoen op woensdag 
13 september? Meld je aan bij Annet 
Reimert, Consulent Mantelzorg van 
Mens en Welzijn Voorst: a.reimert@
mensenwelzijn.nl / 0571-287752.

Jubileum aanbieding EHBO Terwolde Nijbroek

Terug naar Thailand
Onderzoek naar 
sporen van de 
MartinusStichting
TWELLO.- ‘Geweven door hon-
derden bloemen’. Dit is de veel-
zeggende titel die Wiel Palmen 
meegaf aan zijn boek dat maan-
dag 28 augustus gepresenteerd 
wordt in de openbare bibliotheek 
van Twello, aanvang 19.00 
uur.

In  maart en april van dit jaar 
is Wiel Palmen, oprichter 
van de MartinusStichting te-
ruggegaan naar Thailand om 
verslag te doen van tien ja-
ren MartinusStichting (2004-
2014). Hoe staan die projec-
ten erbij en hoe gaat het met 
de twintig studenten, voor 
wie de studiekosten betaald 
zijn? In Nepal bezocht hij 
projecten van Nepalese jon-
geren, waaronder het werk 
onder de dalits, de onaan-
raakbaren. 
Zijn bevindingen heeft hij 
vastgelegd in ‘Geweven door 
honderden bloemen’. Bij het 
onderzoek kreeg hij hulp van 
dr. Sara Kinsbergen, cultureel 
antropologe en onderzoekster 
verbonden aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen en van 
jurist  Paul Habers. In 2014 
heeft Paul in samenwerking 
met de Thaise overheid een project 
gedaan om de overheidscommuni-
catie te verbeteren. En tevens heeft 
hij veldonderzoek gedaan naar hoe 
de Hill Tribes, de bergstammen in 
het noorden van Thailand hun po-
sitie ervaren. Beiden zullen spreken 
tijdens de presentatie. Eveneens zal 
het woord gevoerd worden door drs. 
Bert Jansen, oud-voorzitter van de 
MartinusStichting.

De toegang is gratis. In verband 
met de receptie na afloop is aan-
melding noodzakelijk. Dit kan via 
palme060@gmail.com, via www.
bibliotheekbrummenvoorst.nl of 
aan de balie van de bibliotheek. Het 
boek kost € 10,00. Bij bestelling vóór 
28 augustus of tijdens de presentatie 
kost het boek € 8,00. Adressen voor-
verkoop: Voorster Nieuws, boekhan-
del Oonk, Coöp De Lelie, Terwolde.

TERWOLDE/NIJBROEK.- Weet 
u wat u moet doen als iemand 
zo maar op straat neervalt? Wel 
eens meegemaakt dat iemand het 
benauwd krijgt? EHBO-ers nodig 
bij een toernooi? De EHBO-vereni-
ging  Terwolde-Nijbroek heeft voor 
het komende jaar een prachtige 
aanbieding. Wie het komend jaar 
een cursus EHBO volgt, betaalt 
geen €150,-maar slechts €90,-! Op 
de cursus die ongeveer 10 lessen 
duurt, leert u uiteraard ook reani-
meren (waaronder kinderreanima-
tie). De aanbieding wordt gedaan 
omdat de vereniging in september 
2018 haar 60-jarige bestaan viert. 
Het zal u  niet verwonderen dat 
ze vindt dat iedereen een diploma 
EHBO zou moeten hebben. Kleine 
en grotere verwondingen komen 
overal en op de meest onver-
wachte momenten voor. Ook als u 

(jonge) kinderen hebt, is het handig 
het een en ander van eerste hulp af 
te weten. Wat is er dan mooier om 
meteen in actie te komen en hulp te 
kunnen bieden. Om dat te kunnen 
doen, krijgen alle leden een EHBO-
tas van de vereniging in bruikleen 
die kosteloos kan worden aangevuld 
tijdens een oefenavond. Mooier kan 
het toch niet! 

Ook tijdens evenementen van ver-
enigingen is steeds vaker aanwezig-
heid van hulpverleners (o.a. EHBO) 
verplicht. U kunt er dus uw voor-
deel mee doen als u alvast een paar 
EHBO-ers in de gelederen hebt! De 
kosten betalen zich vanzelf terug. 
En bovendien vergoeden de meeste 
ziektekostenverzekeringen kosten 
en de oefenavonden! Informeert u 
maar eens.
Er is plaats voor in totaal 12 cur-

sisten. De cursus wordt gegeven 
door mevr. Panhuis, die al jaren 
als instructeur is verbonden aan 
de vereniging. De cursus wordt 
op woensdagavonden in de Olde 
Schole gegeven. Eventueel kan in 
overleg ook voor een ander tijd-
stip worden gekozen. Opgave via 
onderstaande telefoonnummers of 
via de website. 

Er kan ook een aparte cursus re-
animatie en AED worden gegeven. 
Kosten € 25,-. Jaarlijks wordt er 
een oefenavond georganiseerd om 
de handelingen weer even op te 
frissen. 

Inlichtingen kunt op de website 
van www.ehbo-terwolde-nij-
broek.nl vinden of krijgen via Ger-
rie Panhuis (0571-291869) en Dick 
van Amerongen (0641297638). 

mailto:a.reimert@mensenwelzijn.nl
mailto:a.reimert@mensenwelzijn.nl
mailto:palme060@gmail.com
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.ehbo-terwolde-nijbroek.nl
http://www.ehbo-terwolde-nijbroek.nl


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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

Maandag 28 augustus om 19.00 uur 
Bibliotheek Twello

Presentatie 
Geweven uit honderden bloemen.

Vervolg op: Nepal meer dan de Himalaya

Bel voor inlichtingen of opgave: 
Wiel Palmen 06 27028796 of 

palme060@gmail.com

Boek te koop bij boekhandel Oonk 
voor €10.-  

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Koppelstraat 4 • 7391 AK Twello • 0571 794 512

Hemelwater - Infiltratiekratten

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV

STUNTZAAK.NL

INFILTRATIEKRAT

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

Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk, evenals goede 
(mond)hygiëne en preventie.

Onze tandarts heet u welkom in een prettige omgeving, neemt 
de tijd voor u en houdt rekening met uw agenda.

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!

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

Schrijf u nu in via de site

TandzorgOpMaat.nl

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

14 10 10 86 of 06 51 93 44 38.

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

06 52 02 45 53 Wilp.

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spataderthera-

pie, Sportmassage, Klassieke 
Massage, Haptische Massage 
vanuit een holistische visie. 

www.gerda-oosthuizen.nl 06-
24407644, 055 3231614

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

13456651

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen v.a. 
E135,- sportzolen v.a. E120,-. 
Bel voor een afspraak of vrij-
blijvend advies 06-14375736 
www.mulderorthopedie.nl

Erv. Schilder vraagt schilder, 
saus en behangwerk, vrijblij-
vende prijsopgave. F. Visser 06 

22 45 97 07

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

Vecht

Geen zin om te koken! www.
bestellen.gewoontwelle.nl

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

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

plaats!)

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

Info@MHvideo.nl

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

Voor meer info: www.jahra.nl

Aardappelen bildtstar parel en 
frieslanders, diverse groenten 
en fruit P te Riele Veluwsedijk 

28 Vaassen 0645176735

Te koop pompoenen en 
kalebassen. Rijksstraatweg 

231 Teuge

Nieuwe website of webshop 
nodig? Is uw huidige website 

toe aan een nieuwe frisse 
uitstraling? RepairCom Twello 

www.repaircom.nl info@repair-
com.nl 06 38656708

Grote Rommelmarkt op 2 sep-
tember. van 9.30 uur tot 14.00 
uur bij Fam. Bussink Deventer-
weg 4 7383 RS Bussloo. t.b.v. 
kerkactie Prot. Gemeente Wilp.

Hortensias va e 4,- Rhodo-
dendrons va e 9,- Viburhum 

enz. www.kwekerijhetveld.nl 
Veldweg 50, Klarenbeek (055) 
301 14 51. Alles voor de tuin, 

altijd lage prijzen.

Gevraagd: jongeren voor werk 
bij Groene Takken, Wilp. 

o.a. inpakken en producten 
verkoopklaar maken. Ca. 2uur 
per wk. Tijd en dag in overleg. 

info@groenetakken.nl 

Te koop, openhaardhout, 
kachelhout, essen en els 
gekloofd en één seizoen 

gedroogd. Tel. 0571 275957, of 
06 22423373.

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Zoete witte
Druiven kilo  1.99

Vers geschrapte jonge
Worteltjes kilo  1.49

Nectarine 10 stuks  1.99

  
2 kilo 2.99

  
500 gram 1.49

  
2 kilo 2.99

Nieuwe oogst Hollandsegg
Delcorf appelen

Aardbeien

Triomphe peren

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

Vecht
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pakket of een cadeautje met Sinter-
klaas.
Help ook mee deze kinderen blij te 
maken omdat ook zij geluk en een 
mooie toekomst verdienen!
Heeft u nog speelgoed voor de markt 
dan kunt u dit op zaterdag 2 sep-
tember tussen 10.00 en 12.00 uur 
inleveren aan de Rijksstraatweg 87 
te Voorst.

Scouting Gelre Groep Twello 
gaat zaterdag weer beginnen
TWELLO.- Na een heerlijke zomervakantie gaan zaterdag 26 augustus 
de opkomsten bij scouting Gelre Groep weer beginnen. Bij scouting ligt 
de nadruk op spelen in de natuur.  Nieuwe dingen ontdekken. Span-
nende avonturen beleven. Samenwerken.  Creativiteit. Ben je tussen de 
5 en 11 jaar? En wil je altijd al eens meedoen met scouting? Kom dan 
a.s. zaterdag om 14.00 uur naar de Stinzenlaan 80 in Twello. Een mooi 
moment om te beginnen. Scouting: je moet het maar durven!

Wat is scouting
Op zaterdagmiddag om 14.00 uur 
komen altijd 3 groepen spelen. De 
“Bevers”, dat zijn jongens en meisjes 
van 5 – 7 jaar. De “Shanti-welpen”, 
dat zijn meiden van 7 – 11 jaar en de 
“Zami-welpen”, dat is een gemengde 
groep met 7 – 11 jarigen. Alle kinde-
ren mogen geheel vrijblijvend langs-
komen en meespelen met de groep 
van je voorkeur, om zo zelf te onder-
vinden of scouting ook iets voor jou 

is. Ook een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met activiteiten die 
je misschien nog nooit heb gedaan. 
Denk bv aan een zelf een kampvuur-
tje maken, een speurtocht lopen, 
knutselen, een pot voetballen of Hol-
landse Leeuwen, zelf eten koken, of 
…. En kom gerust samen met een 
vriendje of vriendinnetje. Want bij 
scouting is iedereen welkom! Maar 
wat a.s. zaterdag op het programma 
staat is nog een verrassing. Elke groep 

wordt begeleid door een zeer enthou-
siast en deskundig leidingteam.

Waar moet ik zijn?
De open opkomst is bij het fraaie 
clubhuis aan de Stinzenlaan 80 in 
Twello.  Er is veel speelruimte rond-
om het clubhuis en het bos is dicht-
bij. Meer info over scouting Gelre 
Groep vind je op www.gelregroep.
nl en op https://facebook.com/scou-
tingtwello  Maar let op: niet elke op-
komst is bij het eigen clubhuis. Want 
op zaterdag 9 september gaan we 
bv. naar het Worpfestival. Dus het is 
handig om even te bellen of mailen 
voordat je komt, zodat je precies weet 
waar je moet zijn. Dit kan via het se-
cretariaat:  (06) 163 77 225 of info@
gelregroep.nl

KWF is op zoek naar collectanten
REGIO.- Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: 1 op de 
3 Nederlanders krijgt kanker. KWF kankerbestrijding financiert kanker-
onderzoek, geeft voorlichting en ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk 
te maken werft KWF fondsen, KWF doet dat niet alleen maar samen met 
haar vrijwilligers, van wie ook u er een kunt worden.
Voor het district Voorst, waar onder met name vallen de dorpen Voorst, 
Twello, Wilp, Klarenbeek, Teuge, Nijbroek en Terwolde hebben wij nog 
een aantal collectanten nodig. Help ons de collecte weer tot een fantas-
tisch einde te brengen, zodat het KWF verder kan met de ontwikkeling 
van een ziekte waar we allen mee te maken kunnen krijgen. Helaas er 
bestaat ander leuker werk, maar uw bijdrage kan leiden tot een droom 
dat er  een wereld ontstaat waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte 
is? Het kost u een paar vrije uurtjes per jaar.
Dit jaar wordt de collecte gehouden van zondag 3 september tot zaterdag 
9 september.

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aanmelden als KWF-collec-
tant in een van bovengenoemde dorpen meldt u zich dan aan per e-mail: 
l.klooster@telfort.nl, of telefonisch 0571 275590. Bent u zo enthousiast 
en wilt u uw medewerking direct gaan verlenen, schrijf u dan in tijdens 
het Klompenfeest, wij hebben nog een aantal looproutes vacant.
Voor het eerst staan wij met een kraampje op het klompenfeest met door 
onze vrijwilligers leuke eigen gemaakte dingetjes die gratis aan de KWF 
ter verkoop ter beschikking zijn gesteld. 

Pröttelpot in het 
monumentenweekend
BUSSLOO.- Op zaterdag 9 septem-
ber, de tweede zaterdag in plaats van 
de eerste zaterdag van de maand, 
verzorgen de beroemde Arabische 
koks Rita en Naïm uit Irak een pröt-
telpot in Bussloo. De koks zullen het 
aperitiefje op het Kerkplein serve-
ren. Een monument bezoeken in dit 
speciale weekend met een hapje en 
een drankje op de vuist is weer eens 
iets anders. Alle bezoekers die om 
vier uur komen voor de rondleiding 
met levendige muziek kunnen daar 
van meegenieten. Ook als zij niet 
aansluitend bij de pröttelpot aan-
schuiven.

De pröttelpot draagt op verzoek van 
De vrienden van St. Martinuskerk 
Bussloo, graag een steentje bij aan 
dit jaarlijkse culturele gebeuren. Om 
14.00 uur is er een speurtocht met 

rondleiding voor kinderen. Wel-
licht ook iets voor de kinderen van 
de pröttelpotters. Maar al vanaf tien 
uur staan er mensen van de vrien-
den van de St. Martinuskerk Bussloo 
klaar om gasten over het culturele 
erfgoed van de kleine nederzetting 
Bussloo te vertellen.

Om tijdens dit monumentenweek-
end de Kerk te bezoeken is het ge-
woon gezellig binnenwaaien. Maar 
om aan de Arabische pröttelpot deel 
te nemen om half zes in het Paro-
chiehuis tegenover deze Kerk is een 
reservering nodig. Dit i.v.m. het aan-
tal stoelen en vooral met het oog op 
de inkopen voor het diner. 
Aanmelden kan via de mail: marthe-
kereuzel@gmail.com of telefonisch: 
0571-261715 (inspreken via een ant-
woordapparaat is mogelijk)

Gecompliceerde problemen verwacht door 
komend vliegverkeer van Lelystad Airport
REGIO.- Het zal algemeen bekend 
zijn dat vanaf medio 2019 de lucht-
verkeerslijnen vanaf Lelystad Air-
port worden geopend. Dan zullen 
vele duizenden (charter)vliegbewe-
gingen plaats gaan vinden waarvoor 
in feite al een aantal luchtruimtes 
zijn aangewezen. Dat zal grote con-
sequenties hebben voor de inwo-
ners van de IJsselvallei, want naast 
de militaire laagvliegroute over het 
stroom- en uiterwaardengebied vin-
den dan nog steeds een groeiend 
aantal vliegbewegingen plaats vanaf 
vliegveld Teuge. Daarnaast zal het 
luchtruim tot maximaal 1800 meter 
hoogte gevuld worden met de grote 
chartertoestellen met Lelystad als 
vertrek- of aankomstbestemming.

Dat een en ander voor de bedrijven 
en bedrijvigheid op vliegveld Teuge 
nogal wat negatieve gevolgen zal 
hebben, met name voor de parachu-
tistenactiviteiten op- en rond het 
vliegveld is inmiddels genoeg be-
kend. De geluidsoverlast voor de be-

woners van het gebied wordt in de 
discussie over Lelystad airport ech-
ter volgens bezorgde burgers volko-
men onderbelicht. Dat komt natuur-
lijk voor een deel omdat de meeste 
inwoners geen, of zéér beperkte er-
varing hebben met het geluidsover-
last van grote verkeersvliegvelden 
als Schiphol airport, maar ook om-
dat men zich daar op het moment 
maar moeilijk een voorstelling van 
kan maken, omdat de vliegtuigen 
die van en naar Schiphol vliegen zo 
snel mogelijk naar een hoogte boven 
de 10.000 voet klimmen en diezelf-
de type vliegers van en naar Lely-
stad airport binnen de landsgrenzen 
van Nederland 6000 voet (1800 me-
ter) als maximale vliegroutes krijgen 
toegewezen. De stichting HoogOver-
ijssel (http://hoogoverijssel.nl) is 
opgericht om de overheid tot andere 
gedachtes ten aanzien van de ge-
plande routes en/of hoogtes te be-
wegen. Op hun site en vooral hun 
twitter-account (@HoogOverijssel) 
kunt u actuele zaken aantreffen. 

