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LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

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

Meer dan 40 
scootmobielen 
op voorraad!

7 DAGEN PER 
WEEK GEOPEND
 BORREL|LUNCH| DINER 

€ 39,95 € 59,95 m²

Topkwaliteit PVC vloeren. 
Uiterst slijtvast
voor intensief 
gebruik!

Inclusief:
- PVC vloer
- Egaliseren 
- Leggen 

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

Molendwarsstraat 58 TWELLO
(showroom geopend op afspraak)

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

JUBILEREND KLOMPENFEEST 
WEER VOL GEZELLIGE ACTIVITEITEN

TWELLO.- Het jaarlijkse klompenfeest in Twel-
lo beleeft komend weekend haar 40e editie. 
Een dorpsfeest dat al decennia lang zorgt 
voor veel plezier bij de duizenden belang-
stellenden die het feest een of meerdere 
dagen bezoeken. De grote verscheiden-
heid aan activiteiten maakt dat er altijd wel iets 
bij is waarvoor men 
naar het dorpsfeest 
komt. Ook dit keer 
hebben de organi-
satoren zich inge-
spannen om weer 
voor een aantrekkelijk 
programma te zorgen.

In de Dorpskerk zal donderdag 5 sep-
tember om 19.00 uur de aftrap van het 
klompenfeest worden gegeven met het 
populaire Jongeren concert . Op Plein 
Duistervoordseweg gaat een program-
ma van start dat bij menigeen nog goed 
in het geheugen ligt n.l. The Queen Tri-
bute Show. 
Vrijdag gaat de schooljeugd aan de slag 
met Oud-Hollandse spelen, de uitslag 
wordt ‘s middags bekend gemaakt op 
het Dorpsplein. Om het wachten te ver-
aangenamen staat daar Coverband Still 
Blue op de planken. 
Zoals gebruikelijk is de zaterdagmorgen 
voor de ‘senioren’, in zaal Jachtlust kun-
nen zij genieten van de 55+ theatervoor-
stelling. In de loop van de dag zijn o.a. 

de Pasar Malam en de Bootcamp grote 
publiekstrekkers. Ook bij de Ik Hou van 
Holland show op het Dorpsplein zal het 
aan belangstelling zeker niet ontbreken. 
Sportievelingen kunnen om 15.00 uur 
aan de slag tijdens de Mini-triathlon.
De zondag start om 10.00 uur met een 
openlucht kerkdienst op het Plein Duis-
tervoordseweg, aansluitend kan men 
genieten van de verrichtingen van een 
drietal dirigenten in spè bij het populaire 
Maestro. De Brommertoertocht heeft als 
startpunt De Megafoon en de fietsers 
hebben als beginpunt de Stationsstraat. 
Alle dagen van het klompenfeest bruist 
het centrum van Twello met braderie, 
oude ambachten, talloze muzikale optre-
dens en kermis. Een volledig programma 
overzicht vindt u elders in deze krant. 
 

www.Klompenfeest.nl
5-6-7-8 september

KORTING
70%

WWW.PIETZOOMERS.COM

DAMES EN HEREN 
TOTALE VOORJAARS 
& ZOMERCOLLECTIE

UITVERKOOP
LAATSTE WEEK

slapen & wonenTwelloseweg 79, Terwolde
T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

Summer Sale

Telefoon: 0571-270825
Mail: vragen@yoost.nl 

Klompenfeest actie!
 

Bij het afsluiten van een hypotheek 
ontvangt u een cadeaubon voor een 

vaatwasser t.w.v. € 699,-
 
Neem voor meer informatie contact met 

ons op (bij Yoost de rente vanaf 1.0%)

Verhuizen naar een grotere woning,
maar toch dezelfde maandelijkse hypotheeklasten.

LAGE HYPOTHEEKRENTE

Maandelijkse hypotheeklasten Maandelijkse hypotheeklasten

€€€ €€€



Lian Brandsma 
Uitvaartzorg
Uitvaartspreekuur in Klarenbeek
elke tweede maandag van de 
maand van 10.30 tot 11.00 uur
Het Boshuis, Kerkweg 2, Klarenbeek

Lian Brandsma Uitvaartzorg
Händelstraat 58
6961 AD Eerbeek
06 23 00 95 51

www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

MOLENALLEE 5
7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl

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

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

OOK ‘S AVONDS GEOPEND

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

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

“Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten.”

(Lied 416)

Verdrietig omdat we je moeten missen, 
enorm trots op wie je was. 

Wat heb je goed voor iedereen gezorgd, 
dankjewel powervrouw.

Wij moeten helaas afscheid nemen van

Rikie 
Kloosterboer - Ruessink

- Hendrika Alberdina -
u Toldijk, t Voorst,
3 juli 1948 28 augustus 2019

Gerrit Kloosterboer

Henriët en Derk Willems
Lieke
Maud

Henrie en Jokelien Kloosterboer
Stef
Gijs

Diewke

Annerieke en Andres Boesveld
Yvette
Renzo

Léanne

Kerkstraat 29
7383 CB  Voorst

Rikie is thuis waar op woensdag 4 september 
van 18.00 tot 19.00 uur gelegenheid is  
om afscheid van haar te nemen en ons  
te condoleren. 

Aansluitend zal om 19.30 uur de herdenkings- 
dienst worden gehouden in haar Dorpskerk, 
Schoolstraat 16 te Voorst.

Het Dorpshuis aan de Schoolstraat 14 te 
Voorst is open vanaf 17.30 uur waar 
gelegenheid is om met elkaar wat te drinken. 
Mocht u de herdenkingsdienst bij willen 
wonen, verzoeken wij u om 19.15 uur plaats 
te hebben genomen in de Dorpskerk.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, 
bent u alsnog van harte welkom.

De crematieplechtigheid zal in 
besloten kring plaatsvinden.

Intens verdrietig zijn wij door het overlijden 
van onze lieve zus, schoonzus en tante

Rikie
Kloosterboer - Ruessink

Haar hartelijkheid en spontaniteit  
zullen wij niet snel vergeten.

Dick (in herinnering) en Ria Ruessink-Heusinkveld

Gerda en Harry Hulstijn-Ruessink

Gerrit en Catrien Regelink-Vrieze

Adrie en Alie Kloosterboer-Rietman

Diny en Ap Uenk-Kloosterboer

Gerry en Henk Berendsen-Kloosterboer

Neven en nichten

Wij wensen Gerrit, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe.

Voorst, 28 augustus 2019

De voorzitter van onze zangvereniging,

Rikie 
Kloosterboer - Ruessink

is niet meer.

Na een korte maar heftige strijd is zij  
van ons heengegaan. Grote dank en diep 

respect zijn we haar verschuldigd voor  
de onnavolgbare wijze waarop zij onze 

vereniging vele jaren zo energiek, 
enthousiast en met compassie voor  

ieder individueel koorlid geleid heeft.

Onze vereniging was onbeschrijflijk 
belangrijk voor haar, maar zij was minstens 

zo belangrijk voor onze vereniging en we 
zullen zeker trachten in haar geest verder  
te gaan! We gaan haar ontzettend missen.

Bestuur, dirigent en leden 
van de Christelijke Gemengde Zangvereniging 

“Zingt den Heer” te Voorst.

Voorst, 28 augustus 2019

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

• 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

Met droefheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van

Rikie Kloosterboer-Ruessink

Zij was jarenlang met hart en ziel koster van 
onze kerk.

Protestantse Gemeente Voorst te Voorst

Catharina’s Choice+ 
Duistervoordseweg 9a 7391 CA Twello

5 t/m 8 september  
Zijn wij wegens familie 

omstandigheden gesloten

Een echt verenigingsmens.

Rikie Kloosterboer-Ruessink

Vorige week bereikte ons het bericht dat Rikie is 
overleden na een heftige strijd die zij samen met 
haar familie heeft moeten aangaan.
Wij zien Rikie als een echt verenigingsmens, zij 
stond altijd klaar voor een praatje. Zij heeft haar 
zangvereniging en onze vereniging dichter bij 
elkaar gebracht.

Rikie we zullen je missen op de dinsdagavonden.
Wij wensen Gerrit, kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden van het Fanfare Korps Voorst.
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Hypotheek?
Een hypotheek 
afgestemd op uw 
woonwensen en 
mogelijkheden.

Hypotheek?