In 2014 zijn er een aantal informa-
tieavonden georganiseerd door de 
overheid om het publiek te informe-
ren, zo informeert de staatssecretaris 
de Kamer op vragen. Ze vergeet daar-
bij te melden dat in juni 2017 pas de 
vliegroutes bekend zijn gemaakt én 
daarbij het feit dat de vliegtuigen 
vanaf Lelystad niet hoger gaan vlie-
gen binnen het Nederlandse lucht-
ruim dan 1800 meter.
Nu de routes bekend zijn gemaakt 
zijn een aantal mensen wakker ge-
worden en proberen zij iedereen 
bewust te maken van de feiten. 
Belangrijk daarbij is te vermelden 
dat ruim 70% van de vertrekkende 
vliegtuigen vanaf Lelystad via het 
IJsseldal zullen vertrekken. Ook 
de gemeente Voorst krijgt dus de 
volle laag! Uiteindelijk zullen ruim 
10.400 vluchten per jaar passeren. 
Vliegtuigen van het type Boeing 737 
of een Airbus A320 geven bij hori-
zontale vlucht op slechts 1800 meter 
hoogte aanzienlijke geluidsoverlast 
op de grond.

Speelgoedmarkt voor 
Nationaal Fonds Kinderhulp
VOORST.- Kinderdagverblijf Ut 
Trepke houdt op zaterdag 9 sep-
tember een speelgoedmarkt ten bate 
van Nationaal Fond Kinderhulp. De 
markt wordt gehouden van 10.30 uur 
tot 13.00 uur (Rijksstraatweg 87). Ut 
Trepke steunt Nationaal Fonds Kin-
derhulp en de gehele opbrengt komt 
ten goede aan dit fonds.
Een op de acht kinderen groeit in 

ons land op in armoede. Ze kun-
nen niet meedoen met leeftijdge-
nootjes en hebben op jonge leeftijd 
al volwassen zorgen. Vaak kunnen 
ze ook nergens meer aankloppen 
voor hulp. Sinds 1959 ondersteunt 
Nationaal Fonds Kinderhulp deze 
kinderen met simpele dingen zoals 
ondersteuning bij zwemlessen of op-
leiding, een dagje uit, een zomerpret 

Cursussen Engels in de 
bibliotheek van Twello
TWELLO.- In het najaar start wederom de cursus Engels in bibliotheek Twel-
lo. Deze cursus is bedoeld voor mensen die al enige of redelijke kennis van 
de Engelse taal hebben, maar deze graag wat willen opfrissen. Daarbij leert 
de deelnemer om makkelijker vragen te stellen, te kunnen praten over al-
lerlei zaken wat zeker op vakantie goed van pas kan komen. Ook leert de 
deelnemer om wat diepgaandere onderwerpen goed te kunnen volgen en 
zijn woordje er over te doen. De cursist kan kiezen uit twee mogelijkheden 
waarop de cursus plaatsvindt, namelijk: om de week op maandag- en woens-
dagavond, van 18.15-19.45 uur. Cursusduur is 6 keer en loopt van september 
tot december. 
Meer informatie: Netty Hesen (tel. 0570 – 61 94 41) en Mieke van Ee (055 – 
323 1903) Aanmelden via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

Kerk open tijdens 
ronde van Terwolde
TERWOLDE.- Op zondag 27 augustus is er weer die prachtige, verbindende 
Ronde van Terwolde. Als mensen van de kerk van Terwolde-de Vecht, wil-
len wij ons ook graag verbinden aan dit mooie project. Daarom verloopt de 
zondag in de kerk op deze dag iets anders dan op andere zondagen. Er is 
deze ochtend geen dienst om 10.00 uur, maar vanaf 11.00 uur is de kerk 
(Molenweg 2, Terwolde) open voor iedereen die even wil binnenlopen voor 
een moment van rust en bezinning. U kunt als u wilt ook een kaarsje aanste-
ken. De ronde van Terwolde is ontstaan uit een heel verdrietige gebeurtenis. 
Dat verdriet kunnen we niet wegnemen. Voor veel mensen zal het voor altijd 
blijven. Maar mensen zijn ook veerkrachtig en zo zijn er uit deze gebeurte-
nis ook veel goede dingen voortgekomen. De Stichting Tamara, die ook deze 
Ronde van Terwolde organiseert, heeft al veel mensen blij gemaakt met  klei-
nere en grotere daden van verbinding.  Verdriet, verbondenheid en vreugde, 
het mag er allemaal zijn, ook in de kerk. Om 13.00 sluiten we af met een 
korte dienst die zal passen bij deze mooie dag. Deze dienst is voor iedereen 
toegankelijk, hoe je ook in het leven staat. Ook als je niet mee hebt gedaan 
met de Ronde van Terwolde kun je aansluiten.  Hoe goed is het als mensen 
elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden. Jij bent ook welkom!

http://www.gelregroep.nl
http://www.gelregroep.nl
https://facebook.com/scoutingtwello
https://facebook.com/scoutingtwello
mailto:info@gelregroep.nl
mailto:info@gelregroep.nl
mailto:klooster@telfort.nl
mailto:marthekereuzel@gmail.com
mailto:marthekereuzel@gmail.com
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Binnenkort Laatste zolderverkoop 

Radboudhuis Twelloseweg 
wordt gesloopt 

Het Radboudhuis zal dit najaar al worden gesloopt. 

DE WORP.- Ruim 54 jaar deed het 
dienst als kerk, sinds 2015 heet de 
Radboudkerk nu Radboudhuis en 
maken diverse organisaties gebruik 
van de ruimte. De eigenaar heeft bij 
de gemeente Deventer een vergun-
ning tot sloop ingediend. De sloop-
werkzaamheden van het voormalige 
kerkgebouw gaan mogelijk dit na-
jaar al plaatsvinden. Op zaterdag 26 
augustus kunnen belangstellenden 
terecht voor de allerlaatste zolder-
verkoop in het Radboudhuis. Er zijn 
nog veel spullen over van eerdere 
rommelmarkten, zoals onder meer 
meubilair. Maar ook voor andere  
zaken als boeken, huishoudelijke ar-
tikelen, lampen en speelgoed,  kan 
men nog een laatste bezoek brengen. 
De opbrengst is bestemd voor pro-

jecten van jongerenorganisatie Don 
Bosco. De zolderverkoop is op 26 
augustus van 10 tot 15.00 uur.

Geschiedenis kerk
De Radboudkerk werd op 31 januari 
1961 ingewijd. In die tijd werd het 
Tweede Vaticaans Concilie gehou-
den en wilde de kerk dichter naar de 
mensen toekomen. Omdat het voor 
de parochianen van de Hoven en de 
Steenenkamer nog een hele reis was 
naar de Broederenkerk en in die tijd 
90 procent van de katholieken nog 
elk weekend naar de kerk kwam, be-
sloot het kerkbestuur een villa aan 
de Twelloseweg te kopen. Deze werd 
gesloopt en op die plaats verrees een 
kerk met 220 zitplaatsen naar ont-
werp van architect F.H.J.Bodifée. Ver-

der is er een kunstwerk met Christus-
monogram, een staf en mijter en een 
Friese vlag ter nagedachtenis van 
bisschop Radboud de patroon van 
de kerk, vervaardigd bij het 35-ja-
rig jubileum door kunstenaar Huub 
Kurvers. Een klussengroep die het 
gebouw onderhoudt, zorgde ervoor 
dat de trap naar de koorzolder werd 
verplaatst zodat er een aparte keuken 
kon worden geïnstalleerd. De kerk 
werd niet alleen voor de viering op 
zaterdagavond en voor bijzondere 
vieringen gebruikt, maar ook voor 
repetities van vijf koren, veel verga-
deringen en bijeenkomsten en voor 
de voorbereiding op bijna jaarlijkse 
musical-uitvoeringen. In 2015 werd 
het gebouw aan de Twelloseweg 4 
verkocht aan de buren. 

Excelsior klaar voor 
nieuw muzikaal seizoen
TWELLO.- Afgelopen maandagavond heeft muziekvereniging Excelsior uit 
Twello haar nieuwe seizoen gestart. Met diverse mooie optredens op de ka-
lender kunnen de muzikanten weer flink aan de slag. Het eerste grote op-
treden staat gepland op zondag 3 september (14.30 uur) tijdens het Klom-
penfeest. Excelsior zal op het Barteldplein een groots concert geven met als 
thema: Let’s dance, maar dan een beetje anders. Voor meer informatie over 
dit optreden verwijzen wij graag naar de Klompenkrant. Op maandag 18 sep-
tember zal het jeugdorkest en de fanfare haar jaarlijkse optreden verzorgen 
in de Badijkhof. Al decennia lang komt Excelsior de bewoners opvrolijken 
met een speciaal programma. Na het concert van 18 september zal de focus 
liggen op het concert dat gegeven gaat worden in Hengelo (Ov) op zaterdag 
11 november. Samen met Chr. Harmonie Hengelo zal een TRY out concert 
gegeven worden. Het CHH zal eind november deelnemen aan een concert-
concours in Zutphen. Excelsior zal het overige deel voor haar rekening ne-
men van het TRY out programma.  

Ruim 50 muzikanten
Begin 2017 heeft Excelsior zich als doel gesteld om binnen 3 jaar met ruim 
50 ervaren muzikanten op de stoel te zitten. D.m.v. flyers, promotie op basis-
scholen en braderieën maakt Excelsior haar doel bekend. Inmiddels hebben 
zich vanaf januari 5 nieuwe ervaren muzikanten gemeld. Dat is mooi, maar 
nog niet voldoende om de ruim 50 te halen. De teller staat nu op 45 muzikan-
ten. Bent u net in Twello komen wonen en heeft u ervaring met het spelen bij 
een blaasorkest en wilt u Excelsior helpen groeien loop dan eens binnen op 
maandagavond of neem contact op via twello.excelsior@gmail.com / 0571 
262602 Iedere maandagavond komen de muzikanten van Excelsior bij elkaar 
in het scoutinggebouw aan de Stinzenlaan 80 in Twello. Van 18.30 – 19.20 
uur het jeugdorkest en van 19.30 – 21.45 uur het fanfare orkest.
Mocht u niet in het bezit zijn van een instrument, dan heeft Excelsior er een 
voor u in bruikleen. Ook met een contributie bedrag van € 42,50 per kwartaal 
betaald u bij deze Twellose muziekvereniging niet de hoofdprijs. 
Schroom niet en maakt de stap naar Excelsior en speel over een paar weken 
mee op een van de concerten die staan gepland. 

Bloemschikken 
bij Groei & Bloei
DEVENTER.- De vereniging Groei & Bloei afdeling Deventer start op maan-
dag 18 en woensdag 20 september met een nieuwe cursus bloemschikken. 
De cursussen worden in Schalkhaar en in Deventer gegeven. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar voor zowel beginners als gevorderden. Voor infor-
matie zie www.deventer.groei.nl of telefonisch Meta Spruit, 0570 – 59 25 
33, mail groeienbloei.meta@live.nl
 

1250
VAN 2695 VOOR

VERBETER JE VOETBAL 
VAARDIGHEDEN MET DE 
Bij aankoop van een paar 
junior voetbalschoenen, 
incl. koord en dvd met 
oefeningen, OP=OP

Mini Soccerbal

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

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

       NEMEZIZ 17.2 FG   14995

•  optimale balcontrole door mesh bovenkant
•  ondersteuning dankzij ‘tape’ constructie
•  opstaande kraag geeft stevigheid en stabiliteit
•  snel en wendbaar door speciale noppen

       ACE 17.3 FG   7995

•  brede pasvorm
•   extra comfort en balcontrole door innovatief 

bovenwerk en sok
•  controle en stabiliteit door speciale noppen

       X 17.3 FG JUNIOR   5995

•   direct comfort door sok en schoenen die zich 
perfect naar je voet vormen

•   lichtgewicht, zacht, gebreid bovenwerk voor een 
verbeterde touch en een klemvaste pasvorm

•   extra grip en snelheid door speciale noppen

       NEMEZIZ 17.3 FG   8995

•  optimale balcontrole door mesh bovenkant
•  ondersteuning dankzij ‘tape’ constructie
•  opstaande kraag geeft stevigheid en stabiliteit

       ACE 17.3 FG   7995

•  brede pasvorm
•   extra comfort en balcontrole door innovatief 

bovenwerk en sok
•  controle en stabiliteit door speciale noppen

       VOETBAL 
vanaf 1995

•  zachte touch en hoge duurzaamheid
•  butyl binnenbal houdt de lucht het beste vast

       SCHEENBESCHERMERS vanaf 1995

•  comfortabele, verstelbare scheenbeschermers
•  goede bescherming door extra stevigheid
•  enkelsluiting aan de voorkant
•  goede schokdemping

       X 17.3 FG JUNIOR   5995

•   direct comfort door sok en schoenen die zich 
perfect naar je voet vormen

•   lichtgewicht, zacht, gebreid bovenwerk voor een 
verbeterde touch en een klemvaste pasvorm

•   extra grip en snelheid door speciale noppen

       VOETBAL vanaf 
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Klachten 
over bezorging:
All-Inn verspreidingen 

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

� Ben jij tussen de 18 en 27 jaar oud? 
 (vacature in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’)

� Heb je minimaal een opleiding op MBO3 niveau?

� Kun je goed met een computer overweg?

� Vind je hard werken geen probleem en houd je van afwisseling in je werk?

De gemeente Voorst zoekt een

Allround medewerker buitenruimte (V/M)
Voor 28 – 36 uur per week

Wat ga je onder andere doen:
- verrichten van allerlei werk in de buitenruimte (denk aan werkzaamheden

rond afvalinzameling en afvalvoorzieningen, weesfietsen, beletteren borden),  
- de werkzaamheden bijhouden en verwerken in digitale bestanden,
- fungeren als 1e aanspreekpunt voor burgers op de gemeentewerf

(Verbeter de buurt, werkzaamheden in de openbare ruimte),
- meewerken aan de maandelijkse KCA-inzameling.

Wat vragen wij:
- MBO-werk en denkniveau (niveau 3),
- je kunt goed samenwerken en je weet van aanpakken,
- je bent klant- en servicegericht,
- je bent beslist en vasthoudend,
- je hebt digitale vaardigheden,
- je draait periodiek in de storingsdienst mee en bent bereid, 
 om in voorkomende gevallen, buiten kantoortijden te werken.

Wat bieden wij:
- een veelzijdige functie in een informele organisatie,
- een, in eerste instantie, tijdelijke functie voor de duur van twee jaar met 

uitzicht op een vaste aanstelling,
- een bruto salaris van maximaal € 2.662,- bruto bij 36 uur per week,
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie
https://www.werkeningelderland.nl/organisaties/gemeente-voorst

collega?

Cadenza huldigt 5 leden
TWELLO.- Samen meer dan 100 
jaar lid van Cadenza. Dat geldt 
voor de leden die afgelopen zon-
dag werden gehuldigd door voor-
zitter Martijn van der Veer. Ook 
namen we afscheid van Wim van 
Ee als spelend lid.

Roos en Fee zijn beide 10 jaar twir-
ler. Samen doen ze aan wedstrijden 
mee, waarin ze uitblinken in perfor-
mance en techniek. De slagwerkt-
weeling Remco en Rutger maakt 
samen 25 jaar muziek. En ondanks 
dat zijn ze zelfs voor hun collega 
muzikanten lastig uit elkaar te hou-
den. Marjanne van der Linden-Win-
terman is maar liefst 40 jaar lid en 
klarinettist bij de harmonie. Bij Soli 
deo Gloria had ze al jaren bestuurs-
werk achter de rug en was ze een 
van de kartrekkers binnen de ver-
eniging. Vanuit die rol was ze ook 
nauw betrokken bij de fusie met St. 
Caecilia. 

Naast al deze jubilea hebben we af-
scheid genomen van Wim van Ee 
als actief trombonist. En op 78-jarig 
leeftijd en na meer dan 30 jaar mu-
ziek maken mag je daar natuurlijk 
niets van zeggen. Iedereen hoopt tot 
op die leeftijd met zoveel plezier en 
vitaliteit muziek te maken als Wim. 
Gelukkig blijft hij wel betrokken als 
vriend van de vereniging.

Hoe groot kunnen hagelstenen 
worden

Onweersbuien kunnen vergezeld gaan van grote hagelstenen van soms 
5 centimeter doorsnede of groter. Zulke projectielen richten schade aan, 
vooral aan dakbedekking en glas. Ook gewassen, planten, auto’s, kortom 
vrijwel alles dat getroffen wordt, moet het ontgelden. Mensen riskeren 
verwondingen en dieren, met name vogels, worden in een zware hagel-
bui vaak dodelijk getroffen.
Grote stenen zijn door hun gewicht gevaarlijker dan kleine. Bovendien 
slaan ze met grotere snelheid in. Bolvormige stenen van 3 centimeter 
halen zo’n 50 km/h, stenen als tennisballen van 6 centimeter wegen on-
geveer 100 gram en vallen met 120 km/h. Nog grotere stenen zouden 
snelheden kunnen bereiken van 300 km/h. Hagelstenen hebben vaak 
langwerpige uitsteeksels en daarom zegt het gewicht meer over het 
gevaar dan de afmeting. Het gewicht is eenvoudig te bepalen met een 
brievenweger of te bepalen uit het smeltwater van de hagelsteen in een 
maatglas. Grote hagelstenen ontstaan in gigantische onweerswolken die 
soms tot meer dan 10 kilometer hoogte uitgroeien en waarin krachtige 
omhoog en omlaag gerichte luchtstromingen voorkomen. Zulke buien 
gaan vergezeld van valwinden, windstoten of windhozen.

Even weer zomers weer
Op en af zomerweer hebben we deze dagen.
Zo ook deze week weer,
Donderdag geen onaardige dag, met de zon er goed bij maar ook kans 
op een buitje.
De temperatuur loopt op naar 23 graden.
Vrijdag ook veel zon, maar af en toe ook een wolkenveld bij dan 25 
graden.
Zaterdag wil het Amerikaanse weermodel bij ons de temperatuur laten 
oplopen naar 30 graden.
Ik hou voor deze dag een slag om de arm.
Zondag een regendag met veel regen en de nodige buien bij 25 graden.

Mark Wolvenne, 
Terwolde



Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello
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“Her enigste wat ik nog van haar heb is deze foto, 
voor de rest heb ik niks meer en weet ik niks meer!”

LIEFDESVERDRIET IN DE VAKANTIE

Hollandse Speelweek in Klarenbeek

KLARENBEEK.- Maandagmorgen 14 augustus fietsten koning Willem 
Alexander en koningin Maxima op een bakfiets door Klarenbeek op 
weg naar de opening van de Klarenbeekse Vakantie Speelweek. De 4e 
editie van de speelweek stond dit jaar in het teken van “Ik hou van 
Holland”, vandaar dat het koningspaar niet mocht ontbreken bij dit 
jaarlijkse festijn. 

Het paar verklaarde de speelweek 
officieel voor geopend en wenste 
de 200 kinderen een heel fijne week 
toe. De vier dagen vol sport, spel, 
muziek, pallets en plezier zorgden 
er voor dat het weer een super week 
werd voor zowel de kinderen als de 

vele vrijwilligers, die hieraan heb-
ben bijgedragen. 

Thema “Ik hou van Holland”
Het thema kwam niet alleen terug in 
de aankleding met veel vlaggen, tul-
pen, molens en uiteraard de kleuren 

rood, wit, blauw en oranje. Ook tij-
dens de dagen liep het als een rode 
draad door het programma heen. De 
laatste dag werd afgesloten met een 
bonte avond, waarin de presenta-
trice op de fiets door Nederland ging 
en zo diverse acts aankondigde die 
weer betrekking hadden op verschil-
lende plaatsen in ons mooie land.   

Programma
Iedere dag konden de kinderen een 
dagdeel aan de hutten bouwen en 
daarnaast kregen zij een  programma 

aangeboden op het gebied van sport, 
spel, muziek of creativiteit. De in-
vulling van deze programma’s werd 
dit jaar voor het eerst verzorgd door 
de jonge vrijwilligers, daar waar dit 
voorheen nog gebeurde door de (wat 
oudere) werkgroepleden. De jeugd 
heeft dit echt fantastisch opgepakt 
en de werkgroepleden waren dan 
ook super trots op hen. Mooi om te 
zien dat de speelweek niet alleen 
voor vertier zorgt voor de basis-
schoolkinderen, maar ook voor de 
jeugdige vrijwilligers plezier, sociale 

contacten en een mooie vermelding 
op hun CV oplevert. 
Interesse om ook vrijwilliger te wor-
den bij de speelweek? Laat het dan 
weten via kvsklarenbeek@gmail.
com. De jeugdige vrijwilligers zijn 
doorgaans in de leeftijd van 14 tot 
28 jaar en met name in de periode 
rondom de speelweek zelf actief. De 
werkgroepleden die verantwoorde-
lijk zijn voor de algemene organi-
satie (terreinopbouw, financiën, PR, 
catering etc.) zijn vaak wat ouder en 
komen in de loop van het jaar een 
aantal keren bij een voor afstem-
ming. Nieuwe enthousiastelingen 
zijn altijd van harte welkom!        

Bedankt!
De werkgroep wil iedereen weer 
enorm bedanken die deze week mo-
gelijk heeft gemaakt: de kinderen, 
de jonge vrijwilligers, behulpzame 
(groot)ouders en buren, waaronder 
ook basisschool De Dalk en brand-
weer Klarenbeek. En natuurlijk de 
sponsoren, voor het beschikbaar 
stellen van materialen en diensten 
of een financiële bijdrage. De or-
ganisatie is iedereen zeer erkente-
lijk voor hun steun waarmee deze 
fantastische week gerealiseerd kon 
worden.
Op naar de Klarenbeekse Vakantie 
Speelweek 2018! In verband met de 
data van de kermis het aankomende 
jaar, kan het zijn dat de speelweek 
in 2018 niet in de laatste week van 
de zomervakantie wordt gehouden. 
Houd hiervoor de facebookpagina 
www.facebook.com/kvsklaren-
beek (ook voor niet facebook gebrui-
kers toegankelijk) goed in de gaten. 
Voor foto’s, filmpjes en informatie 
over de KVS kunt u ook terecht op 
deze facebookpagina. 

Projectkoor Eefde 
zoekt zangers
REGIO.- Projectkoor Eefde is een klein, gemengd koor met bijna 40 le-
den, een mix van (zeer) geoefende en minder geoefende zangers. Het 
streven is om het koor te laten groeien tot ongeveer 50 zangers zodat op 
termijn ook grotere koorwerken als project kunnen worden uitgevoerd.
In mei heeft het koor een concert gegeven in de Dorpskerk van Voorst en 
dat was bijzonder geslaagd.
Misschien voor koorliefhebbers in deze regio wel aanleiding om in het 
seizoen 2017-2018 mee te zingen in het koor uit Eefde 
Dit jaar staat het koor voor het eerst onder leiding van dirigent Miri-
am Westgeest. Het repertoire is klassiek. In voorgaande jaren werden 
liederen gezongen van componisten uit de Renaissance (Valerius, 
d’Attaingnant) en de Barok (Bach) tot en met de 20ste eeuw (Gretcha-
ninoff).
Elk jaar wordt een geheel nieuw repertoire ingestudeerd en het seizoen 
wordt in het voorjaar afgesloten met twee concerten. 
Voor het seizoen 2017-2018 staan liederen op het programma van 
Brahms, Mendelssohn, Elgar en Whitacre. Het verbindende thema is 
Hoop, Liefde en Vrijheid. 
Op 6 september wordt gestart met het instuderen van het nieuwe re-
pertoire. 
De repetities worden elke woensdagavond gehouden van 19.45 tot 
22.00 uur met een korte pauze. De repetitielocatie is de Ontmoetings-
kerk, Schurinklaan 1, 7211 DD in Eefde. De contributie bedraagt voor 
het gehele seizoen € 135,00 (exclusief partituur). 
Er zijn geen speciale voorwaarden om je aan te sluiten bij het koor (er 
wordt b.v. geen stemtest afgenomen). Wel moet je de gelegenheid heb-
ben om, tussen de repetities door, zelf thuis te oefenen.
Zin om een seizoen (of langer) te komen zingen? Meld je dan aan bij 
Gerda Kamphuis, telefoon 06-15620782. Alle stemmen zijn welkom, 
maar bassen en tenoren zijn meer dan welkom!
Wil je een keer een repetitie bijwonen om te horen of het wat voor je is, 
dan kan dat. Neem ook daarvoor contact op met Gerda Kamphuis.  De 
website is www.projectkooreefde.nl.

Betoverende muziek in Dorpskerk Voorst
VOORST.-  Twee muzikanten zorg-
den zaterdag met vier instrumenten 
voor drie kwartier betovering in de 
prachtige Dorpskerk van Voorst. De 
tovenaars: Christa Kelderman en 
Martin Kas. Hun instrumenten: so-
praan- en altblokfluit, het imposante 
Naber-orgel (1843) en het kleine 
kistorgel.
Het thema van de middag “een rond-
je van Frankrijk” verwees naar een 
aantal nummers van Franse com-
ponisten maar paste ook uitstekend 
bij het vakantiegevoel wat hoort bij 
de wekelijkse inloopconcerten. We 
pikken er één juweeltje uit: Malle 
Symen. Het is eigenlijk een straat-
liedje, bewerkt door Jacob van Eyck 
voor fluit en Jan Pieterszoon Swee-
linck voor orgel. 
Het goede nieuws is dat het concert, 
dat geldt overigens voor alle in-
loopconcerten, nogmaals beluisterd 
kan worden via www.kerkvoorst.
nl, kies daarna kerkdiensten-
>kerkomroep.nl.  Zoek de juiste 
plaats en datum en luister & geniet.

Na afloop van het muzikale gedeelte 
zijn er goede zaken gedaan tijdens 
de allerlaatste brocante-markt van 
dit seizoen. Complimenten aan alle 
vrijwilligers die daar de afgelopen 
maanden zo druk mee zijn geweest.
Er staan gelukkig nog drie Inloop-
concerten gepland met aantrekke-
lijke optredens:
26 augustus – Alette van den Brul 

(sopraan) en Gerard van Dalen (or-
gel)
2 september – Da Capo, het jeugdor-
kest van Fanfarekorps Voorst
9 september – Marlimasa – Klarinet-

kwartet (muzikanten van Philhar-
monie Gelre) . Op deze laatste dag 
is de kerk van 10.00 tot 16.00 uur 
geopend i.v.m. Open Monumenten-
dag.

Ludique Wijnen houdt open huis
DE WORP.- Voor alle nieuwsgierigen naar wijn uit de IJsselvallei in het zicht 
van Deventer opent Ludique Wijnen haar deuren.
Voordat zij weer druk zijn met de oogst van dit jaar, houden zij zoals ieder 
jaar open huis op zaterdag 26 augustus en 30 september. 
Wij nodigen u van harte uit op de plaats van herkomst een glaasje van voor-
afgaande oogsten te komen proeven; met name witte Johanniter van 2016 en 
de rode Cabernet van 2015.
De medewerkers zijn op de wijngaard aanwezig van 11:00 uur tot 17:00 uur.
Men vindt Ludique Wijnen rijdend vanaf de Worp (t.o. Deventer) onder de 
spoorbrug door en daar waar de Worp overgaat in de Lage Steenweg aan de 
linkerzijde. Navigatie: breedte 52,2535; lengte 6,137706. “ 

mailto:kvsklarenbeek@gmail.com
mailto:kvsklarenbeek@gmail.com
http://www.facebook.com/kvsklarenbeek
http://www.facebook.com/kvsklarenbeek


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

Gemeentelijke informatie

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bussloselaan 6 in Voorst Golfdag op 6 oktober 2017 van 11 uur tot 22.30 uur Vergunning verleend* BW-2017-0153

Dokter Blok Plantsoen in Klarenbeek 3 K Festival op 10 september 2017 van 10 uur tot 00 uur Vergunning verleend* BW-2017-0079

Fokkerstraat 50 in Teuge Dorpsfeest Teuge 2017 op 8 september van 19 uur tot 1 uur,  
9 september van 21 uur tot 1 uur en 10 september van 14 uur  
tot 19.30 uur

Vergunning verleend* BW-2017-0161

Kerkstraat 14 in Wilp Startfeest op 1 september 2017 van 17 uur tot 19 uur Vergunning verleend* BW-2017-0159

Kerkweg in Klarenbeek ANWB streetwise op 23 oktober 2017 van 8.30 uur tot 11.30 uur Vergunning verleend* BW-2017-0151

Molenallee 51 in Wilp 10-jarig jubileumfeest op 30 augustus 2017 van 15 uur tot 17 uur Vergunning verleend* BW-2017-0174

Parkerlerweg in Twello Buurtfeest op 9 september 2017 van 15 uur tot 00 uur Vergunning verleend* BW-2017-0170

Rondom het Dorpshuis in Voorst Nazomermarkt op 17 september 2017 van 10 uur tot 17 uur Vergunning verleend* BW-2017-0166

Rondom het Dorpshuis in Voorst Loterij tijdens nazomermarkt op 17 september 2017 Vergunning verleend* BW-2017-0156

Vaassenseweg 3 in Terwolde Terwolds Oktoberfest op 24 september 2017 van 16 uur tot 20 uur Vergunning verleend* BW-2017-0158

Zutphensestraat 319 in Apeldoorn 80-jarig jubileumfeest op 23 september 2017 van 16 uur tot 00 uur Vergunning verleend* BW-2017-0145

Melding brandveilig gebruik

Veld en Weide 27 en 29 in Wilp Start gebruik woonzorggebouw De Lathmer Melding ontvangen SXO-2017-0742

Milieumelding

Middendijk 55 in Nijbroek Uitbreiden opslagloods Melding ontvangen Z-MELD840-2017-000880

Quabbenburgerweg (bij huisnr. 2) in Twello Legaliseren grondopslagdepot Melding ontvangen Z-MELD840-2016-001444

Rijksstraatweg 40 in Voorst Starten bedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2017-000731

Omgevingsvergunning

Deventerweg 20B in Voorst Wijzigen kantoorfunctie in woonfunctie Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2015-3319

Dorpsstraat 17 in Terwolde Starten thuiskapsalon Vergunning verleend* SXO-2017-0714

Middendijk 79 in Nijbroek Vergroten lammeren opfokstal (beperkte milieutoets en melding  
Activiteitenbesluit)

Vergunning verleend* SXO-2017-0477 SXO-2017-
0644 
Z-MELD840-2017-000762

Plesmanstraat-Uiverstraat in Teuge Bouwen tien woningen Aanvraag ontvangen SXO-2017-0736

Voordersteeg 20 in Twello Beperkte milieutoets en melding Activiteitenbesluit Aanvraag ontvangen SXO-2017-0732 
Z-MELD840-2017-000934

Winterakoniet (kad. Voorst S 698) in Twello Bouwen woning Proceduretermijn ver-
lengd

SXO-2017-0586

Withagenweg 40A in Wilp Plaatsen cryogene tank Vergunning verleend* SXO-2017-0611

Sloopmelding

Bandijk 3 in Voorst Verwijderen asbest van  hondenhok en carport en slopen houten  
schuurtjes

Melding ontvangen SXO-2017-0728

Gravenstraat 14 in Voorst Verwijderen asbest van schuur Melding ontvangen SXO-2017-0740

Mozartstraat 235 in Twello Verwijderen en afvoeren asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2017-0743

Twelloseweg 32 in Terwolde Verwijderen asbest van schuur Melding ontvangen SXO-2017-0741

Tijdelijke verkeersmaatregel

Rondom Dokter Blokplantsoen in Klarenbeek Afsluiten voor alle verkeer op 10 september 2017 van 10 uur tot  
00 uur

Besluit genomen* BW-2017-0079

Rondom het Dorpshuis in Voorst Diverse verkeersmaatregelen volgens evenementenvergunning op  
17 september 2017

Besluit genomen* BW-2017-0166

Kerkweg in Klarenbeek Afsluiten voor alle verkeer op 23 oktober 2017 van 8.30 uur tot  
11.30 uur

Besluit genomen* BW-2017-0151

Parkerlerweg vanaf Kruisakkerweg tot  
Kruisdwarsweg in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 9 september 2017 van 15 uur tot  
00 uur

Besluit genomen* BW-2017-0170

Verkeersbesluit

Binnenweg in Twello Individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen* Z-17-02823_2017-40790

Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 05 71 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

bekendmakingen
Week 34: 23-08-2017

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

* Tegen de genoemde toe-
stemmingverlening door het 
college van burgemeester en 
wethouders of de burgemees-
ter kan een belanghebbende 
bezwaar indienen bij het colle-
ge van burgemeester en wet-

houders (of de burgemeester, 
afhankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Postbus 
9000, 7390 HA Twello, binnen 
zes weken na de datum van ver-
zending 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 Vergunningen en 
Handhaving is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, 0571-27 93 37. 
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`Mokum aan de IJssel`

Festival Old Dèventer krijgt 
Amsterdams tintje

DE WORP.-  Het jaarlijkse festival 
Old Dèventer krijgt op 30 augus-
tus een Amsterdams tintje. In de 
Muziekkoepel Nering Bögel in het 
Worpplantsoen zijn die middag tus-
sen 14.00 en 16.00 uur diverse op-
tredens regionaal bekende artiesten. 
De presentatie van deze middag is 
in vertrouwde handen van Tonny 
Leerink.  Zangeres Jo Ann brengt 
Amsterdamse meezingers van onder 
meer: Willeke Alberti en Conny van 
den Bosch. Deventenaar Ben Rond-
huis zal een gezellig eerbetoon bren-
gen aan Eddy Christiani. De toegang 
is gratis en de organisatie verzoekt 

bezoekers een eigen stoeltje mee te 
nemen. Een vrije gift om de kosten 
te dekken wordt zeer op prijs ge-
steld.  Wie een stoel wil reserveren 
kan dit doen door een mail te stu-
ren naar: reserverenmuziekkoepel-
neringbogel.nl. Parkeren kan in de 
directe omgeving van de muziek-
koepel. Er zijn toiletten aanwezig en 
iedereen ontvangt een heerlijk De-
venter Bussink koekje. Na afloop is 
er voor de bezoekers bovendien nog 
een kop `olderwetse Kruudmoes`. 
Het festival wordt mogelijk gemaakt 
door een aantal sponsors en dona-
teurs. 

Ook vorig jaar was er een gezellig Festival Old Deventer in de muziekkoepel.

Het houdt blijkbaar nooit op

TWELLO.- Het zit stichting Hatemalo Nepal niet mee. In 2012 het kippen-
virus in en rond Kathmandu (Nepal), dus opnieuw beginnen voor de kip-
penfarm in Tusal. Dan de aardbeving in 2015. Alle projecten van Hatemalo 
tegen de vlakte. Handen uit de mouwen en alles staat weer, mede dnak zij de 
lezers van Voorster Nieuws 

Nu de aardverschuiving. Huizen van twee van onze studenten zijn getrof-
fen. In Haripur willen we straten met werkgelegenheidsprojecten (oa geiten). 
Daar  zijn drie doden te betreuren.  Ik denk maar aan de woorden van Spi-
noza: aanvaard wat je overkomt maar berust er niet.
Voor meer informatie of ideeën om de helpende hand te bieden :Wiel Pal-
men (palme060@gmail.com of bel 06 270 287 96) 

Excuses aan de bewoners 
in Twello Noord
Bij deze willen we onze excuses aanbieden aan alle bewoners die 
in de buurt van de Bremstraat wonen en die tot in de vroege uur-
tjes van onze muziek hebben mogen “genieten”. 