Veilingstraat 22 - 7391 GM Twello | 0571 - 276202 |  twello@bieze-makelaars.nl

Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

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

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

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

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

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

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

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

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

OPROEP!
REÜNIECONCERT 
MUZIEKVERENIGING KLARENBEEK
KLARENBEEK.- Opgeven voor het reünieconcert van muziekvereniging Klaren-
beek kan nog steeds. Dus heb jij ooit in het orkest gespeeld van Muziekvereni-
ging Klarenbeek/Amicitia/Wilhelmina? Dan is de vereniging opzoek naar jou; tijd 
om bij te praten en samen muziek te maken! Dit najaar geeft MVK een reünie-
concert organiseren samen met oud leden van de vereniging. Er vinden vooraf-
gaand aan het concert 3 repetities plaats op 15, 22, en 29 oktober. Twijfel niet 
om mee te doen, muziek maken verleer je niet zomaar. Het concert is op zater-
dagavond 2 november in het MFC in Klarenbeek. Geef je op via de website; www.
muziekverenigingklarenbeek.nl/reunieconcert.

WIEKEN EN WIELEN 2019
TERWOLDE.- Aanstaande zaterdag, 
7 september vindt het evenement 
“Wieken en Wielen” weer plaats. De 
molen van Terwolde is hiervoor op-
nieuw het prachtige decor.

De naam van het evenement zegt het al; 
de zaterdag staat geheel in het teken van 
de molen en van alles in- en rondom au-
to’s.  Hewi Classics, Garage de Smederij 
en Tanke Taxaties & Car Consultancy zijn 
op het molenterrein aanwezig om tegen 
een aantrekkelijk tarief uw oldtimer te 
laten taxeren. U krijgt hiervan een offici-
eel taxatierapport dat geldig is voor de 
verzekering van uw klassieker. De taxa-
tiedag duurt van 9:00 uur tot 17:00 uur 
en de toegang is geheel gratis.

Ook liefhebbers die niet in het bezit van 
een klassieke auto kunnen aanstaande 
zaterdag natuurlijk volop genieten van 
de vele klassieke auto’s die op het mo-
lenterrein staan opgesteld. Uiteraard 
zijn ook de Terwoldse molenaars aanwe-
zig en kunt u deelnemen aan een gratis 
rondleiding door één van de molenaars. 
In de molen is het molenwinkeltje net als 
iedere zaterdag geopend en hier kunt u 
terecht voor brood, streekproducten en 
leuke “molen cadeaupakketten”. Veel be-
zoekers weten de molen natuurlijk ook 
te vinden voor een kopje koffie of thee, 
met wat lekkers.
Voor de liefhebbers is er uiteraard ook 

voor een hapje en drankje gezorgd. Bier-
brouwerij “Bouquette” schenkt een spe-
ciaal gebrouwen molenbiertje en er zijn 
volop versnaperingen vanuit de “Blend-
bus Foodtruck” te verkrijgen. Het zal u 
niet verbazen dat deze Foodtruck een 
fraai gerestaureerde oldtimer betreft.
Uiteraard is er ook aan de kinderen 
gedacht. Naast de rondleidingen door 
de molen kunnen zij genieten van een 
springkussen.

Zoals al genoemd is de toegang voor dit 
evenement geheel gratis. Wilt u uw klas-
sieker op deze dag laten taxeren, neem 
dan vrijblijvend contact op met Garage 
de Smederij. Zij kunnen u alles vertellen 
over de mogelijkheden voor taxatie, re-
paratie en restauratie van uw klassieker. 
Mail naar: hendri@garagedesmederij.nl 
of bel: 0571 292 944.
U vindt de Terwoldse molen “De Ooie-
vaar” aan de Wijkseweg 3 te Terwolde.

LIONS VOORST HALEN BEZEM DOOR 
CRUYFF COURT “DE BEELE”

VOORST.- Sinds de officiële opening in 
mei 2019 spelen de jongeren van or-
thopedagogisch behandelcentrum “De 
Beele” in Voorst hun potjes voetbal op 
hun gloednieuwe Cruyff Court. Dit Cruyff 
Court bestaat naast het voetbalveld uit 
een basketbalveldje en enkele fitnesstoe-
stellen. Ook de jongeren uit Voorst zelf 
weten de Cruyff Court te vinden. Door het 
intensieve gebruik is er één zaak van groot 

belang: het onderhoud. Daarom bezocht 
Lions Club Voorst Corinne de Haas van 
“De Beele” nog een keer. Eerdere ging de 
Lions Club langs om de opbrengsten van 
het door hun georganiseerde Beelefiet 
diner te overhandigen. Dat diner had als 
doel geld op te halen om de Cruyff Court 
te helpen realiseren. Dit keer brachten zij 
een professionele bezem om de kunst-
grasvelden in tip top conditie te houden. 

Door met deze bezem regelmatig achter 
een tractor over het veld te rijden, blijven 
de speciale korrels goed verspreid over 
het veld. Dat verkleint de kans op blessu-
res, verbetert de waterdoorlaatbaarheid 
en verlengd de levensduur van de velden. 
De komende wintermaanden zal profes-
sionele verlichting er voor zorgen dat de 
sportvoorzieningen zelfs ’s avonds kan 
worden gebruikt.

PANNENKOEKENFIETSTOCHT WEER DRUK BEZOCHT
 
KLARENBEEK.- Op 25 augustus 2019 organiseerde de afdeling Handbal SCK en Het Boshuis Klarenbeek voor de tweede keer de 
pannenkoekenfietstocht. Het weer werkte geweldig mee en de deelname was enorm. De fietsers konden een keuze maken uit 
de route van 15, 30 of 45 km.
Halverwege de fietstocht kregen de fietsers  in het parochiehuis in Loenen een kop koffie of thee aangeboden. Daarna werd de 
fietstocht vervolgd  door de mooie omgeving. 
Bij terugkomst in Het Boshuis  kon men genieten van een welverdiende pannenkoek, muziek en een drankje.
Dankzij de vele vrijwilligers is de fietstocht weer een groot succes geworden.

TOEGANGSWEGEN 
TWELLO CENTRUM 
KUNNEN WORDEN 
AFGESLOTEN
TWELLO.- In het weekend van 6 tot en 
met 8 september a.s. is het weer Klom-
penfeest in het centrum van Twello. Een 
dorpsfeest wat een beetje uit zijn jasje is 
gegroeid. Om de veiligheid te waarbor-
gen kan het centrum tijdens het Klom-
penfeest worden afgesloten en is dan 
alleen toegankelijk via 5 toegangspoor-
ten. Bij normale omstandigheden is het 
terrein gewoon bereikbaar. 
Mocht het echter te vol raken kan het 
voorkomen dat de toegangspoorten tij-
delijk worden gesloten. Verwacht wordt 
dat dit kan gebeuren op vrijdag- en za-
terdagavond tussen 21.00 uur en 01.00 
uur en op zondagmiddag tussen 16.00 
uur en 18.00 uur. 
Bewoners van het gebied ontvangen 
een speciaal pasje waarmee ze, indien 
nodig,  ongehinderd het gebied kunnen 
betreden. Zij zijn inmiddels per brief ge-

informeerd.
De toegangspoorten bevinden zich aan 
het begin van de diverse looproutes.
In geval van nood, (ambulancedienst, 
brandweer) zijn er 4 nooduitgangen 
(toegangswegen). De nooddiensten en 
de organisatie zijn hiervan op de hoogte.

SUPER HEROES IN NIEUWSDIENST 
VOORST.- Op zondag 8 september ko-
men in de kerk van Voorst een aantal 
personen langs die tijdens hun leven op 
deze aarde het verschil maakten.
Majoor Bosshardt, altijd maar voor-
waarts, in Jezus’ naam, Maria, moeder 
van Jezus, een meisje nog toen ze haar 
zoon ter wereld bracht! Franciscus van 
Assisi, die inziet dat je het van de wereld-
se stoerheid niet moet hebben, maar 
die aan het werk gaat voor de armen, 
de zieken, de hongerigen, Martin Luther 
King: hij die de zo legendarische woor-
den I have a Dream sprak en geloofde in 
een wereld waarin huidskleur en achter-
grond niet meer belangrijk zijn en
Sint Nicolaas, bisschop van Myra, hij 
hoeft eigenlijk niet eens geïntroduceerd 

te worden. Hij is/was wel een echte hei-
lige! 
Voorganger is ds. Marrit Bassa. Het 
Nieuwdienstkoor, onder leiding van San-
dra de Bruin èn nog vele anderen wer-
ken mee aan de dienst.
Schuif voor 10.00 uur aan in Voorst en 
ontmoet bovenstaande Super Heroes in 
levende lijve. 
Heilige of superheld? In ieder geval heb-
ben zij, ieder afzonderlijk, ons allen op 
deze zondag heel wat te vertellen en 
wellicht kunnen zij ons tot inspiratie zijn? 
Na de dienst bent u/ben je welkom in het 
naast de kerk gelegen Dorpshuis om el-
kaar, onder het genot van koffie, thee of 
limonade, te ontmoeten en na te praten 
over deze dienst.

mailto:hendri@garagedesmederij.nl


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

Gezocht:
Voor onze vestiging in Twello

scholieren/studenten
Wil jij, op de uren dat het jou uitkomt, werkzaamheden verrichten in een leuke 

werksfeer, met prettige collega‘s in een hecht team dat regelmatig 
samen tijdens de lunch een kroketje eet?