Wij hebben afgelopen zaterdag een buurt barbecue gehad. Deze was 
echt ontzettend gezellig, gelukkig wel anders waren jullie voor niets 
wakker gehouden. Dit kwam met name omdat Michel onze limbo-
dans koning werd en Sander de Twister kampioen. Dit konden we 
niet stilletjes voorbij laten gaan en we hebben het uitbundig gevierd, 
door o.a. een aantal keer “jij krijgt die lach niet van mijn gezicht” 
volop mee te zingen. Aangezien Kevin (zoals elk jaar overigens) erg 
laat aansloot hebben we rond 4 uur nog een nummer van Rammstein 
moeten draaien (óók wij vonden dit vervelend). Daarnaast waren Roy 
en Ferry op dreef om hun hardcore danspasjes van vroeger uit de kast 
te halen onder het “genot” van de ouderwetse Thunderdome muziek. 
Mocht u André Hazes hebben gehoord dat is dat de schuld van Guus 
en mij, dat mooie strotje klonk tot ver in Twello. Tot onze vrienden 
van de Politie kwamen vertellen dat we aan het begin van de Bur-
germeester v/d Feltzweg te horen waren hebben we onze buurtband 
enorm versterkt. Na dit bezoek hebben we ons glas leeggedronken en 
zijn huiswaarts gekeerd. Aangezien het een aantal bomen kost om de 
getroffen buurtbewoners  een persoonlijke excuus brief sturen, doen 
we het op deze manier. En zeg nu zelf, wat is een beter medium dan 
het Voorster Nieuws? Gelukkig is de buurt barbecue 1 x per jaar, dit 
dacht ik vanmorgen trouwens zelf ook toen ik om 7 uur weer op mijn 
werk verscheen.

We hopen dat jullie onze excuses aanvaarden.

Groeten de organisatie van de buurt barbecue 
Bremstraat Twello

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN

mailto:palme060@gmail.com


De AutobeDrijven in De regio

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

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al 
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
PERSONENAUTO’S

BEDRIJFAUTO’S

ONDERHOUD

REPARATIE

APK-KEURINGEN

SCHADE-AFWIKKELING

MOBILITEITSGARANTIE

EXPORT-SERVICES

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR € 22.750,-

AUDI A6 
2,0TFSI 132KW PROLINE BUSINESS

113.000 KM - 2012

SUZUKI ALTO 1,0 COMFORT EASSS
64.000 KM - 2014

TOYOTA PRIUS 
1,8 HSE PLUG-IN EXECUTIVE

43.000 KM - 2012

NU VOOR € 19.950 NU VOOR € 5.950 NU VOOR € 16.950

PLUG-IN HYBRID

• Onderhoud

• Reparatie

• Schadeherstel

• Gespecialiseerd in    
 motorfi ets schadeherstel

GRATIS 
LIFEHAMMER 

PRODUCT!

STELLINGMOLENWEG 8  |  7383 XV VOORST  |   T (0575) 50 11 26

PELGRÖM WIJ ZIJN ONAFHANKELIJK BEOORDEELD 
OP KLANTENVERTELLEN.NL MET EEN:

8,8

WWW.VAKGARAGEPELGROM.NL

Plan uw afspraak online 3 weken 
van te voren en ontvang bij 
besteding vanaf € 50,00 een 
GRATIS Lifehammer product 

t.w.v. € 24,95.

VAKGARAGE 
PELGRÖM 

VROEGBOEKKORTING



De AutobeDrijven in De regio
Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437 

Service Partner

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

Like ons op facebook

Citroen C1 1.0, zwart BJ 2008 60.000 km

Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs. BJ 2013 25.000 km

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

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

Renault Twingo 1.5 dCi, wit, diesel, airco BJ 2011 145.000 km

Seat Alhambra TDi, zilver, 5 pers BJ 2011 230.000 km

VW Caddy Maxi 1.6 tdi, Blue Motion, airco, wit BJ 2012 27.096 km

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

Reparatie en 
onderhoud

Ook service en onderhoud 
van uw airco systeem

Een kleine greep uit onze snel wisselende voorraad

Kijk op www.deautowinkel.nu voor ons actuele aanbod

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

TDI 5-deurs Bouwjaar 2007, Airco, 275.000 km 

VW POLO 1.4

€ 3.440,-NU VOOR

Bouwjaar 2005, Airco, 266.000 km

FORD FOCUS WAGON 1.6 

€ 2.740,-NU VOOR

5-deurs, Bouwjaar 1999, slechts 62.000km

RENAULT CLIO 1.4

€ 2.240,-NU VOOR

5-deurs, Bouwjaar 2003, 124.000 km

HYUNDAI GETZ 1.3

€ 2.490,-NU VOOR

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

MAZDA 6 SPORTBREAK 1.8 BUSINESS

FORD FIESTA 1.5 TDCI STYLE LEASE

OPEL CORSA 1.0I-12V SWING

FIAT 500 TWINAIR 80 LOUNGE

MITSUBISHI SPACE STAR 1.0 BRIGHT

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE

€ 13.999,00 | bouwjaar: 2016

€ 9.999,00 | bouwjaar: 2016

€  3.450,00 | bouwjaar: 2004

€ 13.850,00 | bouwjaar: 2011

€ 10.950,00 | bouwjaar: 2015

€ 999,00 | bouwjaar: 1997

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl

Hierbij een greep uit onze occasions

0 391 AL T ll l (0 1) 2 8 12 b d ij i E l b i f @ ijk b

Kijk op onze site voor het aanbod
De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER

Bouwjaar  2000
Kilometerstand 347.210 km
Inrichting Handgeschakeld
Brandstof Diesel
Vermogen 65 kW (88 pk)

11.500,-

 kleur bjr km prijs

DAEWOO MATIZ Blauw 2005 45.359 km € 2.650

Fiat Punto Zwart 2012 204.420 km € 5.500

FORD FOCUS Groen 1999 200.386 km € 1.150

VOLKSWAGEN GOLF Rood 1999 294.452 km  € 1.750

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



Zomerse koopjes

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

Kelder
opruiming
van diverse wijnen
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NIEUW!! NIEUW!! 
Bestel nu uw brood en gebak 

via onze WEBSHOP:
webshop.gerrits.echtebakker.nl

U weet dan zeker, dat uw brood of 
gebak voor u bewaard wordt. 

U kunt het afhalenin een van onze winkels 
op de tijd, die u het beste uitkomt. 

Ook kunt u het eventueel laten bezorgen.  

De eerste 10 bestellers krijgen 
een lekkere attentie!

De Echte Bakker
Wil Gerrits

Wilp  Rijksstraatweg 46 | Tel (0571) 26 12 53
Lieren  Tullekensmolenweg 82 | Tel (055) 50 61 570

Schoolstraat 10
0571 - 27 34 73 

www.gewoontwelle.nl

Op 3 oktober 2017 staat er een uiterste gezellige 
dagtocht op de agenda naar de Basiliek in Oudenbosch! 

En als kers op deze slagroomtaart gaan we als 
afsluiter langs het huis van Frans Bauer 

om hem gedag te zeggen & de hand te schudden!
Ga je met ons mee? 

Dagtocht Basiliek Oudenbosch 
& Frans Bauer!

Geef je snel op via
www.titusloopsport.nl

De cursus start begin september!

Wij gaan weer 
hardlopen!

TWELLO CENTRUM M kt t t T ll

BIKINI’S
20% KORTING

Totale Collectie

WOW - O’NEILL - PROTEST - CYELL - BEACHLIFE - SPEEDO 

Veenhuisweg 53 Twello | 0571 272166

Kinder patat met
mayonaise voor

€1,-
actie geldig 

t/m 3 september

spectaculaire 

opening
spectaculaire spectaculaire spectaculaire 
BESTEL NU JE EARLYBIRD TICKETS OP WWW.EUROTICKET.NL/KLOMPENFEEST 

VAN HET KLOMPENFEEST 
OP 31 AUGUSTUS 2017!

22:30 - 23:30 
Roel van Velzen

OP 31 AUGUSTUS 2017!OP 31 AUGUSTUS 2017!

20:00 - 20:30 André Hazes jr
KLOMPENFEESTKLOMPENFEESTKLOMPENFEESTKLOMPEN
31 augustus, 1, 2 én 3 september

20:00 - 20:30 André Hazes jr
FEESTFEEST

31 augustus, 1, 2 én 3 september31 augustus, 1, 2 én 3 september

Voetbal Frankrijk - Nederland
Samen kijken op het grote scherm 20:45  -  22:30

12 ,50

NU VOOR 
SLECHTS

op=op

NU VOOR 
SLECHTS

NU VOOR 
SLECHTS 12

22:30 - 23:30 
Roel van Velzen

20:00 - 20:30 André Hazes jr

Met live band!
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MIEN TANDSTEEN
Ik ben zo’n trut die pas naar een specia-
list gaat als het te laat is. Dokter? Alleen 
met 40 graden koorts of verlammingsver-
schijnselen. Fysio? Is voor aanstellerig 
gepeupel zonder gezond doorzettingsver-
mogen. Tandarts? Enkel als de pijn dusda-
nig niet te trekken is dat een driedubbele 
dosis ibuprofen wegkauwen onvoldoende 
is. Ik heb het er niet zo mee. 
Toeval wil dat ik mezelf dit jaar gezworen had wat 
beter voor m’n motorblokje te zorgen en 
dus ook wat vaker voor controle naar de 
tandarts zou gaan. Nadat ik me aan mijn 
tandentovenaar opnieuw had voorge-
steld en ze de gebits-APK had volbracht 
werd me met klem verzocht contact te 
zoeken met een, komt ‘ie: mondhygi-
eniste. Voor iemand die fysio’s al sneu 
vindt is een mondhygiëniste next level. 
Beetje de lieflijke interieurverzorgsters 
onder de tandheelkundigen. Maar goed, 
ik dat mens na een maand of vier maar eens gebeld. Ik 
mocht langskomen. 
Een potsierlijke dame opent de deur en begint vervolgens zelf de bekende 
open deurtjes in te zetten. Of ik het makkelijk heb kunnen vinden. Of ik 
al eens eerder bij een mondhygiëniste was geweest. Mien Dobbelsteen 
vuurde vragen op me af alsof ik in Zomergasten terecht gekomen was. 
Of ik even lekker wilde zitten in de stoel. Ze giechelt dat de stoel best ver 
naar beneden kan en dat ik daar vooral niet van moet schrikken. Vraag 
me af of er in het volledige bestaan van verstelbare stoelen zich iemand 
wel eens een rolberoerte is geschrokken omdat het ding met het tempo 
van een schildpad zonder haast naar boven of naar beneden glijdt. 
‘Dan gaan we nu even kijken,’ neuriet ze. Ik gooi m’n schuur open en ze 
prikt met een mini-hooivork langs m’n tanden. Ze kijkt ernstig. Na wat 
pijnlijk gepoer mag ik m’n giechel weer sluiten en moet ik niet schrikken, 
want ze zet de stoel weer even rechtop. Goed dat ze het zegt en ik schrik 
niet. Als ik rechtop zit begint het vragenvuur waar ik me al een dag op 
aan het voorbereiden ben. Ik voel me als een vegetariër met een Big Mac 
menu met extra bacon: betrapt en knetterschuldig. Ik zou op alle vragen 
die ze nu ging stellen met het schaamrood op mijn kaken ja moeten ant-
woorden. 
‘Rookt u, m’vrouw Kruitbosch? Drinkt u? Rode wijn? Koffie? Cola light?’
Inmiddels nekpijn van het knikken. 
‘Tsja… En flossen en tanden ragen doet u zeker niet met regelmaat? U 
poetst wel buitengewoon goed, zie ik.’
Goede inschatting van Mien Tandsteen, ik doe niets met regelmaat. 
Ze pakt een boekje met het woord Parodontitis op de voorkant. Ze legt 
uit dat alles wat eindigt op ‘ietis’ ontsteking betekent. Het grapje over 
‘nietes!’ heb ik maar niet gemaakt. Ze legt me zaken uit over tandsteen, 
roken, weerstand, tandvlees, roken, reiniging, roken, afsterven, roken, 
tanden die uitvallen, roken, nabehandeling en complicaties. Waar ik een 
kwartier geleden huppelend en met grote en naar mijn insziens schone 
bek het pand in kwam wil ik nu met m’n worstenvingers al m’n tanden 
in m’n gebit vasthouden. Mien vindt de situatie ernstig en er is behande-
ling nodig. 
‘Het komt wel goed hoor, m’vrouw Kruitbosch. Alleen dat roken, hè… 
Wist u dat met één sigaret het aantal vitamines van TWIN-TIG sinaasap-
pels vernietigd?’
‘Dat scheelt, want ik eet geen sinaasappels,’ knipoog ik. Mien lacht haar 
met chloor gebleekte tanden bloot.
Vanaf november mag ik in behandeling bij Mien. Na alle dreigingen van 
kiezen-uitvallerij vraag ik voor de zekerheid of tot die tijd mijn kaken op 
elkaar moet houden. 
‘In uw beroep lijkt me dat wat lastig…’ antwoordt ze. 
‘Hoe ernstig is het?’ vraag ik.
‘U krijgt heel wat voor uw kiezen,’ zucht ze. 

RK
www.renskekruitbosch.nl

Taxateur Arie Molendijk in bibliotheek

TWELLO.- Vrijdag 1 september 
heeft bibliotheek Twello taxateur 
Arie Molendijk uitgenodigd om 
oude boeken te taxeren. Naast oude 
boeken is het ook mogelijk om do-
cumenten, foto’s, brieven, atlassen, 
prenten- en kinderboeken te taxeren 
op waarde. 
Arie Molendijk is geen onbekende 
in taxatieland. Molendijk heeft ruim 
1.500 taxatiedagen op zijn naam 
staan en in de loop der jaren inter-
nationaal een reputatie opgebouwd.

Iedereen is op deze middag van har-
te welkom. Schroom niet om één of 
meerdere boeken te laten beoorde-
len door de taxateur. Adviezen voor 
een veiling of verkoop worden graag 
verleend. Taxatie kost vijf euro, on-
geacht het aantal te beoordelen boe-
ken.
Datum: vrijdag 1 september van 
13.00 – 16.00 uur. 
Locatie: Bibliotheek Twello Toe-
gang: €5,- (ongeacht het aantal te be-
oordelen boeken)

Opening Cultureel Seizoen Kunstkring 
Voorst met ‘IJssel-ART-ig’

TWELLO.- De IJssel zien bruisen in 
Twello? Kom dan aanstaande zon-
dag 27 augustus naar Galerie ‘de 
Statenhoed’ in Twello.
Daar wordt het Culturele Seizoen 
Voorst 2017 - 2018 officieel geopend 
en kabbelt, briest en kolkt de rivier 
t/m zondag 17 september in alle he-
vigheid dwars door de galerie. 

Met dit mini-rivierlandschap met 
etsen, schilderijen, beelden en kera-
miek, geïnspireerd op het IJsselland-
schap opent De Kunstkring Voorst 
haar bijdrage aan de IJssel Biënnale 
2017 en viert ze de start van het 
nieuwe culturele seizoen. Een open 
dag, die van 11.00 - 17.00 tot de nok 
toe gevuld is met een doorlopend 

programma, met o.m. een boeken-
markt, lezingen en live muziek. Met 
demonstraties van 11 kunstenaars 
en 13 disciplines: Raku-stoken, 
(portret)schilderen, beeldhouwen, 
houtbewerking, encaustic art, moza-
ieken, schminken en nog veel meer. 
En waar u zelfs uw eigen bijdrage 
kunt leveren door mee te schilderen 
aan een levensgroot ‘IJsselschilderij’ 
van 3 bij 1 meter.
Tegelijk zal tijdens de start van deze 
dag het nieuwe cursus-programma 
2017-2018 van de Kunstkring gepre-
senteerd worden en zal het IJsselwa-
ter rijkelijk door de galerie stromen. 
Hoe?? Dat ziet u tijdens de opening. 
Kortom: een dag vol activiteiten met 
om 11.00 uur de opening, op gezette 
tijden demonstraties Raku stoken, 
13.00, 14.00 en 15.30 live muziek, 
15.00 uur Lezing Lebuinuspad en 
(doorlopend) demonstraties van 
kunstenaars. 
En dit is nog niet alles, want het 
programma voor de IJssel Biënnale 
bruist in Twello dóór t/m 17 septem-
ber. Met o.m. op: 
za. 2 september: live ‘Muziek op za-
terdag’,
zo. 10 september: ‘Zondagmiddag 
lezingen’, met Tinus van het Slyck 
en Neletta van Heuven, en
za. 16 september: het Schrijversfes-
tival ‘Twello voor taal’: een doorlo-
pend programma van 12.00 - 24.00 
uur.
En al deze onderdelen zijn gratis te 
bezoeken. Dus: volg de IJssel naar 
Twello en ‘De Statenhoed’ en laat u 
deze dag (en de nog komende we-
ken) verrassen!
Galerie ‘De Statenhoed’, Kunstkring 
Voorst
Dorpsstraat 11a, Twello
Voor het totale programmaoverzicht: 
www.kunstkringvoorst.nl of
www.facebook.com/Kunstkring-
Voorst

WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

‘Als ik rechtop zit begint 
het vragenvuur waar ik 

me al een dag op aan het 
voorbereiden ben. Ik voel 
me als een vegetariër met 

een Big Mac menu met 
extra bacon: betrapt en 

knetterschuldig.’

Expositie in het Dorpshuis
VOORST.- Willemien Hartmans-Go-
tink (1949) exposeert van maandag 
21 augustus tot eind oktober in het 
Dorpshuis.
Willemien is geboren en getogen op 
een boerderij (gemengd bedrijf) te 

Vorden in de Achterhoek. Na de op-
leiding NIX (lerares landbouwhuis-
houdkunde) op Rollecate te Deven-
ter naar de Noordoostpolder en later 
naar Oostelijk Flevoland verhuisd.
Daar jaren werkzaam geweest bij de 

toenmalige landbouworganisatie als 
Sociaal-Economisch Voorlichter. Ze 
is getrouwd met Jetse Hartmans  en 
weer op een agrarisch bedrijf terecht 
gekomen, ditmaal een akkerbouw-
bedrijf. 
Daarna in 2000 in Nijbroek komen 
wonen, weer op een boerderij, maar 
ditmaal qua oppervlakte grond wat 
kleiner, met onder andere een hoog-
stamboomgaard en notenbomen.

Willemien: ”Begin 90’er jaren begon 
ik met schilderlessen bij Robert Bo-
sari uit Lelystad. Na de verhuizing 
naar Nijbroek volgde ik de opleiding 
aan de Vrije Academie te Nunspeet 
en vervolgens tot heden worden les-
sen gevolgd bij Jan Slijkhuis te De-
venter. 
Vele jaren geschilderd bij het Voor-
ster schilders collectief en iedere 
zomer wordt er op locatie geschil-
derd ergens in de IJsselvallei. Het 
landschap rond de IJssel blijft een 
inspiratiebron, zoals ook wel uit het 
werk blijkt.”
Interessegebieden: Voedsel en voed-
selproductie, Cultuurhistorie en 
Kunst  (voornamelijk schilderkunst 
en literatuur). Haar schilderijen han-
gen in de foyer en in de gerenoveer-
de Bloemendaal&Wiegerinckzaal. 

Renovatie
Het bestuur heeft de zomervakan-
tie benut om de B&Wzaal van een 
nieuwe vloer te voorzien. De oude 
marmoleum was hard aan vervan-
ging toe na ruim 20 jaar. Achter de 
bar is een tussenwand geplaatst met 
een schuifdeur en de vitrage aan de 
voorkant wordt vervangen door een 
zonwerende folie met een mooie 
foto. Bovendien worden de wanden 
voorzien van glasweefsel met een 
fris kleurtje.

http://www.kunstkringvoorst.nl
http://www.facebook.com/KunstkringVoorst
http://www.facebook.com/KunstkringVoorst
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MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

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

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

Betrouwbare zorg voor uw dierwbare zorg voo uw dier u

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

Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.

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

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

Klarenbeekseweg 102 KLARENBEEK
T 055 301 12 66 - www.wolterstweewielers.nl

Zaterdag 2 september is 
ons filiaal in Klarenbeek

GESLOTEN
Maandag 4 september zijn 

we weer  geopend

OPRUIMING

50% korting!

Alle baby – kleding
baby – hemdjes
baby – broekjes

baby – winter slaapzakken

BROEKSTRAAT 37, KLARENBEEK
INFO@SMELTINK.COM

OPRUIMING

50% korting!

Alle dames T – shirts

dames pantalons

BROEKSTRAAT 37, KLARENBEEK
INFO@SMELTINK.COM

OPRUIMING

50% korting!

Alle heren polo – shirts

       heren korte broeken

BROEKSTRAAT 37, KLARENBEEK
INFO@SMELTINK.COM

Herfstfair bij brocanteboerderij 
“de Roskam” 
VOORST.- De zomervakantie is 
voor de meeste mensen alweer 
voorbij en bloemen in de tuin 
beginnen hier en daar al herfst-
kleuren te krijgen. Tekenen dat 
de herfst zijn intrede gaat doen, al 
hopen we natuurlijk nog een lek-
kere nazomer te krijgen.  Zo wordt 
er in Voorst al weer druk gewerkt 
om de Buiten “On”gewone Fair  
goed ingevuld te krijgen. Brocan-
teboerderij “de Roskam” met de 
omliggende schuren alleen zijn al 
meer dan een bezoek waard. Het 
voorterrein  nodigt uit met de vele 
houten regentonnen en zinken 
grootmoederstijd-gebruiksartike-
len, bloembakken en andere bro-
cante tuinartikelen. Maar ook de 
“dêle en het veurhuus” zijn een 
soort van museum waar alles te 
koop is. De theeschenkerij achter 
de boerderij is zeker een bezoekje 
waard.  Dan ligt er een prachtige 
tuin omheen die op zondag 8 ok-

tober gevuld wordt met veel kramen 
met bijzondere producten.
Er hebben zich inmiddels veel 
standhouders aangemeld. Opnieuw 
is er een grote diversiteit aan pro-
ducten, mooie streekproducten,  
prachtige ambachtelijke artikelen en  
fraaie kunst. 
Onder meer prachtig handbeschil-
derde zijden sjaals en blouses, ver-
rukkelijke huisgemaakte bonbons 
en nougat, grote diversiteit aan 
bloembollen, prachtige vachten, 
mooie herfstkransen en bloemdeco-
ratie, stenen en houten sculpturen, 
prachtige paintbrush schilderijen, 
imkerijproducten, glas in lood, 
handgemaakte tassen, kook- en bak-
producten,  vogeltaarten, energiesie-
raden, kleding, haman badproduc-
ten, heel veel brocante en nog heel 
veel meer. 

Ondanks dat er al veel aanmeldin-
gen zijn, zijn er nog enkele plekken 

beschikbaar. Dus mocht u nog 
een kraam willen bemannen en 
iets bijzonders te bieden hebben 
neem dan even contact op. (Mie-
ke 06-29131255)
Thomas Weijenberg is ook aan-
wezig met zijn prachtige, met de 
kettingzaag gemaakte sculpturen. 
Hij zal meerdere demonstraties 
geven. Ook de club met stationai-
re motoren zal acte de présence 
geven.
Op de dag van de fair is er 20% 
korting op alles in de boerderij 
zelf. Dus op alle brocante in de 
boerderij met de bijbehorende 
schuren en het voorterrein.
Dus houdt zondag 8 oktober vrij, 
want het wordt weer een prach-
tige dag om te komen genieten 
van  veel gewone en ongewone  
producten.  Het adres van “de 
Roskam” is Rijksstraatweg 182 in 
Voorst,  en de fair is van half 11 
tot 5 uur.

Bert Loman exposeert 
in de Levenstuinen 
van Groot Hontschoten
VOORST/TEUGE.- Vanaf 4 sep-
tember kunt u de kleurrijke ob-
jecten van natuurlijke materia-
len gemaakt door Bert Loman uit 
Voorst bewonderen in de tuinen 
van Groot Hontschoten in Teuge. 
In zijn atelier in De Verborgen 
Tuinen is hij druk bezig met de 
voorbereidingen. Zo maakt hij 
van de bast van de kokosnoot, de 
haren uit een bezem en de zaad-
jes van de esdoorn gekleurde 
tafeldecoraties. De doppen van 
beukennootjes beschildert hij 
in vrolijke kleuren en die wor-
den -gestoken op een gedroogde 
steel van de Craspedia- geschikt 
in een oude waterkruik. Andere 
tafelversiering maakte hij van de 
gedroogde yucca onderstammen 
met bladeren. Zo zijn er tiental-
len voorbeelden van delen van 
natuurlijke materialen die in 
zijn objecten een prominente rol 
spelen. In de tuinen van Groot 
Hontschoten staan verschillende bouwwerken en natuurlijk de oranjerie 
waar Berts werk te zien is tot eind september. 
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Schoneveld Breeding trekt zeil waterbassin

Dankzij extra groot waterbassin voorziet 
Schoneveld volledig in eigen waterbehoefte
WILP.- Schoneveld Breeding is 
begonnen met het aanleggen van 
het waterbassin van haar nieu-
we locatie in Wilp. De start van 
de aanleg werd ingeluid met het 
traditionele ‘zeiltrekken’, een be-
kend fenomeen in het Westen van 
het land. Ruim 30 medewerkers 
hebben zich ingespannen om het 
waterbassin te realiseren.

Het waterbassin
Dankzij het extra grote waterbassin is 
Schoneveld in staat om te voorzien 
in haar volledige waterbehoefte. Voor 
de productie van de zaden wordt al-
leen gebruik gemaakt van regenwater. 
Grondwater of leidingwater wordt 
dus niet gebruikt. Ook het water dat 
opgevangen wordt via het dak, be-
landt uiteindelijk in het bassin. Het 
waterbassin bestaat uit twee bassins 
met een lengte van 75 meter, elke bas-
sin heeft een inhoud van 2400 m3.

Teamspirit
Dankzij deze krachtinspanning, 
komt Schoneveld weer een stapje 
dichterbij bij de realisatie van de 
nieuwbouw. De medewerkers van 
Schoneveld hebben letterlijk de 
handen uit de mouwen gestoken om 
hieraan bij te dragen, en met succes. 

Schoneveld Breeding 
Schoneveld Breeding bestaat sinds 
1930 en is specialist in het verede-
len van koudeminnende potplanten 
zoals Cyclamen, Primula, Ranonkel 
en Campanula. Het bedrijf is uitge-
groeid tot een speler van formaat. 
Naast de ruim 160 medewerkers op 

de vestiging in Twello werken er 
afhankelijk van het seizoen tot 150 
medewerkers op de productielocatie 
in Tanzania. Sterke genetica, kennis-
ontwikkeling en -deling en constan-
te innovatie zijn de fundamenten 
van het succes van het bedrijf. Eind 
2018 verhuist Schoneveld Breeding 
naar de nieuwe locatie in Wilp.

Drietal acties tijdens het Klompenfeest 
bij de Wereldwinkel Twello
TWELLO.- Natuurlijk is Wereld-
winkel Twello tijdens het Klom-
penfeest present met een kraam 
voor de winkel aan de Stations-
straat. Want naast alle waren die 
standhouders aanbieden is het 
goed dat tenminste één van de 
deelnemers Fairtrade-artikelen 
verkoopt.

Ieder zal de Wereldwinkel wel ken-
nen van de koffie of de rietsuiker uit 
de Derde Wereld waardoor de boe-
ren daar hun kinderen naar school 
kunnen sturen of de dokter kunnen 
bezoeken. Echter in de loop der ja-
ren is de wereldwinkel uitgegroeid 
tot een exclusieve cadeaushop. Pot-
tenbakkers, edelsmeden, beeldhou-
wers, houtsnijwerkers en andere 

kunstenaars maken originele arti-
kelen die ze via de wereldwinkels 
verkopen. Op die manier kunnen 
ze een menswaardig bestaan opbou-
wen, een coöperatie oprichten en sa-
men materialen aanschaffen.    

De 3 acties:
Een nieuw artikel, nl de klickety-
klikbox. Het is een eco-vriendelijke 
giftbox, gemaakt van gerecyclede 
flessen door Zuid-Afrikaanse vrou-
wen die al 2 jaar werkloos waren. 
Je kunt de box vullen met iets lek-
kers en dan weggeven, je  kunt er 
met een waxinelichtje een sfeerlicht 
van maken of ‘m als bloemenvaasje 
gebruiken. Daarnaast is er een klom-
penfeestaanbieding: de onderhand 
overbekende Doppers bieden we 

aan voor € 10,-  i.p.v. €  12,50. Hij 
is er in 6 kleuren. En… Je kunt een 
foodpakket winnen ter waarde van € 
60,-. Schat het aantal Gairtrade kof-
fiebonen in de glazen pot en schrijf 
je in voor één euro. Raad je het aan-
tal of ben je er het dichtstbij, dan is 
het pakket voor jou.

Horeca bridgedrive 
TWELLO.- Al vele jaren worden er 
in Nederland cafédrives of kroegen-
tochten georganiseerd. In Deventer 
is er één in augustus en sinds enkele 
jaren organiseert men “het Rondje 
Brink” in januari. De belangstel-
ling is groot voor zo’n evenement. 
Dat moet ook in Twello kunnen, 
meenden de twee bridgeclubs die 
in Twello hun domicilie hebben. In 
goede samenwerking is het organi-
satiecomité al enkele maanden bezig 
met de voorbereidingen om op 12 
november de eerste drive in Twello 
te houden.
Brasserie Korderijnk, café Titus, 
Grand-café Het Dorpshart, Grieks 
restaurant Mykonos, eetcafé de 
Waardige Waard, café-restaurant 
Gewoon Twelle, restaurant Swinc-
kels en Hotel Restaurant Taverne. 
Door omstandigheden kan dit jaar 
geen beroep worden gedaan op de 
Waardige Waard, maar dat probleem 
kan de organisatie opvangen. Er is 
ruimte voor 128 paren en iedereen 
kan meedoen. Voor de “toppers” is 
de A-groep en voor de anderen kan 
worden ingeschreven in de B-groep. 
Spelers die pas kort geleden de cur-

sus hebben gevolgd zijn welkom in 
de C-groep. Hierdoor is er voor een 
ieder een goede mogelijkheid om 
tegen tegenstanders van het eigen 
niveau te spelen, wat volgens de or-
ganisatie bijdraagt aan een geslaagde 
dag. Het inschrijfgeld voor de drive 
is €50,- per paar. Daarvoor krijgen de 
deelnemers naast enkele consump-
ties halverwege de dag een heerlijke 
lunch aangeboden in één van de ho-
recabedrijven.
 De ABF (Apeldoornse Bridge Fede-
ratie) heeft zich bereid verklaard om 
de  aanmelding te regelen. Ga naar 
de site van de ABF: www.bridge-
ninapeldoorn.nl 
Deelnemers van de Twellose bridge-
clubs krijgen voorrang met in-
schrijven en vanaf 4 september kan 
iedereen zich aanmelden. De ver-
wachting is dat binnen korte tijd het 
maximum aantal van 128 paren zal 
zijn bereikt. Al met al een mooie ge-
legenheid om kennis te maken met 
de gezellige restaurants en cafe’s in 
Twello die de deelnemers na afloop 
van de drive voor een speciale prijs 
ook nog gelegenheid bieden om ge-
zellig te komen eten. 

Tijssen start weer met 
weerbaarheidstraining vanaf 7 jaar

Boosheid een plek geven betekent positief afreageren.

TWELLO.- Onzekerheid, angsten, 
gebrek aan zelfvertrouwen, of juist 
hoe je je eigen agressie kunt han-
teren en sturen, maar vooral hoe je 
stabieler in het leven kan staan. Her-
ken je als ouder/opvoeder in één of 
meer van deze situaties bij het kind 
en weet je niet wat je hieraan kunt 
doen dan geeft de weerbaarheids-
training een belangrijke bijdrage aan 
de ontwikkeling van het kind.  

Wat leer je bij de training 
weerbaarheid?  
- Opkomen voor jezelf - Je grenzen 
aangeven - Stevig in je schoenen 
staan - Omgaan met je angsten en 
boosheid - Grenzen verleggen en 
niet te snel opgeven. -  Negatieve 
gebeurtenissen een plekje geven - 
Verdedigen en aanvalstechnieken 
vanuit verschillende vechtsportdis-
ciplines.

Kortom, allerlei thema’s die ertoe 
bijdragen dat je kind lekker zich-
zelf kan zijn. Deze weerbaarheids-
training is in groepsverband vanaf 
7 jaar. We werken met maximaal 8 
kinderen.

De groepstraining van 6 lessen gaat 
starten op woensdag 30 augustus 
van 16.30 tot 17.30  uur locatie Klok-
kenkampsweg 25 Twello. De kos-
ten van deze cursus bedraagt € 70, 

- incl. cursusboek en het boek ‘Het 
leven op de trampoline’ geschreven 
door Rolf Tijssen. Voor meer infor-
matie en opgave www.tijssenweer-
baarheid.nl of 0623618807.

La Joy Fashion & Living: een 
nieuwe aanwinst voor Twello!
TWELLO.- Een lang gekoesterde wens van moeder Jenny en dochter 
Noêlle gaat  in vervulling. Ze openen samen in het dorpshart van Twel-
lo hun eigen winkel: La Joy Fashion & Living.  In het Rabobankpand 
willen ze hun passies voor wonen en kleding combineren. 

Droom komt uit
Jenny vertelt enthousiast over het nieuwe avontuur dat ze samen met haar 
dochter aangaat. “Een wens van ons samen gaat hiermee in vervulling. Ik 
wilde altijd al iets gaan doen met wonen en inrichten, terwijl mijn dochter 
een passie voor kleding heeft. Nu kunnen we ons passies samen combineren 
in één winkel”. 

Perfecte locatie
Jenny is erg blij met het pand en de locatie. “We hebben een aantal maanden 
gezocht totdat we het juiste pand vonden.  Dit pand is midden in het dorp en 
we zijn er hartstikke  blij mee. We wilden heel graag naar Twello. We vinden 
het gewoon een heel leuk, sfeervol en mooi aangekleed dorp. Daarnaast is 
het fijn dat je gratis kan parkeren. Het is een vriendelijk dorp. Hoe leuk is het 
dat we hier onze eigen winkel kunnen beginnen?”