Flexibele en gunstige werktijden, afgestemd op jouw studieritme.

De werktijden zijn:
• maandag van 18.00 uur - 21.00 uur
• dinsdag van 17.00 uur - 20.00 uur 
• woensdag 17.00 uur - 20.00 uur
• donderdag 18.00 uur - 22.00 uur
• zaterdag van 06.00 uur - 14.00 uur

Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het orderpicken via het 
voicesysteem en eventueel andere voorkomende magazijnwerkzaamheden.

Salaris is afhankelijk van jouw leeftijd.

studenten die willen werken als 
chauffeur/bezorger op de zaterdag

(B-rijbewijs)

Als chauffeur/bezorger  ben je verantwoordelijk voor het correct afleveren van de 
bestellingen volgens route bij onze afnemers, je bedient de klant op een enthousiaste 

en vakkundige wijze. Je bent een zelfstandig, servicegerichte persoonlijkheid met 
goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Is jouw interesse gewekt en wil je bij ons aan de slag mail dan 
jouw reactie naar t.vterve@lieferink.nl

Voor meer informatie rondom Horesca Lieferink zie onze website www.lieferink.nl 
of bel met 0571-287000 en vraag informatie aan bij de heer Toon van ‘t Erve.

Mosseler Goorstraat 5   7391 ZW  TWELLO
Kwekerijweg 4   3709 JA  ZEIST

Baileybrugweg 2, 4941 TB  RAAMSDONKSVEER

Zaal De Groot Avervoordseweg 2
Kaartverkoop zaterdag 14 september 2019

om 10:00 uur € 10,00 (Gelieve contante betaling!!!)

Cats avond
Zaterdag 26 oktober 2019

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

ISMAKOGIE  ®    
“de  beweegmethode”

•  Uw  houding  verbeteren
•  Soepel  blijven  bewegen
•  Balans  en  stabiliteit  verbeteren
•  Groots  in  kleine  bewegingen

  Voor  informatie  over  curusdata  en  workshops:      
Carin  Knops  -‐  Ismakogiedocent

              Ismakogie.twello@gmail.com    
              0571-‐276897
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OP ZOEK 
NAAR 

HÉT HUIS?
WIJ ZOEKEN
GRAAG MEE!

WWW.ECKHUYS.NL

NEGENDE HUTTENKAMP: 
WARM MAAR GEZELLIG

Voet   Houding  Sport

Pastoorsdijk 5 - Schalkhaar - 0570-622682 - www.vanoldeniel.nu

Iedere Woensdag bij

fysiotherapie - de Boog 

Duistervoordseweg 13

TWELLO - 06-24983156

De best corrigerende
en drukverlagende 
therapiezolen voor
voet, enkel knieklachten

Gespecialiseerd in 
behandeling van heup,
rug & nekklachten via
gerichte zooltherapie

Voorkom blessures
en/of herstel sneller 

met onze sport-inlays
mbv 3D-voetenscan

VOORST.- Meedoen aan het Hutten-
kamp in de laatste week van de zomer-
vakantie blijft populair. Maar liefst 112 
kinderen tot en met groep 8 deden dit 
keer mee. Ze bouwden op de parkeer-
plaats van het Dorpshuis in 11 groepen  
even zo veel hutten met het thema Het 
wilde westen. Veel ‘saloons’, maar ook de 
‘jail’ en de ‘undertaker’ en de indianenhut 
verrezen op de parkeerplaats na twee 
dagen intensief bouwen. 
Op dinsdagmiddag kwam vanwege de 
tropische temperatuur de brandweer 
wat verkoeling brengen. Op de laatste 
bouwdag werden de matrassen en lucht-
bedden aangesleept, want die nacht ble-
ven alle bouwers slapen in hun zelfge-
bouwde hut. Er was wel op toegezien dat 
alle daken waterdicht waren. 
Maar eerst was daar nog de frietkraam, 
die alle bouwers en de begeleiding voor-
zag van patat met een snack. Daarna het 
bezoek van alle ouders, grootouders en 
andere belangstellenden. Behalve gratis 
koffie kreeg iedere bezoeker drie mun-
ten, waarmee de mooiste hut beloond 
kon worden. 
Na een kort maar hevig buitje tegen tie-
nen bleken alle hutten waterdicht!
Bij het kampvuur bleven de meeste kin-
deren wakker in plaats van te gaan sla-
pen in hun hut. Op donderdagmorgen 
vroeg was het gezamenlijke ontbijt in 
het Dorpshuis de afsluiting van het Hut-
tenkamp. Opmerkelijk stil was het toen 
de kinderen werden opgehaald rond 
negen uur. De vrijwillige hulptroepen 
zorgden ervoor dat het hele dorp werd 
opgeruimd.

POMPOENKWEKERTJES 
OPGELET
TWELLO.- Het is bijna 
zover, de pompoenkwe-
kertjes kunnen het re-
sultaat van hun noeste 
arbeid a.s. donderdag 
inleveren om zo in aan-
merking te komen voor 
een prijs. De grootste 
en mooiste pompoen, 
daar gaat het om.
Enkele maanden gele-
den kregen de basis-
scholieren pompoen-
zaadjes uitgereikt en 
konden ze aan de slag 
om hopelijk de grootste 
pompoen te kweken. 
Deze speciale klompen-
feestactie was opgezet 
om jongeren aan te 
sporen hun ‘groene vin-
gers’ te laten werken. 
De resultaten kunnen 
donderdag 5 septem-
ber tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur ingeleverd 
worden bij een op het 
Dorpsplein geplaatste 
wagen. De pompoenen 
worden aldaar voorzien van een sticker met naam en adres van de kweker. Vrij-
dagmiddag 6 september, plm. 15.30 uur, worden de prijswinnaars bekend ge-
maakt, zij kunnen een waardebon van resp. 50,-, 30,- 10,- euro tegemoet zien.  

Zoals vele anderen hoopt ook
 Jelte Kats dat hij gaat winnen.

DÉ MAANDELIJKSE NETWERKBIJEENKOMST VOOR 
WERKZOEKENDEN BIJ BIBLIOTHEEK BRUMMEN|VOORST
TWELLO.- Vrijdagmorgen 6 september van 9.30 uur tot 11.30 uur heeft de Bibli-
otheek Twello Mirna Montanes uitgenodigd. Mirna is werkzaam bij Leren en 
Werken Stedenvierkant. Samen met verschillende partners waaronder UWV, 
gemeenten en het bedrijfsleven ontwikkelen ze activiteiten, producten, dien-
sten en advisering die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbe-
teren.  Leren en Werken Stedenvierkant richt zich op werkzoekenden, werkne-
mers en scholieren.

Kom ook netwerken
Bibliotheek Brummen|Voorst biedt 
werkzoekenden de mogelijkheid om el-
kaar maandelijks op een vaste dag en 
tijd te ontmoeten. Tijdens Walk&Talk bij-

eenkomsten kunnen zij ervaringen met 
elkaar delen, contacten leggen en krijgen 
zij tips en suggesties die helpen in hun 
zoektocht naar een geschikte baan. Tij-
dens deze bijeenkomsten krijgen deel-

nemers praktische tips over bijvoorbeeld 
het maken van een goed cv tot sollicite-
ren via LinkedIn of netwerken. Deelne-
mers kunnen ook luisteren naar de po-
sitieve ervaring van één van de eerdere 
deelnemers aan een Walk&Talk. Maar 
de deelnemers leren vooral van elkaar. 
Want ook als collega-werkzoekenden 
heb je allemaal je eigen ervaring en je 
sterke kanten. Tevens wordt elke maand 
een ander thema behandeld. Deelname 
aan de Walk&Talk is, net als de koffie en 
thee, gratis. 

FIETSGROEP TERWOLDE: “ZON 
EN REGEN KWAMEN WE TEGEN”
TERWOLDE.- Ondanks dreigende wol-
ken gingen de deelnemers aan de Ter-
woldse fietsgroep met een kleine groep 
dappere fietsers  op pad op 15 augus-
tus vanaf de kerk in Terwolde.   Bij het 
sluisje aan de Middendijk: een hoosbui. 
Dus even schuilen onder een carport. 
Daarna over stille wegen en fietspaden 
via Oene naar Heerde. Koffie/thee met 
een lekkere punt vlaai bij Limburgia in 
Heerde, buiten op het terras. Uitge-
rust weer verder naar de Dellen. Dan 
opeens… voor ons uitgestrekte heide-
velden in de stralende zon. Wat een 
pracht! Genieten geblazen. Vrolijk ver-
der via Epe naar bijna Terwolde, want 
Hetty nodigde ons uit voor een ijsje bij 
haar thuis. Een gezellige afsluiting van 
een schitterende fietstocht. 