Groot assortiment
Het pand aan de Dorpsstraat waar La Joy Fashion & Living zich in gaat ves-
tigen is maar liefst 400 m2 groot. Dit betekent dat er een groot en divers as-
sortiment verkocht kan gaan worden, van meubels tot kleding.“ We kiezen 
ons assortiment heel zorgvuldig uit. We willen kwaliteit leveren. Daarnaast 
willen we artikelen verkopen die nog niet aangeboden worden in Twello. We 
willen artikelen verkopen die we zelf ook echt mooi vinden. Als je zelf hele-
maal achter je producten staat, dan kan je het enthousiasme ook overbrengen 
en is het een feestje om de producten uit te zoeken! Onze stijl varieert van 
landelijk tot Engels maar wel met een moderne twist. We houden de laatste 
trends in de gaten. Er is voor ieder wat wils!”
La Joy Fashion & Living hoopt in oktober haar deuren te openen. 

“Jenny en Noëlle proosten op de nieuwe winkel”. 

http://www.bridgeninapeldoorn.nl
http://www.bridgeninapeldoorn.nl
http://www.tijssenweerbaarheid.nl
http://www.tijssenweerbaarheid.nl


Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 21 t/m zondag 27 augustus 2017. Week 34. 
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� Ben jij tussen de 18 en 27 jaar oud? 
 (vacature in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkeloosheid’)

� Heb je een MBO-diploma civiele techniek?

� Kun je bestekken maken?

� Werk je graag zelfstandig en resultaatgericht?

De gemeente Voorst zoekt een

Technisch medewerker civiele techniek
Voor 36 uur per week

Wat ga je onder andere doen:
- civieltechnische werken voorbereiden en besteksgereed maken,  
- civieltechnische / stedenbouwkundige ontwerpen uitwerken tot uitvoerings-

tekeningen met behulp van Autocad,
- ramingen opstellen 
- bijdragen aan de advisering bij reconstructies en het bouw- en woonrijp

maken van woningbouwplannen.

Wat vragen wij:
- MBO-diploma civiele techniek,
- kennis op het gebied van het maken van bestekken,
- je bent resultaatgericht en communicatief vaardig,
- je bent klant- en servicegericht waarbij je zakelijk en zo nodig 
 diplomatiek kunt optreden,
- je kunt zelfstandig en onder druk werken. 

Wat bieden wij:
- een gevarieerde functie in een informele organisatie,
- een bruto salaris van maximaal € 3.293,- per maand (schaal 8) 
 bij een fulltime dienstverband,
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
- een, in eerste instantie, tijdelijke functie voor de duur van twee jaar
 met uitzicht op een vaste aanstelling. 

Meer informatie
https://www.werkeningelderland.nl/organisaties/gemeente-voorst

collega?

Francis Raab en Dorien van Dijk drijvende kracht achter lingeriezaak

1-jarig bestaan Sophie Lingerie in Twello
TWELLO.- 28 augustus is het feest 
bij Sophie Lingerie in Twello: de 
winkel aan de Duistervoordseweg 
bestaat 1 jaar. Francis Raab en Do-
rien van Dijk zullen dit heugelijke 
feit vieren met leuke acties. 

Een jaar geleden opende de 
winkel. 
Francis vertelt: ‘Dorien en ik werk-
ten al jaren in de vorige lingeriezaak. 
Een jaar geleden besloten we samen 
door te gaan met Sophie Lingerie. 
Onze passie voor klanten en onze 
prachtige collecties maakt dat het 
niet voelt als werken. Vijf dagen per 
week werken we samen om onze 
klanten optimale service en een 
mooie winkel te bieden.’
‘We hebben beiden een dochter die 
Sophie heet, vandaar de naam,’ vult 
Dorien aan. 

Service. Vertel eens?
‘Bij ons is letterlijk de drempel laag: 
we hebben de drempel van het oude 
pand verwijderd zodat de winkel 
toegankelijk is voor rolstoelen. We 
willen persoonlijk zijn. Zo hebben 
we de koffietafel neergezet met Voet-
bal Internationals voor de mannen. 
We bezorgen indien nodig aan huis 
of meten thuis op. Misschien wat 
ouderwets, maar we doen alles met 
ziel en zaligheid. Dus ook die extra-
tjes,’ glimlacht Dorien. 

De collectie?
‘We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
items voor in onze collectie,’ zegt 
Dorien. ‘Onze smaken verschil-
len. Dat is heel leuk, want hierdoor 
houden we een goede variatie in de 
winkel. We gaan bijvoorbeeld samen 
naar beurzen om merken uit te zoe-
ken. Zo hebben we Marlies Dekkers, 
Dacapo en Skinny. Voor ieder wat 
wils. De collectie komt gefaseerd 
naar de winkel, waardoor er vaak 
nieuwe items te koop zijn.’
Francis: ‘De rijpere dame wil ook 
modieus voor de dag komen. Naast 
lingerie, waar iedereen ons van kent, 
verkopen we ook hemdjes, panty’s 
en nacht- en badmode. We zijn nu 
alweer aan het zoeken naar nieuwe 
badmodemerken voor volgend jaar! 
En we mogen weer een nieuw merk 
verwelkomen: Armani.’

Dorien vult enthousiast aan: ‘We 
verkopen ook herenpyama’s en -on-
dergoed. De herenpaspop in de eta-
lage was onze eerste aankoop. Men 
weet soms niet dat we ook voor he-
ren het juiste adres zijn.’

28 augustus is het feest. Hoe 
gaan jullie het vieren?
‘Met leuke acties voor onze klanten. 
Iedere dag verloten we een prijs. 
Tijdens de Klompenweek verzorgen 
we een modeshow op zaterdag 2 
september om 14.00, 15.00 en 16.00 
uur. We hebben er heel veel zin in!’ 
Twee enthousiaste dames met passie 
voor hun winkel. Vanaf 28 augustus 
leuke acties in Sophie Lingerie in 
Twello.

Dorien (l) en Francis voor hun winkel Sophie Lingerie

Ga mee naar buiten, 
langs korenvelden, bos en weiland

Een prachtige wandeling 
over landgoed ’t Nijendal
 
OLST.- Ga mee op zoek naar sporen uit het verleden. Zondag 27 augustus 
organiseert Staatsbosbeheer een cultuurhistorische wandeling voor jong en 
oud op Landgoed ‘t Nijendal. Tijdens de 2,5 uur durende wandeling neemt 
een ervaren IJsselnatuurgids u mee terug in de tijd van jonkheren en werk-
lui. Geniet van dit mooie gebied en wandel mee door statige lanen, afgewis-
seld met bos, weilanden en korenvelden.

De wandeling start om 10:00 uur vanaf de parkeerplaats nabij de Zoogen-
brink (Molenweg 3, Olst) en duurt tot 12:30 uur. Kosten: € 5,00 voor volwas-
senen en € 2,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. Aanmelden kan bij buiten-
centrumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl, tel: 0548612711. Spontaan 
meewandelen kan ook. Tip : Goede wandelschoenen zijn handig en neem 
vooral een verrekijker mee. Bijna elke maand organiseert Staatsbosbeheer 
een wandeling onder leiding van een Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids. Kijk 
op www.staatsbosbeheer.nl voor activiteiten in uw regio. Kijk voor alle ac-
tiviteiten van het Infocentrum IJssel Den Nul op www.infocentrumijssel.nl. 

Presentaties IJssellinie in 
historische entourage
OLST.- Mensen met belangstelling 
voor de recente militair-politieke 
geschiedenis – en dan met name 
de voor de IJssellinie – kunnen 
sinds kort een presentatie in een 
historische entourage boeken. 
Techneuten  van de Stichting De 
IJssellinie hebben de afgelopen 
weken een ruimte in de hospitaal-
bunker op landgoed De Haere in 
Olst daarvoor geschikt gemaakt. 
Groepen tot ongeveer 20 personen 
kunnen de presentatie boeken bij 
Herman Logtenberg, de coördi-
nator rondleidingen/presentaties 
van de Stichting De IJssellinie 
(0651417240).

De presentaties, aan de hand van 
beeldmateriaal, worden verzorgd 
door een team van vrijwilligers en 
gaan in op de unieke aspecten van 
de Nederlandse bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging van 
West-Europa ten tijde van de Koude Oorlog (1950-1968). De presentatieruim-
te geeft een goed beeld van de inrichting, zoals die in de jaren 50 en 60 is 
geweest. Dat betekent een decor met onder meer (nood-)rantsoenen-in-blik, 
operatiemateriaal, de persoonlijke standaarduitrusting (psu) en een soldaat 
anno 1955 met volledige bepakking. 

De hospitaalbunker is ook onderdeel van de rondleidingen die worden 
aangeboden door de Stichting De IJssellinie. Net als de presentaties kun-
nen groepsexcursies voor vrijwel elk gewenst moment worden geboekt via 
het aanvraagformulier op de website www.ijssellinie.nl. Overigens blijft de 
mogelijkheid bestaan om, in overleg met de coördinator, presentaties te ver-
zorgen op locaties elders. Komende zaterdag is er een open dag op De Haere. 
Dat betekent dat zonder afspraak een rondleiding langs het inlaatwerk in  de 
dijk en de hospitaal- en commandobunker kan worden gevolgd. Belangstel-
lenden kunnen zich melden bij de hospitaalbunker.
Voor meer informatie: www.ijssellinie.nl

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



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 

Terug van vakantie? 
Kom genieten van ons overheerlijke 

onbeperkt buffet zondag 27 augustus

Vol = Vol

€ 14,95  P.P. inclusief soep en ijs

Reserveren gewenst

kinderen tot 12 jaar betalen leeftijd plus €2,00

Excl. drankjes 

Speciale
aanbieding
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Zomervakantie 
bij Smallsteps

TWELLO.- Een leuke zomervakantie 
hebben we gehad zo zeggen Locatie 
manager Loudi Huzen-Kamperman 
en Pedagogische Medewerker Nao-
mi Bos van Smallsteps kinderdag-
verblijf ‘t Kwetternest in Twello. 
Er werden van allerlei verschillende 
activiteiten aangeboden waaronder 
Gymmen in de Sportzaal. 
Kinderen kunnen spelenderwijs de 
grenzen en mogelijkheden van hun 
lichaam leren kennen.
 En wordt gestimuleerd om te be-
wegen; te klimmen, klauteren, ba-
lanceren, hangen en springen. Van 
rennen, spelen met een bal en sa-
men spelen met andere kinderen is 
een grote ervaring waar het kind van 
leert en geniet.

Na het grote succes van de vorige 
keer om gymles aan te bieden aan de 
peuters, hebben zij ook besloten om 
een gymles aan de jongste kinderen 
aan te bieden van Smallsteps kin-
derdagverblijf ‘t Kwetternest. 
Het eerste uurtje mochten de jong-
ste kinderen met de leeftijd van 0 
t/m 2,5 de gymzaal in. Zodra de 
kinderen binnen kwamen stonden 
er allemaal obstakels klaar waar de 
kleintjes overheen konden kruipen, 
rollen, klimmen en klauteren. 
Er was een hoekje waar ze met zach-
te ballen en pittenzakken konden 
gooien. 
Voor de hele kleintjes was het al een 
heel avontuur om over de lange mat 
met hobbels heen te kruipen of om 
de ballen en pittenzakken te voelen.
Want dat voelt best een beetje apart 
en leuk zo te zien aan de reacties 
van de kinderen. Om te zien hoe de 

hoepels en ballen door de zaal heen 
rolde was ook indrukwekkend. De 
kinderen genoten intens van de vrij-
heid. 
Nadat de medewerkers de zaal had-
den omgebouwd stond de volgende 
groep met de peuters alweer klaar 
om te gymmen.
In hun gym kleding kwamen ze en-
thousiast de gymzaal binnen. 
Bij binnenkomst kreeg iedereen een 
ballon om mee te spelen of om er 
verschillende kunstjes mee te doen.
Na het begin spel mochten de kin-
deren zich uitleven op de toestellen 
die klaar stonden. 
Met K3 of Kabouter Plop muziek op 
de achtergrond was het een groot 
feest. 
Aan het eind van de les hebben we 
nog een speciale activiteit gedaan 
genaamd; Peuteryoga.
Peuteryoga stimuleert de zintuigen, 
motoriek en evenwicht, samenwer-
ken en het ontdekken van je eigen 
lichaam. 
De peuters zitten in de ontdekkings-
fase. Yoga zorgt ervoor dat het kind 
zichzelf en de wereld om zich heen 
gaat ontdekken.  
Wij als medewerkers van Smallsteps 
kinderdagverblijf ‘t Kwetternest ge-
loven in het kracht van ieder kind en 
laten de kinderen stap voor stap hun 
talenten ontdekken.
Wij helpen de kinderen om zelfver-
zekerd en open de wereld in te stap-
pen. 
Het gymmen met de baby’s, dreume-
sen en peuters was een groot succes. 
Daarom zijn we nu al bezig voor de 
herfstvakantie om weer leuke gym-
lessen te bedenken!! 

Clubkampioenschappen Jeugd 
2017 TC De Schaeck

Winterlid bij tennisclub Teuge
TEUGE.- Bij tennisclub Teuge wordt 
er nu volop in het zonnetje geten-
nist. Maar per 1 oktober kun je al 
winterlid zijn bij deze mooie club. 
Wat houdt dat dan in? Veel tennis-
sers in de regio moeten ’s winters uit-
wijken naar (veelal dure) binnenba-
nen of tennissen niet. Bij tennisclub 
Teuge kun je winterlid worden. Dat 
wil zeggen, dat je voor het luttele be-
drag van € 60,-- onbeperkt kunt ten-
nissen in de periode 1 oktober tot 1 
april. Een half jaar lang. Ieder lid van 

de club, dus ook een winterlid, ont-
vangt direct bij aanmelding een sleu-
tel van ons complex. Je kunt dus met 
je maatjes tennissen op elk gewenst 
moment. Velen vinden dat heel pret-
tig. Tennisclub Teuge beschikt over 
drie all weather banen waarop je in 
principe het hele jaar kunt doorten-
nissen. Nou ja, uitgezonderd een 
meter sneeuw op de baan. En dan 
nog zijn er in Teuge altijd fantasti-
sche “ijsmeesters” die de banen in 
no-time sneeuwvrij hebben. Het is 

een kleine, gezellige en laagdrempe-
lige club met enthousiaste leden. Het 
clubgebouw is spiksplinternieuw en 
van alle moderne gemakken voor-
zien. Het hele jaar door worden voor 
zowel jong als oud leuke toernooien 
georganiseerd. Teuge is een club met 
leden die vooral veel plezier en ge-
zelligheid combineren met sportieve 
prestaties. Bent u geïnteresseerd? 
Kijk dan voor aanmelden winterlid-
maatschap op onze website: www.
tennisclubteuge.nl. 

Jeugdleden TC de Schaeck.

TWELLO.- Eind augustus, dat bete-
kent voor TC De Schaeck: tijd voor 
Clubkampioenschappen. Zo ook 
voor de jeugd. Afgelopen weekend 
vond het toernooi plaats. Het weer 
werkte goed mee en door de span-
ning van de wedstrijden was het 
zweten geblazen. Met deelnemers 
in vijf categorieën zodat alle leef-
tijden mee konden spelen. Op za-
terdag vonden de wedstrijden voor 

de jongste leden plaats. Op zondag 
ging de oudere jeugd nog door met 
wedstrijden. Uiteindelijk waren er 
vijf nieuwe club kampioenen. Ten-
nisKids Rood (t/m 9 jaar): Wout 
Hazelaar - TennisKids Oranje meis-
jes (t/m 11 jaar): Isabeau te Wechel 
- TennisKids Oranje jongens (t/m 11 
jaar): Stijn Mus - Jeugd t/m 14 jaar: 
Boudewijn van Zijp - 
Jeugd t/m 17 jaar: Sebastiaan van der 

Scheer.
Na dit gezellige sportieve weekend, 
beginnen we deze week weer met 
de trainingen. De jeugd van TC De 
Schaeck heeft er weer zin in! Als er 
kinderen zijn die eens willen kij-
ken of tennis ook hun sport is, kom 
dan op vrijdagmiddag vanaf 16.00 
uur naar het tennispark van TC 
De Schaeck aan het Schakerpad in 
Twello.

Verbouwing complex CCW’16 in volle gang

Er wordt hard gewerkt aan het clubgebouw in Wilp.

WILP.- Tijdens de zomermaanden 
zijn de vrijwilligers van sportver-
eniging CCW`16 druk bezig ge-
weest met de verbouwing van het 
clubgebouw. Aan de grootscheepse 
verbouwing werken ook een aan-
tal aannemers hard mee.  Nadat de 
complete inventaris uit de opstal-
len is gehaald kon er gestart worden 
met de sloopwerkzaamheden. De 
nodige zaterdagen, en ook een aan-
tal doordeweekse dagen, zijn vele 
vrijwilligers in de weer geweest om 
de werkzaamheden te voltooien. Zo 
is binnen alles compleet gestript en 
is zelfs het dak verwijderd. Direct 
na de bouwvakantie zullen de aan-
nemers starten met de verbouwing 
van het sportcomplex, welke enkele 
maanden in beslag zullen gaan ne-
men. Geert Kempink zal namens 
CCW`16 de bouw begeleiden.  De 
eerste seizoenshelft zal dan ook af-
gewerkt gaan worden op het terrein 
in Bussloo aan de Baron van Wijn-
bergenlaan. Hier vinden dan ook 
alle activiteiten plaats de komende 

maanden. De verwachting is dat de 
tweede seizoenshelft aangevangen 

kan worden op het hernieuwde 
complex in Wilp.

Lisa Sanders 
opnieuw twee keer eerste

Lisa met Findsley.

EMPE.- Bij haar debuut in de klasse 
Z2 in Zevenaar scoorde Lisa Sanders 
met Findsley 66,47% en 63,38%, 
dat zijn bij elkaar drie winstpunten. 
In de gecombineerde Z1/Z2 klasse 
betekende dit twee 1e prijzen!   Ook 
Anusca Grönloh doet het bijzonder 
goed. Bij haar debuut in Wilp in de 
klasse L2 verdiende ze met Twitter 
185 en 196 punten en in Garderen 

werd ze met 195,5 punten 2e en met 
197 punten 1e, dat zijn samen alweer 
zeven winstpunten! Linda Nieu-
wenhuis reed met Max in Wilp in 
de klasse B en verdiende twee keer 
de 3e prijs met 199,5 en 193 punten. 
Corine Smies startte met Fatboy in 
de klasse M1 en kreeg van de jury 
180,5 punten en een 3e prijs en 187 
punten.

http://www.tennisclubteuge.nl
http://www.tennisclubteuge.nl
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tuinmeubelen
VORDERMAN

www.vordermantuinmeubelen.nl

P
DUMP

DUMPDAGEN

VRIJDAG & ZATERDAG

25-26 AUGUSTUS

TUINSTOELEN
vanaf €25,00

PARASOLS
vanaf €25,00

TUINKUSSENS
vanaf €2,50

TUINTAFELS
vanaf €25,00

MARKTKRAMEN VOL

WAAR: Parkeerplaats Vorderman, Wijkseweg 7 Terwolde

LAMPEN - DECORATIE - TUINARTIKELEN 
GEREEDSCHAPPEN - ETC  vanaf €2,50

(* 50% korting geldt op alles behalve onderhoudsproducten. 
Niet geldig in combinatie met andere acties/aanbiedingen. Korting wordt gegeven op de adviesprijzen.)

DE OPRUIMING IN DE SHOWROOM GAAT OOK
GEWOON DOOR MET 50% KORTING OP ALLES*!

OP = OP    WEG = WEG   OP = OP    WEG = WEG   OP = OP

VERKOOP VAN 

RESTANTEN EN B-KEUS
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Leden PPSV Bussloo presteren goed op 
Gelderse Kampioenschappen Twello

Zondag 27 augustus
14.30 Twello 1-Elsweide 1

VOORSTER NIEUWSSPORT

APELDOORN.- Op 5 en 11 augus-
tus werden in Wezep de Gelderse 
Kampioenschappen dressuur, 
springen en afdelingsdressuur 
voor zowel pony`s als paarden 
verreden.

Fleur Klein Swormink kwam met 
haar pony Misha in actie met het 
4-tal ‘grote pony`s’ van de Loener-
markruiters. Bij de Loenermarkrui-
ters waren ze op zoek naar een po-
nyruiter welke qua pony en niveau 
in het 4-tal zou passen. Ellen Treep, 
een van onze dressuur instructrices 
en tevens commandant van dit 4-tal, 
zag in Fleur wel een geschikte kan-
didaat. 

Onder leiding van Ellen Treep reed 
het ‘grote viertal’ selectiewedstrij-
den. Ze wisten twee van de drie se-
lectiewedstrijden te winnen en zo 
de titel Kring Kampioen Afdelings-
dressuur te behalen!

Op 5 augustus ging het 4-tal naar de 
Gelderse Kampioenschappen in We-
zep. Met superleuk jurycommentaar 
over de combinaties wist Fleur sa-
men met het 4-tal onder leiding van 
Ellen Treep de titel Gelders Kampi-
oen Afdelingsdressuur te behalen!

Op 11 augustus was het de beurt aan 
Susanne Weijkamp (L1), Malissa 
Stouten (M2), Sharita Dekany (M2) 
en Leontine Bruin (ZZ springen).

Susanne Weijkamp behaalde op vrij-
dag met Hope-Feline mooie punten 
wat goed was voor een finaleplaats 
op zaterdag. Ook Malissa Stouten 
met Montello en Sharita Dekany met 
Fabulous mochten na hun prestatie 
van vrijdag op zaterdag weer in de 
ring verschijnen voor de finale.

Susanne behaalde 61,83% in de fi-
nale. Malissa en Sharita waren aan 
elkaar gewaagd. Sharita reed met 
Fabulous 63,25% wat goed was voor 
een zevende plaats. Malissa deed 

er nog een klein schepje bovenop 
en kwam op een totaalscore van 
64,67% en behaalde een zesde prijs. 

Bij het springen was er een ticket 
voor de Hippiade voor Leontine 
Bruin met Eternity. Zij behaalde in 

de klasse ZZ een zesde plaats.

Door deze mooie prestaties heb-
ben Fleur (met het 4-tal), Malissa, 
Sharita en Leontine een ticket voor 
de Nederlandse Kampioenschappen 
weten te bemachtigen!

Fleur Klein Swormink met pony Misha

Gratis open 
lessen Tai Chi 
Tao en 55+ 
gymnastiek
TWELLO.- Van 4 t/m 8 september 
kunnen belangstellenden een gratis 
open les volgen in MBvO 55+ gym-
nastiek en Tai Chi Tao in Twello.
Tai Chi Tao bestaat uit langzame 
vloeiende ontspannende bewegin-
gen gericht op ontspanning, gezond-
heid, lichamelijke en geestelijke ba-
lans. 
Met de MBvO gymnastiek doen we 
diverse oefeningen met en zonder 
muziek en diverse materialen. Ge-

richt op conditie, spierkracht, mobi-
liteit en balans.

Gymnastiek voor ouderen op dins-
dagochtend 9.30 en 10.30 uur in 
sporthal Jachtlust.
Tai Chi Tao op dinsdagmiddag 13.30 
in het Kulturhus. Graag van te voren 
opgeven.
Voor meer informatie: Ursula Bouw-
meester 055-5217617 www.injeele-
ment.net   info@injeelement.net.

Jeugd ziet voetbalwedstrijden 
fluiten wel zitten
REGIO.- Steeds meer jongens voelen er wel wat voor in de voetsporen 
van Kuipers, Makkelie of Nijhuis te treden. Het succes van de Neder-
landse topvoetbalscheidsrechters draagt eraan bij dat veel tieners zich 
aanmelden voor een cursus bij de KNVB. In het verleden begon een 
voetballer vaak pas na zijn carrière als speler aan het fluiten van een 
wedstrijdje. Uit cijfers van 2014 blijkt dat zich de laatste jaren ruim 
4000 nieuwe fluitisten hebben geregistreerd. Hun gemiddelde leeftijd 
was dik onder 20 jaar !

Ook bij de Scheidsrechtersvereni-
ging Zutphen en Omstreken wordt 
de jeugdige aanwas met open armen 
ontvangen. Rond de eeuwwisseling 
was er nog sprake van een somber 
toekomstbeeld door de sterke ver-
grijzing van de SZO-leden. Inmid-
dels trainen ook een tiental jonge, 
gemotiveerde scheidsrechters iedere 
dinsdag op het eigen trainingsveld 
aan de Damlaan. Om te voldoen aan 
de vaak mateloze ambitie van de 
talenten wordt maandelijks de of-
ficiële FIFA-conditietest afgewerkt 
om de progressie vast te leggen. 
Daarnaast worden in Het Fluithuus, 
het clubgebouw van de SZO, spelre-
gels geoefend en discutabele spelsi-
tuaties besproken aan de hand van 
actuele beelden van verschillende 
competities. Uiteraard maakt iede-
re scheidsrechter wel eens minder 
prettige situaties in het veld mee. 
Het is belangrijk om daarover met 
elkaar kort na het gebeurde te pra-
ten. Het vergroten van weerbaarheid 
en zelfvertrouwen is een essentieel 
onderdeel van de opleiding van 
scheidsrechters.
Het bestuur van de SZO speelt op 
de verjonging in door twee nieuwe 
bestuursleden aan te stellen. Zowel 
Nick Wenneker als Kevin Weever, 
beiden uit Vorden, zijn inmiddels 
als scheidsrechter en assistent-
scheidsrechter in onze regio be-
kend. Zij worden door de Bond be-
schouwd als talenten en profiteren 
van het speciale traject dat de KNVB 
voor dergelijke ambitieuze arbiters 
heeft uitgezet. Via de kweekvijver 
en het talententraject amateurvoet-
bal kunnen onder begeleiding van 
coaches en mentoren grote stappen 
worden gemaakt en fluit de gemoti-
veerde tiener al binnen enkele jaren 
op selectieniveau.

Uit het succesvolle EK 2017 en met 
name van onze Oranje Leeuwinnen 
blijkt dat ook het damesvoetbal in de 
lift zit. Het is jammer dat vrouwen 
en meisjes tot nu toe nog wat terug-

houdend zijn met het kiezen voor 
de scheidsrechtershobby. Met enkel 
vrouwelijke scheidsrechters en assi-
stenten op dat toernooi, waaronder 
onze landgenoot Nicolet Bakker, 
blijkt dat er ook voor damesvoetbal-
liefhebbers volop kansen liggen om 
hun ambitie waar te maken. De SZO 
gaat komend seizoen dan ook niet 
alleen bij de huidige clubscheids-
rechters aandacht vragen voor een 
loopbaan bij de KNVB, maar ook bij 
dames- en meisjesvoetballers.

Tijdens de afsluiting van het sei-
zoen 2016-2017 werden 3 SZO le-
den gehuldigd in verband met hun 
50-jarig lidmaatschap. Mini Jonkers, 
oud-secretaresse, Gerrit Nijkamp, 
erevoorzitter en Jan Schoenmaker, 
erelid en kantinebeheerder, tonen 
aan dat besmetting met het arbitra-
gevirus niet te genezen is. Het con-
trast met het jongste SZO-lid was 
groot. Daan Brouwer uit Eefde, en-
thousiast gemaakt door z’n fluitende 
opa in Brummen, kon als veertien-
jarige maar moeilijk wachten tot hij 
zich kon inschrijven voor de offi-
ciële KNVB-cursus, waarvoor een 
leeftijdsgrens van 15 jaar geldt. In 
afwachting van zijn verjaardag floot 
Daan afgelopen seizoen zijn wed-
strijdjes als clubscheidsrechter bij 
Spcl. Brummen en trainde wekelijks 
mee met de “grote jongens” en seni-
oren. Tijdens de festiviteit roemde 
voorzitter Marco Arnoldus zijn 
doorzettingsvermogen en betrokken-
heid. Hij zei te hopen dat vele leef-
tijdsgenoten het voorbeeld van Daan 
zullen volgen en hij misschien wel 
het eerste lid van de SZO zou kun-
nen worden, die de speld voor een 
halve eeuw lidmaatschap nog voor 
het pensioen opgesteld zou kunnen 
krijgen. Trots ging hij met Mini Jon-
kers op de foto. Komende seizoenen 
zal blijken of de voorbeeldige moti-
vatie en wekelijkse SZO-training in-
derdaad zal leiden tot een glanzende 
carrière voor deze ambitieuze jonge 
scheidsrechter.

Sv Twello voetbalt tegen het elftal van 
wereldberoemde Maradona

TWELLO.- Voetballen tegen het elftal van Diego Maradona, voor de spe-
lers van sv Twello werd deze droom werkelijkheid. Afgelopen maandag 
speelden ze in Mierlo een oefenwedstrijd tegen FC  Fujairah, het team 
van trainer Maradona. 

De spelers van sv Twello kregen pas 
een dag van te voren te horen dat ze 
tegen het team van Maradona moch-
ten spelen. De spelers dachten in 
eerste instantie dat het om een grap 
ging, toen hun trainer ze dit zondag 
na de training vertelde. “Toen we 
het hoorden dachten we in eerste in-
stantie dat het een grap was, maar de 
trainer bleef het maar herhalen. Wij 
dachten toen: zou het dan echt zo 
zijn? En blijkbaar was het echt want 
een dag later stonden we daadwer-
kelijk tegenover het team van Mara-

dona”, vertelt één van de spelers.
De spelers van sv Twello kijken te-
vreden terug op de wedstrijd die met 
6-0 verloren werd. “De wedstrijd be-
gon slordig. De eerste 10 minuten 
stond onze organisatie heel slecht. 
Daarna pakten we het goed op en 
hebben we een goede 1e helft ge-
speeld.  In de tweede helft was goed 
te merken dat we pas een week weer 
aan het trainen waren. De tegenstan-
der was conditioneel veel beter. Dit 
was ook pas weer onze eerste oefen-
wedstrijd en we zijn pas weer sinds 

een week aan het trainen na de zo-
mervakantie.  Al met al was het een 
geweldige ervaring en een goed be-
gin van het seizoen”. 

Hoewel Maradona eiste dat de wed-
strijd achter gesloten deuren ge-
speeld werd, willen de spelers wel 
iets vertellen over Maradona. “Het 
was een herkenbare Maradona die 
altijd wel in was voor een show op 
de bank naast al zijn assistenten die 
naast hem zaten. Voor de rest was 
hij wel een paar keer gefrustreerd 
geworden over de speelwijze van 
zijn ploeg”, vertelt een speler. “Ma-
radona kan ook flink hard schreeu-
wen”, voegt een andere speler daar 
lachend aan toe. 



Monique (46)

‘Ik was 16 centimeter afgeslankt!  
Ongelooflijk!’

Download de Easyslim.nu app 
en boek snel een afspraak!

Simpel!
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   SLANK?!

#HETKAN 
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AFSLANK
ACTIE

Intake & proefbehandeling 

samen van € 59,- nú voor 
slechts € 39,-

Resultaatgarantie*
Verlies direct tussen 4 en 28 cm 

No cure, no pay!

Jij relaxed op de bank, het apparaat doet het werk

Voordelen:

✔  direct verlies van centimeters
✔  
✔  vermindering/verwijdering cellulite
✔   overmatig vocht wordt uit het 

lichaam verwijderd
✔  versterking huid en bindweefsel
✔  spieropbouw
✔  geheel pijnloos
✔  totaal veilig

Elke dag helpen wij meer dan  
750 mensen! Ben jij de volgende?

‘ Ik word weer blij als 
ik in de spiegel kijk’

‘Nooit heb ik me druk hoeven maken over 
mijn gewicht. Ik kon ongestraft een zak drop 
leegeten, me helemaal laten gaan met een 
doos bonbons, een zak chips achterover 
slaan tijdens een spannende film of langs 
de shoarmatent na een avondje uit.  

Ik deed dat gewoon en kwam geen 
grammetje aan!
 
Dat ging goed tot ik een jaar of 40 was 
en vanaf dat  moment bleven er ieder 
jaar wat kilootjes plakken.  
Nog niks aan de hand, ik was altijd 
mooi slank geweest en wat rondere 
vormen hier en daar waren geen 
probleem. Wel had cellulite in de loop 
der jaren zijn entree gemaakt, maar 
dat kon ik met mijn kleding redelijk 

ik 46 en was ik 21 kilo zwaarder dan toen 
ik 35 was. Lovehandles, ‘kipfiletjes’ aan mijn 
bovenarmen en een slappe flubberbuik 
herinnerden in niets meer aan het goede 
figuur dat ik ooit had.

Een paar jaar geleden ben ik voor het 
eerst in mijn leven op dieet gegaan.  
Wat een ramp was dat. Na een paar 
weken viel ik al weer in mijn oude (snoep)
gedrag en vlogen de pondjes die ik er met 
veel moeite had afgekregen er zo weer 
aan. Niets hielp. Totdat ik over Easyslim.

nu hoorde. Ik heb een proefbehandeling 
aangevraagd. Mijn lichaam werd vooraf op 

verschillende punten opgemeten, wat na de 
behandeling opnieuw gebeurde. Eerlijk, als ik het 
niet zelf had gezien had ik het niet geloofd, maar 
ik was 16 centimeter afgeslankt! Ongelooflijk!

Sindsdien ben een trouwe klant en helemaal 
fan. Er zijn al heel wat kilo’s verdwenen en ik 
zit niet alleen lekkerder, maar ook veel strakker 
in mijn vel. Het mooie figuur van vroeger zal ik 
nooit helemaal terugkrijgen, ik ben uiteindelijk 
ook geen 40 meer, maar ik word nu wel weer blij 
als ik in de spiegel kijk.’

Easyslim.nu Apeldoorn
Ilona en Reinier Venema

Deventerstraat 130L • apeldoorn@easyslim.nu

Bel 06 - 4142 0766 of boek online 
via www.easyslim.nu

Maak direct een afspraak

Weet je waarom het voor veel men-
sen zo moeilijk is om succesvol af te 
slanken? Omdat ze hun levensstijl 
aan moeten passen. Het vergt nu een-
maal de nodige discipline om anders te 
eten en meer te bewegen. Vooral als je 
het druk hebt, dreig je dan weer snel  
in je oude gedrag terug te vallen.

Afslanken bij Easyslim.nu daarentegen, is 
helemaal niet moeilijk. Door middel van 
ultrasound gaat het vet uit de vetcel waarna 
het via het lymfestelsel wordt afgevoerd. 
Daarnaast worden ook je spieren, door mid-
del van elektrostimulatie, nog eens maxi-
maal getraind. Terwijl jij relaxed op de bank 
ligt, doet het apparaat het werk voor je.