Donderdag 19 september zal de vol-
gende fietstocht zijn. Joke en Leo Ha-
nekamp hebben weer een verrassende 
route van 39 km. uitgezet over veelal 
kleine paadjes en tussenweggetjes. 
Vertrek is om 13.00 uur bij de kerk in 
Terwolde. Opgeven kan via de mail: 
h.a.kamp@hetnet.nl of telefonisch: 
0571292111

mailto:h.a.kamp@hetnet.nl


Weerbaarheidtraining
voor kinderen vanaf 7 jaar

6 lessen op de dinsdagmiddag 
van 16.30 - 17.30 uur

opgaven/inlichtenwww.tijssenweerbaarheid.nl | 06 23618807

- voor meer zelfvertrouwen
- omgaan met boosheid
- vergroten van het incasseringsvermogen

Start: dinsdag 10 september a.s.
Waar: Klokkenkampsweg 25, Twello
Kosten: €70,- voor de hele cursus
Docent: Rolf Tijssen

-SELECTED BRANDS-

NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE 2019

@CENTRO_SELECTED_BRANDS
WWW.CENTRONLINE.NLFollow us!  

TWELLO 
Duistervoordseweg 12c, 

7391 CD Twello

NUNSPEET
Dorpsstraat 54,

8071 BZ Nunspeet

VAASSEN
Dorpsstraat 66B, 
8171 BS Vaassen

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

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

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

25%
KORTING

Op steigerhout
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Melenhorst An� ek
Rijksstraatweg 167 Twello

Tel. 0571-273951
www.melenhorst-an� ek.nl

Grote collec� e an� eke 
klokken, meubelen

 en verlich� ng

Repara� e an� eke• 
 en moderne klokken

Restaura� e • 
 an� eke meubelen

Taxa� es• 

Ruim 500m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAATJES GEZOCHT!

 
Als maatje spreek je regelmatig af met een ‘deelnemer’ om koffie 

te drinken en te kletsen of om samen iets te ondernemen. 
 

Onze deelnemers zijn 18+, hebben een psychische kwetsbaarheid, 
wonen zelfstandig in de gemeente Deventer, Olst/Wijhe, Raalte of 
Voorst en zijn op zoek naar meer sociale contacten. De bedoeling 

is dat het maatjescontact voor beide plezierig is. 

Belangstelling? Neem contact met ons op, wij zorgen dan voor een 
goede match! 

0570-613747 of maatjes@vriendendienstendeventer.nl 
Meer info: www.vriendendienstendeventer.nl 

 

 

 

 

 

KLARENBEEKSE VAKANTIE SPEELWEEK, 
DE LEUKSTE WEEK VAN HET JAAR! 

KLARENBEEK.- Afgelopen week vond alweer de 6e editie van de Klarenbeek-
se Vakantie Speelweek (KVS) plaats. Vier dagen vol sport, spel, muziek, cre-
ativiteit, pallets en plezier. Zo’n 200 basisschoolkinderen uit Klarenbeek en 
omgeving hebben een heerlijke week gehad en ook bij de vele vrijwilligers 
die aanwezig waren, straalde het enthousiasme er van af.
 
Op de zondag voorafgaand aan de speel-
week werd op het KVS-terrein een open-
luchtbioscoop georganiseerd. Drie films, 
een voor de allerkleinsten, een voor de 
jeugd en ‘s avonds een voor de volwas-
senen stonden op het programma.
Op maandagochtend 26 augustus om 
09.30 uur werd de speelweek zelf ge-
opend. 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 invulling 
van deze programma’s is grotendeels 

voorbereid door jonge vrijwilligers (in de 
leeftijd van 14 tot 24 jaar). 
De jeugd pakt dit ieder jaar weer fantas-
tisch op. Mooi om te zien dat de speel-
week niet alleen voor vertier zorgt voor 
de basisschoolkinderen, maar ook voor 
de jeugdige vrijwilligers plezier, sociale 
contacten en een mooie vermelding op 
hun CV oplevert. 
De laatste dag werd in de avond afge-
sloten met een KVS-festival, waar alle 
ouders, opa’s en oma’s, sponsoren en 
iedereen die de KVS een warm hart toe-
draagt, voor waren uitgenodigd.

Vrijwilliger worden
Interesse om ook vrijwilliger te worden bij 
de speelweek? Laat het dan weten via kvs-
klarenbeek@gmail.com. De jeugdige vrij-
willigers zijn doorgaans in de leeftijd van 
14 tot 24 jaar en met name in de periode 
rondom de speelweek zelf actief. De werk-
groepleden, die verantwoordelijk zijn voor 
de algemene organisatie (terreinopbouw, 
financiën, PR, catering etc.), zijn twintigers 
of  ouders van basisschoolkinderen en ko-
men in de loop van het jaar een aantal ke-
ren bij elkaar voor afstemming. Daarnaast 
wordt er tijdens de speelweek zelf de hulp 
ingeroepen van ouders, opa’s, oma’s en 
andere betrokkenen voor assistentie in 
de zaaghoek, bij het hutten bouwen, ach-
ter de naaimachine, in de catering, bij de 
E.H.B.O. etc. Nieuwe enthousiastelingen 
zijn altijd van harte welkom!        

Bedankt!
De werkgroep wil iedereen weer enorm 
bedanken die deze week mogelijk heeft 
gemaakt: de kinderen, de jonge vrijwil-
ligers, behulpzame (groot)ouders en bu-
ren, waaronder ook basisschool De Dalk 
en brandweer Klarenbeek. En natuurlijk 
de sponsoren, voor het beschikbaar stel-
len van materialen en diensten of een 
financiële bijdrage. De organisatie is ie-
dereen zeer erkentelijk voor hun steun 
waarmee deze fantastische week gerea-
liseerd kon worden.

Foto’s en filmpjes zijn te zien op www.
facebook.com/kvsklarenbeek (ook voor 
niet facebook gebruikers toegankelijk).

Op naar de Klarenbeekse Vakantie 
Speelweek 2020!  

GROTE 
ROMMEL EN 
ANTIEKMARKT
BUSSLOO.- De Commissie Kerkactie 
Wilp organiseert komende zaterdag 
7 september weer de jaarlijkse rom-
mel en antiekmarkt. Het erf rondom 
de boerderij van de familie Bussink 
wordt gezellig ingericht met kramen 
waar  leuke, mooie, soms oude en 
nuttige artikelen uitgestald zijn. Bo-
vendien is er een ruime keus aan 
onder meer speelgoed, boeken en 
(tuin)gereedschap. De bloemen-
kraam waar de zelfgemaakt bloem-
stukken worden verkocht, is een 
fleurig onderdeel van de markt. Vrij-
willigers hebben weer diverse hand-
werkartikelen gemaakt die te koop 
worden aangeboden.  Op het terras 
kunnen bezoekers genieten van kof-
fie of thee met een heerlijke koek of 
oliebol. Ook zullen er pannenkoeken 
verkrijgbaar zijn die vers worden ge-
bakken. De markt wordt gehouden 
van 09.30 uur tot 14.00 uur bij Boer-
derij De Bremte aan de Deventerweg 
4 in Bussloo. De opbrengst van deze 
dag komt ten goede aan het onder-
houd van de kerk in Wilp.
   

AFSCHEID KITTY REUSSINK NA 29 JAAR 
APOTHEKERSASSISTENTE 
VOORST.- Vrijdag 13 september wordt de laatste werkdag van Kitty in de 
apotheekhoudende huisartsenpraktijk te Voorst. Ze heeft in Voorst 29 jaar 
gewerkt en gaat vanaf die dag met pensioen. Alle patiënten worden uit-
genodigd om die vrijdag van 15.00 tot 17.00 onder genot van een drankje 
afscheid te komen nemen.

Kitty’s eerste werkplek was in een apo-
theek in Amsterdam van 1971 tot 1977. 
Daarna werkte ze zes jaar bij het zoge-
naamde ‘Uitreken-bureau’ van het zie-
kenfonds Rijnstreek. Alle recepten wer-
den daar naar toe gestuurd en moesten 
met ponskaarten gecodeerd worden. 
Computers bestonden nog niet. Hoewel 
het al heel lang geleden is, weet Kitty een 
aantal codes van toen nog steeds op te 
noemen. Ziekenfonds Rijnstreek werd 
veel later Menzis.
Een paar jaar werkte ze even niet en 
zorgde ze voor haar twee jonge doch-
ters. Toch besloot ze al snel weer te 
gaan solliciteren. Ze woonde ondertus-
sen in Brummen. Ze werd in 1990 aan-
genomen als apothekersassistente in de 
apotheekhoudende praktijk te Voorst. 
De praktijk bestond uit huisarts Matthij-
sen, een doktersassistente en Kitty. Dat 
betekende dat ze regelmatig naast het 
apotheekwerk ook het doktersassistente 
werk moest doen. In de loop van de tijd 
werd het team langzaam uitgebreid naar 
uiteindelijk de zes collega’s die er nu zijn 
en het huisartsenechtpaar Roessingh.