Pagina  29 Voorster NieuwsWoensdag 23 augustus 2017

Zondag 27 augustus, OPENING CULTUREEL SEIZOEN KUNSTKRING VOORST
Galerie De Statenhoed Twello, 11.00 uur

Maandag 28 augustus, BOEKPRESENTATIE WIEL PALMEN
Bibliotheek Twello, 19.00 uur

Woensdag 30 augustus, START ‘WEERHAARHEIDSTRAINING VOOR KINDEREN’ 
(DOCENT ROLF TIJSSEN) Klokkenkampsweg 25 Twello, 16.30 uur

Vrijdag 1 september, WALK & TALK NETWERKBIJEENKOMST VOOR WERKZOEKENDEN
Bibliotheek Twello, 09.30 uur

Donderdag 7 september, INFORMATIEAVOND ‘DEMENTIE OF VERGEETACHTIGHEID?’
MFC Klarenbeek, 19.30 uur

Woensdag 13 september, SPORTACTIVITEIT VOOR JONGE MANTELZORGERS
Pitch & Putt Bussloo, 13.30 en 16.30 uur

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

Dinsdag 29 augustus, WORKSHOP VAN OLGA COMMANDEUR IN BEWEEGTUIN 
DUISTERVOORDE Sint Maartenserf 85 Twello (Martinushof), 10.00 uur

Vrijdag 1 september, TAXATEUR ARIE MOLENDIJK IN BIBLIOTHEEK TWELLO
Bibliotheek Twello, 13.00 uur

Zaterdag 16 september, SCHRIJVERSFESTIVAL ‘TWELLO VOOR TAAL’
Galerie De Statenhoed, Twello, 11.00 uur

Dinsdag 5 september, WORKSHOP ‘SCHRIJVEN VANUIT JE HART’
Galerie De Statenhoed Twello, 14.00 uur

Vrijdag 8 september, OPENING NATIONALE SPORTWEEK: ‘VOORSTER BOMMETJE!’
Zwembad De Schaeck, 18.00 uur

Dinsdag 29 augustus, WORKSHOP VAN OLGA COMMANDEUR
IN BEWEEGTUIN DUISTERVOORDE 
Sint Maartenserf 85, Twello (Martinushof), 10.00 uur

10 juli t/m 31 augustus,
ZOMERLEESBINGO VOOR KINDEREN
Bibliotheek Twello, 11.00 uur

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

Agenda

CAMPEERSHOP
DE SHOP VOOR DE KAMPEERLIEFHEBBER

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

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

Kampeerstoel 
Dukdalf Aspen

Gas BBQ CADAC 
Safari chef 2 

NU 55.-

Bij aankoop van de 
combinatie activ 
blue en activ rinse 2L

NU gratis

VAN 129,
VOOR 99,95

Verkrijgbaar in HP en LP

Alu frame met sledepoot
Verstelbaar in 8 standen

Verkrijgbaar in blauw of grijs
Caravan shampoo 
ter waarde van €5,99! 

De Bronst roept….

Bronstexcursies bij Staatsbosbeheer 
VELUWE.- De bronsttijd van de 
edelherten komt dichterbij en ook 
dit jaar organiseert Staatsbosbe-
heer op de Veluwe weer bronstex-
cursies op verschillende locaties. 
Edelhertmannetjes laten tijdens 
de bronst hun lokroep horen, het 
burlen, en strijden vaak letterlijk 
om de vrouwtjes. In het donkere 
en uitgestrekte bos van de Veluwe 
gaan de deelnemers in de span-
nende excursies op zoek naar bur-
lende edelherten.
 
In de bronstperiode van de edelher-
ten wordt er sinds een aantal jaren 
niet meer gejaagd. Daardoor kunnen 
de dieren tijdens in deze belang-
rijke voortplantingstijd nog vrijer 
hun weg gaan en deelnemers van 
de bronstexcursies hen beter horen 
of zien. Omdat de bronstexcursies 
bij Staatsbosbeheer populair zijn 
is opgave verplicht en kunnen lief-
hebbers vanaf heden online boeken. 
De excursies zijn vanaf dinsdag 19 
september tot en met woensdag 4 
oktober.
 
Nachtelijke stilte
excursies in de avondschemer ne-
men bezoekers mee over de Veluwe 
bij nacht. Het is donker op de Velu-
we. Muisstil lopen we langs de bos-
rand, de oren gespitst. Plots is daar 
de eerste burl van een edelhert, in-
drukwekkend in de nachtelijke stil-
te. Uit de verte komt een antwoord 
van zijn concurrent. Het gaat hard 
tegen hard tussen de hertenbokken 
(geweidragers) in de eeuwenoude 
strijd om de hindes, de vrouwtjes. 
We sluipen verder in de hoop dich-
terbij wat meer burlende herten te-
gen te komen. 
 
Niet meer jagen tijdens de 
bronst
Tijdens de bronstperiode vindt 
sinds een aantal jaren in een aantal 
gebieden geen afschot meer plaats. 
Deze maatregel volgt uit het veran-
derde populatiebeheer van Staats-
bosbeheer op de Veluwe. Door het 
populatiebeheer meer te richten op 
plekken waar overlast is (langs de 
randen van de gebieden), hebben de 
dieren op meer plekken rust en la-
ten ze zich daar beter zien. Ook moet 

deze aanpak de overlast van wild in 
het verkeer, bij landbouwgebieden 
en bij dorpen verminderen. Reeën, 
edelherten en wilde zwijnen komen 
van nature op de Veluwe voor. De 
Veluwe is in Nederland het groot-
ste aaneengesloten leefgebied waar 
deze dieren in de vrije natuur sa-
menleven.
 
Voor ieder wat wilds
Het burlen van de edelherten is het 
best te beleven in de schermer en bij 
zonsondergang. Boswachters ken-
nen de plekjes waar de edelherten 
zich ophouden en bieden op de Ve-
luwe een viertal verschillende ex-
cursies aan. Deze hebben hun eigen 
invulling en starten op verschillen-
de tijden. Je kunt kiezen uit spieken 
bij een wildkijkscherm in het Spel-
derholt bij Hoenderloo, een nacht-
tocht door de bossen van Vierhou-
ten, starten vanuit het natuurtheater 
(een kruising tussen een skybox en 
een theater en later op de heide de 
strijdende mannetjes zien. Of ga 
mee naar Radio Kootwijk. Dat is al 
een prachtige locatie op zich en het 
geburl is er ook niet van de lucht.
 
Voor alle excursies geldt: 
(m.u.v. Vroege bronst-excursie 
Hoog Buurlo)
Ontvangst met koffie of thee en een 
korte inleiding over het leven van 
het edelhert en de bronst. Daarna 
gaat u naar buiten om het burlen van 

de edelherten te beleven, en mis-
schien het silhouet van een edelhert 
in het maanlicht te zien. Mocht u 
niks horen, dan blijkt een wandeling 
op de donkere stille Veluwe al een 
belevenis op zich.
 
Aanmelden voor de excursies:
Opgave vooraf is verplicht en u kunt 
online boeken via www.staatsbosbe-
heer.nl/bronst
Er zijn verschillende startplaatsen 
en starttijden:
Radio Kootwijk: 19.00 uur.
Vierhouten: 20.00 uur.
Deze bronstexcursies kosten € 14,95 
volwassenen en € 12,95 voor kinde-
ren (10-12 jaar). 
 
Natuurtheater (Ugchelen-Hoender-
loo): 18.00 uur.
Deze excursie wordt deels afgelegd 
met een huifkar. Maar er wordt ook 
een stevige wandeling afgelegd.
Deze bronstexcursie kost € 24,95 
volwassenen en € 19,95 kinderen 
(10-12 jaar)
 
Hoog Buurlo: 6.00 uur.
Deze excursie start ’s morgens vroeg 
en wordt afgesloten met een ontbijt. 
Denk aan extra warme kleding.
Deze bronstexcursie kost € 24,95 
volwassenen en € 19,95 kinderen 
(10-12 jaar)
Voor meer informatie kunt u ook een 
e-mail sturen naar: veluwe@staats-
bosbeheer.nl

Gratis bloeddrukmetingen 
bij Vegro

Een tuin om op te eten!

September tuinmaand op Paleis het Loo
APELDOORN.- Museum Paleis 
Het Loo staat de hele maand sep-
tember weer in het teken van de 
Tuinmaand. Met het thema ‘Een 
tuin om op te eten!’ zijn de pa-
leistuinen het groene toneel voor 
originele activiteiten, met elke 
dag een toepasselijk programma-
aanbod. 

Het is dit jaar voor het eerst moge-
lijk met de tuinconservator of tuin-
baas een bezoek te brengen aan de 
Floriskas en de eigen kwekerij van 
Paleis Het Loo. Ook kan een kijkje 
worden genomen in de Bloemenka-
mer waar de Tuindienst wekelijks 
verse boeketten maakt voor het pa-
leis. 

Altijd al willen weten welke tech-
niek er achter de fonteinen schuil-
gaat? Alles hierover kom je te weten 
in de Pompenkelder. Een konink-
lijke uitzicht over de paleistuinen 
krijgt de bezoeker vanaf het paleis-
dak en de tuinrondleidingen staan 
de hele maand in het teken van het 
smakelijke thema ‘Een tuin om op 
te eten!’. 
In de Koninginnetuin wordt een 
groente- en kruidentuin aangelegd 
en er is een proeverij met confitu-
ren uit de exclusieve productlijn 
van Paleis Het Loo. 

Voor bezoek aan het dak of de rond-
leiding naar de kas en kwekerij 
geldt een toeslag van € 1,- p.p. Deel-
name aan de overige activiteiten is 

gratis met een geldig entreebewijs 
voor het museum. 
Bekijk paleishetloo.nl/tuinmaand 
voor het programma per dag. 

DEVENTER.- De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te checken 
hoe gezond het lichaam is. Vegro organiseert daarom iedere eerste woens-
dag van de maand gratis bloeddrukmetingen. Woensdag 6 september is 
men tussen 10.00 en 15.00 uur welkom bij Vegro in Deventer, gevestigd 
aan de Koggeschip 202. Een afspraak maken is niet nodig.
Bij iedere hartslag wordt bloed vanuit het hart door het lichaam gepompt. 
De bloeddruk is de druk die het bloed hierbij op de bloedvaten uitoefent. 
Deze bloeddruk is bij iedereen en op elk moment van de dag anders. De 
bloeddruk kan een hoop vertellen over de conditie waarin men verkeert. 
Het is daarom van belang de bloeddruk regelmatig te controleren. 
Er zijn hier diverse hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals een bloeddruk- of 
vetmeter, om ook regelmatig zélf de gezondheid te checken. De medewer-
kers kunnen geen medisch advies aan de meting verbinden. Bij afwijken-
de waarden kan contact opgenomen worden met een huisarts. Kijk voor 
meer informatie op vegro.nl of bel gratis naar 0800 – 2 88 77 66.
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Markt Twello

Kom.. .  en proef de sfeer

vrijdagmiddag
van 12.30 tot 

17.30 uur

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

ZOEK DE BAAS!

Floepie, 
een fijne vriend!
Deze week brengen wij onze fijne vriend Floepie, van ongeveer 4 
jaar, onder uw aandacht. Hij vindt een nieuwe omgeving met de bij-
behorende indrukken erg spannend en trekt zich daarvoor terug. Met 
enige aanmoediging komt Floepie graag stevige kopjes geven, want 
hij geniet ervan om te worden geaaid. Teveel drukte is echt niet Floe-
pie zijn ding en daarom zou een gezin met kleine kinderen geen plek 
voor hem zijn. Floepie heeft met heel veel andere katten het huis 
moeten delen, wat hem wel goed af lijkt te gaan. Ook de mogelijk-
heid om naar buiten te kunnen gaan zou Floepie waarschijnlijk erg 
op prijs stellen. Vanwege een gevoelige blaas is het van belang om 
Floepie levenslang een kwalitatief betere voeding te geven. Floepie 
is geen liefhebber van oppakken, maar na gewenning wel gek op aan-
dacht en komt je graag gezelschap houden. 

Onze openingstijden zijn di/wo/do/vr van 13.30 tot 16.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Op maandag, zon- en feestdagen zijn we gesloten. 

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

Vermist
Zwarte poes met witte bef, vlek tus-
sen de voorpoten, witte teentjes: 
Dorpsstraat, Twello.
Zwart/bruin gestreepte kater, witte 
snuit, donker op de kop doorlopend 
over de neus: Woudweg, Teuge.
Langharige gecastreerde kater, beige 
met donkere kop, poten en staart, 
blauwe ogen: Zwarte Kolkstraat , 
Wilp.
Zwart/bruin gestreepte poes, witte 
bef en voetjes:Molenallee, Wilp.

Gevonden
Rode kat, geringde staart met witte 
punt, geschoren plekje in de hals, op 
de buik en op een poot: Biezematen, 
Klarenbeek.Ik ben als vermist opgegeven vanaf de Dorpsstraat in Twello.

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

AANSTAANDE VRIJDAG ZIJN 

WIJ GESLOTEN IVM MIJN 

BRUILOFT EN DAAROM ZIJN 

WIJ EENMALIG ER OP DE 

KLOMPENMARKT

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 

en gelegenheidskaarten

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

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’
KERKDIENSTEN

TWELLO. Atus Leleulya, donder-
dagavond 19.00-21.00 uur, Politie-
bureau, Veilingstraat 30
KLARENBEEK, Cengiz Kara, elke 3e 
woensdag van de maand 19.00 uur-
19.30 uur, MC
WILP/VOORST/BUSSLOO/
STEENENKAMER, Wilco Jansen, 
elke 1e dinsdag van de maand. Wilp 
19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de 
Pompe. Voorst 20.00 - 20.30 uur, 
Dorpshuis Voorst 
NIJBROEK, Teuge en Twello boven 
de Spoorlijn Wilco Jansen (waarne-
mend wijkagent). Elke 3e woens-
dag van de maand 20:00-21:00 uur, 
Dorpshuis Arend

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft Klarenbeek: 
bellen naar Apeldoorn: 0900 600 90 
00 Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 Twello/Terwolde/
Wilp: bellen met de Centrale 
Huisartsenpost Salland 0570 50 17 77. 
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m 
vrij geopend van 8.00 tot 17.30. Voor 
spoed recepten buiten deze openings-
tijden kunt u terecht bij Dienst Apo-
theek Salland, gevestigd in de centrale 
hal van het Deventer Ziekenhuis. Tel. 
0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 55 
03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccor-
derment 8. Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 
uur. Voor informatie kunt u bellen 
met de Medipoint Zorglijn 0900-
1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; za-
terdag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt u op werkdagen 
van 17.00-20.00 uur en op zaterdag, 
zon- en feestdagen van 10.00-17.00 
uur terecht bij de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor informatie 
bel met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-17.00 uur, tel. 055 58 898 58. Uit-
leenservicepunt de Benring, Tuinstraat 
51 in Voorst. Maandag t/m vrijdag van 
9.00 - 12.30 uur.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
VéRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de 
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in 
Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van 
nood) en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. 
Tel. 0570 74 51 11. Voor meer infor-
matie www.meeveluwe.nl 

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

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

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

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

Nijbroek
Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis, Het Oude Veen 19, 055 5063130

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

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

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

Twello
Van Drimmelen Noordman Slaghekke
Rijksstraatweg 88, 0571 274668
Jumbo Binnendijk, 0571 287820
Aan de Stegge Twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
Gemeentehuis gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
Schoneveld Breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
Sporthal Jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
Sportpark Zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
Zwembad de Schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
Snackbar Kokkie, 
Molenstraat 44a, 0571 276060
Globe Reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de Boombosch
Raccordement 8b, 0571 275871
Gebouw Irene, Dorpsstraat 8
SV Voorwaarts, Kerklaan 2, 0571 271332
Zorgcentrum Het Grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
Zorgcentrum St. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
VV Activia, Vermeersweg 12, 0571 271308
Rabobank,Dorpsstraat 24, 0571 287300
Papillon, Antoinette Teelen, Donizettiplaats 50
Brandwacht Service Nederland BV
Dhr. Marcel Groeneveld, Tel: 06-11355880
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
BW&S, Dorpsstraat 17 in Twello, 0571 746020
Kringloop, Koppelstraat 57, 0571 260183
CBS de Oase, Troelstralaan 3

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

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

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

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

AED’s
Bussloo

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

Deze mooie straatfoto van bewoners op de Steenenkamer is in bezit van ‘Jante van Saar’. Wij zijn geïnteres-
seerd in namen, de straat en het jaar dat deze foto is gemaakt.

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

Zondag 27 augustus 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur leesdienst en 14.30 uur ds. A. 
Schreuder. 
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, 
gez. dienst in Wilp.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur L. Harteveld, en 15.00 uur ds. N. 
Kleiberg. 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, ds. G. 
Obelink.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, Geen 
dienst i.v.m. Ronde van Terolde, 
11.00 uur kerk open voor moment 
van rust en het aansteken van 
kaarsje. 13.00 uur Korte mediatieve 
dienst.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. L. van Prooyen Schuurman. 
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
pater W. Boerkamp.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, gez. 
dienst in Wilp.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. 
Fokkema.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. A. 
Wijlhuizen (gez. dienst).
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
09.00 uur, pater Hulshof.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” 
te Zutphen, 10.00 uur, ds. B. Jonge-
neel, 17.00 prop. M. Mudde.

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

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

mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl
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Uw eigen lokale supermarkt 
bezorgt de boodschappen bij 
u thuis. Met liefde gebracht! 

Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Binnendijk