Terugkijken
Kitty: “Terugkijkend is de kern van het 
werk van toen niet zoveel verschillend 

met nu. Het gaat nog steeds om het per-
soonlijk contact met de patiënten en om 
hen zo goed mogelijk te helpen met de 
medicijnen.” “Belangrijk verschil is wel 
dat mensen vroeger veel minder medi-
cijnen gebruikten. Zo kregen mensen bij 
een beroerte vroeger slechts één kinder-
aspirine, terwijl mensen nu al meestal  
3-4 medicijnen nodig hebben. Daarnaast 
is de rol van de zorgverzekeraars op de 
keuze van medicijnen tegenwoordig veel 
groter. Dit is vervelend voor de patiënt, 
maar zeker ook voor de apothekersassi-
stente, die immers in de vuurlinie staat. 
Hoewel de apotheek en de assistente 
hier niets aan kan doen, krijgen zij vaak 
wel de (soms terecht) boze en ontevre-
den patiënten aan de balie. Gelukkig valt 
dit in Voorst erg mee en zijn de meeste 
mensen in Voorst heel reëel en vrien-
delijk en begrijpen dat ook de apotheek 
zich aan die nieuwe regels heeft te hou-
den. Dat maakt het werken in een dorp 
als Voorst ook zo aantrekkelijk, aldus 
Kitty.

Zij heeft altijd met veel plezier en betrok-
kenheid gewerkt. In 29 jaar heeft ze heel 
veel meegemaakt in Voorst. Toch vindt 
ze het ook lekker om met pensioen te 
gaan. 

Kitty zal onder andere gemist worden 
om haar betrouwbaarheid en flexibili-
teit, maar ook omdat ze de vraagbaak is 
voor het team als het gaat om de patiën-
ten. Kitty weet feitjes als: die is eerder 
getrouwd geweest met die, die is toen 
zijn vrouw op jonge leeftijd verloren, die 
is de achterneef van die, die heeft 25 jaar 
geleden veel gedoe gehad met de buurt 
et cetera. Dat zijn voor een huisartsen-
praktijk toch weetjes die soms van on-
schatbare waarde kunnen zijn. 

Het team zal het zonder Kitty moeten 
stellen maar wenst haar veel geluk en 
gezondheid toe in de toekomst.

AUTOSTERRIT BAZO 8 SEPTEMBER
HOOILAND.- Buurtvereniging BAZO organiseert op zondag 8 september haar najaars autosterrit. De start is vanaf de 
thuisbasis van de BAZO, gebouw Samuel aan de Brinkenweg 111 in de Klarenbeekse Hooilanden. Er is een mooie route 
van plm. 75 km uitgezet met vragen onderweg. Terug bij gebouw Samuel kan er nog gezellig nagepraat worden onder het 
genot van een drankje en een hapje en wordt de prijsuitreiking gedaan. Er kan gestart worden tussen 13.00 en 13.30 uur. 

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


1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

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

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  inleveren (tegen 

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

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

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

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

Kledingverhuur

DOLLY
Dins-woens-donderdag

van 18.30 tot 20.00 
verder op afspraak
tel 055-3230603

mob 06-22861910

Leemsteeg 10a
Wilp-Achterhoek

www.kledingverhuurdolly.nl

- 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

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS

 

Kindercentrum

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. Even-
tueel tegen kleine vergoeding. 

Tel 06-14101933

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle bouw-

werkzaamheden. Timmerwerk-
plaats, kozijnreparaties e.d. 

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

www.bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor 
uw steunzolen en sport-

zolen. Kindersteunzolen v.a. 
E90,00 steunzolen volwas-

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

afspraak of vrijblijvend advies 
06-14375736 www.mulder-

orthopedie.nl
Hondentrimsalon Miranda: 

Bel voor afspraak (0571) 26 24 
12 / 06 52 02 45 53 Wilp.

Honing te koop. Mob. 06 34 70 
01 50 sms of app, Zonnen-

bergstraat 30a, WIlp. 

GROTE ROMMELMARKT OP 
ZATERDAG 7 SEPTEMBER 

aanvang 9.30 uur tot 14.00 uur. 
Bij Fam. Bussink Deventerweg 

4 7383 RS Bussloo. t.b.v. onder-
houd kerk in Wilp.

TE KOOP POMPOENEN EN 
KALABASSEN voor consumptie 
en decoratie Rijksstraatweg 231 

Teuge

Te huur opslagruimte voor 
inboedel de Vecht. 06 20 80 73 

40 en caravanstalling.

Open di. t/m zo. vanaf 10.00 uur.
www.hofvantwello • info@hofvantwello.nl

BIJBAANTJE
VOOR SCHOLIEREN

In onze horeca. 

Weekend, avond, vakantie.
Afwisselend en gezellig! 

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

Eerste en Tweede Paasdag

Brunchen op de Hof 
Reserveren niet nodig

(behalve als je veganistisch eet)
Voor menu zie www.hofvantwello.nl

Van de Hof
UIT DE STREEK

Vaste planten van
Happy Summer en
Mentink uit Twello

• Eigen opgang, Voordeur, Hal, Woonkamer, Keuken, 
 WC, Douche/Ligbad, 3 slaapkamers en Dakterras.
• Voorkeur gaat naar 1 of 2 personen(Geen gezin).
• Bij interesse mailen naar josgensen@gmail.com

Te Huur: Per 1 oktober
Bovenwoning (Molenstraat 28B) Twello

Beginners v.a. 
ma 23 september 

Leer wedstrijdbridge di 24 september

deel 3 maandagmiddag 23 september

Leer Bridgen! 

Info: gejo.peet@planet.nl | 0571-270201

EPDM en toebehoren
Kwaliteits EPDM - vliegvuur bestendig - LFSR kwalificatie

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

Verkoop Service Veluwe BV

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Zoete Pruimen

IJsbergsla

Bloemkool

1.99

0.79

1.29

kilo

Zoete witte of blauwe 
druiven

Bij uw specialist natuurlijk weer nieuwe oogst: 

gieser wildeman, dijkmanzoet, elstar, doyenne enz. enz

1.99kilo

Nieuwe oogst delcorf appel
2.992,5 kilo
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Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas Gas Gas - - - Water Water Water - - - Sanitair Sanitair Sanitair - - - DakwerkenDakwerkenDakwerken
Elektra Elektra Elektra Elektra - - - Centrale Verwarming Centrale Verwarming Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud Service en OnderhoudService en Onderhoud Service en Onderhoud Service en OnderhoudService en Onderhoud 

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

Haarballen
In het voorjaar en in de zomer zullen de meeste mensen merken dat er 
meer haren in het huis liggen. De dieren verliezen hun wintervacht – de 
periode van rui is aangebroken. 

Regelmati g krijg ik mensen in mijn spreekkamer die vragen of het 
haarverlies tegengegaan kan worden of dat er iets mis is met hun dier. 
Bij de meeste dieren is het een normaal proces. Voor sommige honden 
en katt en gaat het verlies van haren zelfs het hele jaar door.

De losse haren zijn niet alleen vervelend voor het schoonhouden van 
uw huis, maar soms ook voor de dieren zelf. Katt en, en vooral langharige 
rassen, kunnen er zelfs in de problemen mee raken.

Katt en besteden veel ti jd aan hun vachtverzorging. Ze hebben een erg 
ruwe tong. Deze tong zorgt ervoor dat los vuil en losse haren worden 
verzameld en doorgeslikt. Dit kan op twee manieren weer naar buiten 
komen: via braaksel of via de ontlasti ng.

In de periode van rui zullen er veel meer losse haren zijn. Deze haren 
zullen de zogenoemde haarballen veroorzaken. Deze haarballen kunt u 
in het braaksel terugvinden (niet alti jd fi jn om dat in uw woonkamer te 
zien).

Sommige haarballen zijn zelfs zo groot dat ze de ingang van de 
maag afsluiten of dat ze vastlopen in de darmen. Dit kan een 
levensbedreigende situati e vormen. Afgelopen maanden heb ik een 
paar van deze katt en gezien. Ze willen niet eten, braken alles uit, hebben 
buikpijn en voelen zich algeheel niet lekker. Een röntgenfoto of echo kan 
laten zien waar de verstopping zit. Een spoedoperati e is dan vaak nodig 
om de haarbal te verwijderen. Gelukkig maken de katt en het allemaal 
weer goed.

Het zoveel mogelijk voorkomen van haarballen kan op verschillende 
manieren: haarbal pasta en bepaalde diëten; borstelen (of zelfs scheren) 
van uw (langharige) katt en; en katt engras om braken te sti muleren.
We gaan gelukkig weer richti ng het najaar en hopelijk betekent dit voor 
u en uw huisdier dat er minder vacht wordt verloren.

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

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

OPROEP: VERHALEN, HERINNERINGEN, 
FOTO’S EN OBJECTEN
TWELLO.- Wie is er nog naar school geweest in de Openbare Lagere School aan het 
huidige Marktplein? Tegenwoordig kennen de meeste mensen dit pand als de bi-
bliotheek Twello. Dit gebouw werd in 1923 gebouwd als lagere school (basisschool) 
met gymnastieklokaal. De hoofdvorm is, ondanks de latere wijzigingen, nog erg 
herkenbaar. Bij het gebouw lag ooit een zwembad.

Tentoonstelling lagere school en zwembad
In de bibliotheek is op de Open Monumentendag op zaterdag 14 september een 
tentoonstelling ingericht, met oude foto’s, verhalen en informatie over de geschie-
denis als school en zwembad. Wie kan ons helpen deze tentoonstelling aan te vul-
len? Heeft u nog leuke anekdotes, oude foto’s, mooie (of minder mooie) herinne-
ringen, boekjes uit die periode en dergelijke? U zou ons er erg mee helpen. 

Boek
In de bibliotheek ligt tot en met de Open Monumentendag een groot boek waar u 
uw verhalen, anekdotes en herinneringen in kunt schrijven. Zo hopen we samen 
een prachtig tijdsbeeld op te stellen. 

Contact
Heeft u iets voor de tentoonstelling of heeft u een vraag? U kunt contact opne-
men met Marian Camphuis, via m.camphuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl of 
0571272338. 

MONUMENTALE PLEKKEN 
VAN PLEZIER
GEMEENTE VOORST.- Zaterdag 14 
september is het weer zover: de 
Open Monumentendag! Het is dit 
jaar de 33e editie van dit grootste 
culturele evenement van Neder-
land. Ook in de gemeente Voorst is 
er op 14 september van 10.00 uur 
tot 17.00 uur van alles te zien en te 
beleven rondom het vrolijke thema 
‘Plekken van plezier!’

Plekken van plezier
Dit jaar staan de schijnwerpers op de 
monumenten die te maken hebben met 
entertainment, vrije tijd en ontspan-
ning. Het gaat om plekken waar mensen 
voor hun plezier en met plezier naar toe 
gingen en gaan. Vijf categorieën plezier 
staan centraal: podiumkunsten, museale 
kunsten, sport en spel, horeca en recre-
atie. 
 
Tijdens de Open Monumentendag zijn 
de vijf categorieën niet alleen in het 
verleden gezocht, maar worden ook de 
hedendaagse kunsten, recreatie, horeca 
en sport en spel in het zonnetje gezet. 
Daarom wordt u bij diverse monumen-
ten verrast met muziek, kunst, spelletjes, 
een rondleiding, tentoonstellingen of 
een hapje en een drankje. Een bijzonder 
kenmerk van de Open Monumentendag 
is dat het bezoeken van de monumen-
ten en het deelnemen aan de activiteiten 
gratis is.

Opengestelde monumenten 
en fietsroutes
Dit jaar is het mogelijk om ruim dertig 
monumenten in de gemeente Voorst 
te bezoeken. Alle informatie staat in de 
Open Monumentendagbrochure die 
te downloaden is op www.voorst.nl/
open-monumentendag en die bij ver-
schillende (openbare) plekken in de ge-
meente Voorst ligt. Daarnaast zijn er drie 
gevarieerde fietsroutes samengesteld: 
Nijbroek/Terwolde, Twello en Bussloo/
Posterenk.

Voor de kinderen
Speciaal voor de kinderen zijn er puz-
zelspeurtochten gemaakt met een leuke 
beloning aan het einde. Ook zijn er bij 
een aantal monumenten leuke activi-
teiten en is in de Open Monumenten-

dagbrochure een speciale kinderpagina 
opgenomen.

Rondrit met paard-en-rijtuig
Bijzonder is de rondrit met een paard-
en-rijtuig langs de landgoederen en bui-
tenplaatsen van Twello. Onder leiding 
van een deskundige gids ontdekt u alles 
over deze rijke plekken van plezier. Het 
begin- en eindpunt is het dorpscentrum 
van Twello. Een aanrader!

Excursie Appense Dijk en 
Bomendijk
Twee enthousiaste gidsen verzorgen 
voor u een interessante excursie naar de 
Appense Dijk en de Bomendijk. Tijdens 
een plezierige wandeling vertellen Ferdi-
nand van Hemmen (landschapshistori-
cus) en Martijn Grievink (Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland) u alles over 
deze twee pareltjes van de gemeente 
Voorst. 

Concerten
De Open Monumentendag wordt verder 
opgeluisterd door twee bijzondere con-
certen. In de dorpskerk van Voorst kunt u 
vanaf 14.00 uur luisteren naar een boei-
end concert van het AMC Kamerkoor uit 
Amsterdam. Op landgoed Kleine Noor-
dijk geeft Cappella Calluna van 15.00 uur 
tot circa 15.45 uur een concert. Dit koor 
heeft een speciaal ‘Open Monumenten-
dag-repertoire’ ingestudeerd.

Zondag 15 september: 
Landgoed Klarenbeek en De 
Nijenbeek in Voorst
Op zondag 15 september kunt u op 
landgoed Klarenbeek de tentoonstelling 
‘De Koperfabriek in Klarenbeek’ bezoe-
ken. Ook zijn er historische foto’s die te 
maken hebben met plezier op het land-
goed. Daarnaast is op zondag 15 sep-
tember de kasteelruïne De Nijenbeek in 
Voorst extra te bezoeken. Gidsen leiden 
u rond in dit bijzondere, eeuwenoude 
monument. U hoeft dit keer niet vooraf 
te reserveren.

Unieke kans
Bezoek dit jaar ook de Open Monu-
mentendag! Het is een unieke kans om 
achter gesloten deuren te kijken. Maak 
kennis met de gepassioneerde bewo-
ners, ontdek hoe het verleden en de toe-
komst elkaar ontmoeten. Luister, proef 
en geniet van al het plezier op de Open 
Monumentendag. Het Comité Open Mo-
numentendag Voorst en alle betrokke-
nen bij de Open Monumentendag in de 
gemeente Voorst wensen u alvast een 
fantastische dag vol plezier toe. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.voorst.
nl/open-monumentendag en in de bro-
chure, die bij verschillende openbare 
plekken in de gemeente Voorst gratis af 
te halen is.

ELKE WEEK KRIJG IK EEN KNUFFEL, 
DAT IS WEL WAARDERING!
TWELLO.- Dat zijn de woorden van een 
jonge vrijwilliger , 15 jaar, bij SET ,Sportief 
Evenwicht Twello. Yori vindt het geweldig 
om te helpen als vrijwilliger bij sporters 
met een beperking. Hij ondersteunt 1 op 
1 de wat drukkere personen en zij genie-
ten er beide van. Yori zorgt ervoor dat de-
gene lekker kan sporten en bewegen. Yori 
vind het fijn om meer aandacht te kunnen 
schenken aan een sporter en op 1 iemand 
te focussen. Hij leert hier nieuwe mensen 
kennen en kan leuk met ze praten. Het is 
juist leuk dat hij zo jong is. Iemand vraagt 
hem elke week wat Go Ahead heeft ge-
daan. Ook het sociale aspect is erg belang-
rijk. Dat hij elke week een knuffel krijgt is 
een kers op de taart. Je merkt aan Yori dat 
hij er schik van heeft om hier als vrijwil-
liger aan de slag te zijn met de sporters. 
Het leuke ervan is dat zijn oma ook vrijwil-
ligster is bij SET. Hij ging een keertje mee 
met z’n oma en vond het zo leuk dat hij er 
zijn stage heeft gedaan. MAS ,Maatschap-
pelijke stage vanuit het Veluws College. En 
nog mooier dat hij als 15 jarige is blijven 
hangen als vrijwilliger bij SET. Tijdens de 
jaarlijkse bbq voor de vrijwilligers van SET, 
vermaakt hij zich ook prima, gezellig om 
er zo’n jonge vrijwilliger bij te hebben. 
Wil jij ook graag sporten bij SET? Kom ge-
rust vrijblijvend eens kijken www.sportie-
fevenwichttwello.nl

mailto:m.camphuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl


 Buitenzonwering Pergola zonwering 

Terrasoverkapping  Glasluifel  Binnenzonwering 

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

 
 
 

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

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Ria Nijland-Bakker 
www.all-fashion.nl  |  info@all-fashion.nl

Weteringstraat 3 | Twello

Cursussen en Workshops

Naailes | Tienercursus | Patchwork | Lockmachine

Lingerie | Restylen van kleding

Naailessen op de ochtenden en avonden 
o.l.v. gediplomeerd lerares

Cursussen en Workshops

Naailes | Tienercursus | Patchwork | Lockmachine

Naailessen op de ochtenden en avonden 
o.l.v. gediplomeerd lerares

Al 3
0 j

aa
r e

en
 be

gri
p i

n T
well

o!

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Van Ghentstraat 10, Twello, (0571) 274731

ALLEEN TIJDENS 
HET KLOMPENFEEST

VRIJDAG 6  SEPTEMBER
ZATERDAG 7 SEPTEMBER
ZONDAG 8 SEPTEMBER

KNALPRIJS
€139,00 AIRFRYER XL 

AVANCE
HD9248/90

+ GRATIS AIRFRYER 
GRILLPAN T.W.V. 39,99
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Opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Bussloo-Posterenk
Wilp/Wilp-Achterhoek
De Hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92INLEVEREN ADVERTENTIES 

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

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

Terwolde/Nijbroek
De Vecht/Welsum
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Klarenbeek
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

Het landelijke klimaatakkoord is een feit. Dat heeft ook gevolgen voor de gemeente Voorst. 
We hebben onszelf als doel gesteld om in 2030 compleet energieneutaal te zijn en dus 
evenveel energie op duurzame wijze op te wekken als we verbruiken. Hiervoor moet er een 
goed, lokaal plan komen: de Voorster Energie Strategie. In dit plan moet duidelijk worden hoe 
wij in 2030 grootschalig en duurzaam energie gaan opwekken. Daarvoor hebben wij uw hulp 
nodig en richten we binnenkort het Voorster Ideeën Panel (VIP) op.  

Gemeente Voorst zoekt

VIP: inwoner als lid van het
  Voorster Ideeën Panel

VIP, wat houdt het in?
Het Voorster Ideeën Panel (VIP) bestaat uit inwoners die meedenken over 

de Voorster Energie Strategie, bijvoorbeeld:

■ Waar kunnen zonneparken komen?

■ Gaan we voor vele kleine parken of enkele grote?

■ Is er ruimte voor windturbines?

Wat vragen wij van de VIP?
■ De VIP treedt op als ambassadeur in zijn/haar dorp en enthousiasmeert 
 andere dorpsbewoners om ook betrokken te zijn  

■ De VIP denkt en praat mee over onderwerpen die er echt toe doen 
■ De VIP helpt bij de voorbereiding van bijeenkomsten

Meer informatie
Op woensdag 16 oktober is er een eerste bijeenkomst in de gemeente Voorst over de Voorster 

Energie Strategie voor alle inwoners. De VIP ontvangt van te voren achtergrondinformatie en 

een uitnodiging voor een voorbereidende sessie.

Aanmelden
Voelt u zich uitgedaagd en wilt u mee doen? Meld u dan voor 16 september 2019 aan door 

een mail te sturen naar VIP@voorst.nl 

Word
VIP!

INFORMATIEAVOND 
‘MIJN MOEDER HEEFT DEMENTIE’ 
TWELLO.- Maandagavond 23 september 
organiseert ‘Wegwijs Dementie Voorst’ 
een informatieavond, over het onder-
werp: “Mijn moeder heeft dementie”. 
Mira Holtman komt deze avond haar er-
varing vertellen, over haar moeder met 
dementie. 
De werkgroep ‘Wegwijs Dementie Voorst’ 
is een samenwerking tussen thuiszorgor-
ganisaties, Mens en Welzijn Voorst, Alz-
heimer Nederland afdeling Oost-Veluwe 
en de gemeente Voorst. Op deze avond 
zijn verschillende personen uit deze 
werkgroep aanwezig. Zij werken in de 
praktijk met mensen met (beginnende) 
dementie. Er is ruime gelegenheid om 
met hen in gesprek te gaan en vragen te 
stellen. 
De avond vindt plaats in het Irene Ge-

bouw (Dorpsstraat 10) te Twello. Vanaf 
19.15 uur zijn de deuren geopend en het 

programma start om 19.30 uur. De toe-
gang is gratis, net als de koffie.

YOGA NIDRA IN DE KAPEL
VOORST.- Dinsdag 10 september start 
in de Kapel aan de Enkweg 1 een nieuwe 
cursusreeks yoga nidra. In deze reeks 
van zeven lessen kan iedereen kennis-
maken en ervaren wat yoga nidra is. 
Deze systematische methode werkt toe 
naar een diepe lichamelijke, geestelijke 
en emotionele ontspanning. Tijdens de 
liggende oefening lijkt het alsof je slaapt, 

maar je bewustzijn is nog aan het werk. 
Je balanceert als het ware tussen wakker 
zijn en slapen.

Voor mensen met slaapproblemen, 
stress, pijnklachten of overprikkeld zijn 
is dit een zeer geschikte zachte vorm 
van yogabeoefening. Maar ook ieder die 
nieuwsgierig is naar deze vorm en diepe 

ontspanning wil ervaren is van harte wel-
kom!
De lessen zijn op dinsdagavonden van 
18.45 uur tot 20.00 uur op de volgende 
data: 10 september, 24 september, 8 
oktober, 29 oktober, 19 november, 3 
december en 17 december  Voor infor-
matie en opgave: Liesbeth Drijber tel: 06-
13547389 L.drijber@ hotmail.nl

KRIJGEN WE NOG 
NAZOMER WEER?
De nazomer, of oudewijvenzomer, is een periode in de herfst waarin het nog 
zomerachtig weer kan zijn. Weliswaar daalt in deze tijd van het jaar de ge-
middelde middagtemperatuur, maar periodes van rond de 20 graden of zelfs 
meer zijn mogelijk. Periodes die aan de zomer doen denken. Natuurlijk wordt 
het niet meer zo heet als in de zomer. Het wordt geen 30 graden meer of 
hoger. Vaak is ’s morgens nevelig, dat snel door de zon wordt opgelost. Een 
nazomer of oude wijvenzomer kan voorkomen in de periode van eind sep-
tember tot half november.

Nu we de zomer meteorologisch hebben afgesloten, rijst 
de vraag krijgen we direct herfstachtig weer?
Het warme zomerweer laten we wel achter ons deze week we gaan over op 
een meer wisselvallig weertype met het klompenfeest wat eind deze week 
losbarst.
Donderdag een dag met de nodige buien met een maximum van slechts 16 
graden.
Vrijdag in de ochtend wat buien met kans op regen in de middag dus paraplu 
bij de hand,de temperatuur komt uit op 16 graden.
Zaterdag kunnen er over de gehele dag buien gaan vallen bij dan wel een iets 
hogere temperatuur van 18 graden.
Zondag de wat betere dag dan een afwisseling van zon en wolken bij 17 gra-
den.

Mark Wolvenne



Geldig van wo 21 augustus t/m di 10 september 2019

 * Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen.  
 Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op  
 Jumbo.com/bieraanbieding.
** Alle combinaties mogelijk. Max. 8 kratten per transactie.

Geen 18, geen alcohol

 
 

Binnendijk 
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

4 KRATTEN 

40%
KORTING

BIJ AANKOOP VAN

BIJ AANKOOP VAN

BIJ AANKOOP VAN

3 KRATTEN 

33%
KORTING

2 KRATTEN 

25%
KORTING

GROLSCH, AMSTEL 
OF BRAND 
Grolsch à 24x30 cl, 
Amstel à 24x30 cl of  
Brand à 24x30 cl
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www.Klompenfeest.nl
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OVER KLOMPEN EN SPELEN, PROFWIELERRONDES EN WILLEM RUIS
40 JAREN KLOMPENFEEST TWELLO; 
EVENEMENT MET ALLURE! 

Foto’s: Met dank aan het archief van Evert v.d. Worp Sr.

TWELLO.- ‘Je kan er een boekwerk 
over schrijven!’ en dat is niet zo’n 
hele gekke gedachte. Een gesprek 
op een vroege vrijdagmorgen, met 
enkele bestuursleden van Stichting 
Klompenfeest Twello maakt duide-
lijk, dat er vele bijzondere gebeur-
tenissen hebben plaatsgevonden in 
de afgelopen vier decennia. Dat er 
wel honderd anekdotes zijn te ver-
tellen, maar dat soms erg diep moet 
worden gegraven naar ‘het hoe en 
wat van vroeger’. Wat vast staat 
is, dat het gezellige dorpsfeest van 
weleer is verworden tot een volwas-
sen evenement met allure. En daar 
mag iederéén trots op zijn! 

Willem Ruis
Toch wist de organisatie in 1980 al nati-
onale beroemdheden naar Twello te krij-
gen. Niemand minder dan Willem Ruis 
zorgde ervoor, dat 1400 inwoners uit 
Twello en omgeving de sporthal vulden. 
Willem Ruis (1945-1986) was een icoon 
in televisieland en zijn aanwezig-
heid op enige plek in Nederland werkte 
als een kosmische magneet. Willem was 
dé showmaster van zijn tijd én hij was 
een man van het volk. 
Waar tegenwoordig 
heel bekend Nederland 
achter de desks van 
menig strak geregis-
seerde spelshow staat, 
waren het in de jaren 
’80 juist de onvoorbe-
reide, gemiddelde Ne-
derlanders die de show 
stalen, op jacht naar de 
felbegeerde encyclope-
die of koelkast. 

Profwielrenners 
Het is opvallend, dat 
al in de aanvangsjaren 
werd gemikt op groot-
heden. In die jaren 
kwam het regelmatig 
voor, dat in dorpen 
en steden wielerron-
des werden verreden 
als onderdeel van een 
feest. Twello bleef 
daarin niet achter, 
maar reikte gelijk naar 
het hoogst haalbare. Al 
in het eerste jaar van 
haar bestaan was spra-
ke van een profwieler-
ronde. In 1980 stonden 
onder andere Gerrie 
Knetemann, Jan Raas 
en Henk Lubberdink 
(geboren in Voorst) 
aan de start. Aan onder meer de onder-
nemers van Twello werd een financiële 
bijdrage gevraagd om de prijzenpot te 
spekken. Wilde een ondernemer een re-
clameauto laten rijden in het parcours, 
dan diende minimaal 1.000 gulden (454 
euro) te worden bijgedragen. Een niet 
gering bedrag voor die tijd. 

Klompenspel met Albert Mol
Het klompenspel was in de aanvangs-
jaren van het Klompenfeest een rode 
draad. Het feest, dan nog gevierd van 
dinsdag tot en met de zaterdag, kent 
vele deelnemers aan het spel, waarbij ie-
dere dag tien deelnemers uitverkorenen 
zijn, om op de zaterdag het klompenspel 
met Albert Mol te spelen. Mol (1917-
2004), eigenlijk danser en choreograaf 
maar zijn bekendheid in de jaren ‘70/’80 
met name dankt aan de deelname als 
panellid in spelshows. En het is een feest 
!! op de zaterdagavond, wanneer inwo-
ners van Voorst met de humorvolle en 
altijd goedlachse, in Laren Gelderland 
wonende Albert Mol worden verbonden. 

De groei van het 
Klompenfeest
Het klompenfeest was van oorsprong 
een braderie, een straatfeest en heette 
vroeger ‘Klompenweek’, de periode van 
de dinsdag t/m de zaterdag. Je kon er 
koekhappen, er was de fameuze mar-
mottenbaan uit Vaassen, bekend van 
‘Avro’s WieKentKwis’ en je kon drop 
scheppen. Iedereen kende iedereen, 
elke straat had een eigen klederdracht 
mét klompen en men waagde zich zelfs 
aan een middeleeuws toneelspel. Het 
klompenfeest was promotie voor Twello, 
reclame maken voor de middenstand, 
gemeenschappelijk de schouders zetten 
onder het dorpsfeest. 
Mogelijk heeft het chauvinisme van 
Twello wel voor een groot deel bijge-
dragen aan de groei en het succes. Niet 
bescheiden zijn, flink durven uitpakken, 
plannen durven maken en uitvoeren. 
Zoals toenmalig burgemeester Zeven-
bergen het schetste; ‘hoe mooi en oud 
de ons omringende steden Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen ook mogen zijn, ze 

liggen natuurlijk in een 
uithoek. Twello is dui-
delijk het kloppend hart 
van de Stedendriehoek.’ 
En het was burgemees-

ter van Blommenstein die een antwoord 
had op de groei van het evenement in 
zijn tijd als burgemeester; zorg voor de 
p’s!!! Personeel, Parkeren en Plassen! 
Oftewel, zorg voor voldoende mensen 
die helpen, regel het verkeer en voor-
kom overlast van naar toilet zoekende 
bezoekers. Het was ook de tijd van de 
ommekeer in de organisatie, waarbij de 
hedendaagse Stichting Klompenfeest 
Twello ontstond. 

Het klompenfeest van nu
Artiesten met faam zijn nog altijd een be-
langrijk onderdeel van het feest, daarin 
is weinig veranderd met vroeger. Het 
zorgt er ook juist voor, dat bezoekers van 
ver over de gemeentegrens graag naar 
Twello komen. Daarnaast een breed 
aanbod van deelnemers die kramen hu-
ren met een grote diversiteit aan goede-
ren. Diverse podia met een mix van acti-
viteiten, waardoor er continu van alles is 
te beleven tijdens het feest. 
Een toename van bezoekers houdt au-
tomatisch in, dat er meer rekening moet 

worden gehouden met diverse onder-
delen van het evenement. Veiligheid is 
één van de essentiële aspecten en het is 
goed, dat gemeente Voorst de veiligheid 
voor burgers hoog in het vaandel heeft 
staan. Zo is er dit jaar iemand ingehuurd 
op het gebied van crowd management. 
Stichting Klompenfeest Twello heeft een 
progressief beleid waar het aankomt op 
de zorg voor veiligheid van de bezoekers. 

40 Jaren klompenfeest Twello en al wor-
den de houten schoenen over het alge-
meen thuis gelaten, in essentie is er niet 

zoveel veranderd aan het gevoel en de 
beleving van toen. De marktkramen vul-
len de straten, muziek en vrolijkheid is 
op iedere straathoek te beleven en men-
sen drommen samen. 
Theater, kermis en klompentochten, af-
gewisseld met een heel Twello dat Hazes 
zingt, houdt van Holland of Maestro wil 
worden. 

Het Voorster Nieuws 
wenst iedereen 

een prachtig feest! 
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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken maandag 9 september 19.30 uur 

Op maandag 9 september 2019 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde 
onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbe-
reiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 23 september 
2019 vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te 
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raads-
leden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de 
griffie hiervoor aanmelden: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de 
vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná de 
pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen).

Maandag 9 september 19.30 uur (raadzaal) 

1. Kadernota schuldhulpverlening 2019 – 2022 
Met de kadernota wordt invulling gegeven aan de wettelijke plicht om één keer in 
de vier jaar een nieuw plan schuldhulpverlening vast te stellen. Deze verplichting 
vloeit voort uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
De Rekenkamercommissie en de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning 
hebben adviezen aangereikt en de gemeenteraad heeft opgedragen om het proces 
van preventie op te nemen.

Maandag 9 september 19.30 (trouwzaal)

1. Integraal Wegenplan (IWP) Voorst 2020 – 2024 
In het IWP Voorst 2020-2024 worden het beleid, de uitvoering en de financiële 
onderbouwing gegeven voor het wegbeheer en wegreconstructies. Het IWP Voorst 
2020-2024 is een actualisatie van het vorige beleidsplan en het college stelt voor 
sober en doelmatig te blijven werken. 
 
2. Evaluatie effect maatregelen beperking overlast hondenpoep 
Hondenpoep is een irritant probleem dat ergernis geeft bij veel van onze inwoners. 
De gemeenteraad heeft in een motie gevraagd om maatregelen, in overleg met de 
dorpsbelangenverenigingen, en om het effect van de maatregelen te evalueren en 
hierover te informeren. 

Maandag 9 september 21.00 uur (raadzaal) 

1. Procesevaluatie Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie 
In de periode tussen oktober 2015 en september 2016 is er een inspiratiedocument 
opgesteld door de Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst. Dit document gold 
als opmaat voor een nieuwe omgevingsvisie, de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst, 
die de gemeenteraad op 18 december 2017 heeft vastgesteld. In deze Denktank 
hebben elf Voorsternaren deelgenomen op persoonlijke titel. Zij hebben hun ideeën 
en opvattingen over de toekomst van de gemeente Voorst in het ‘Inspiratiedocument 
Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst’ weergegeven. Het werken met een participatie-
vorm als een Denktank was een experiment en was nieuw voor de gemeente Voorst. 
Daarom is het proces rondom de Denktank geëvalueerd. 
 
2. Oriëntatienota samenwerkingsverbanden 
In de raadsvergadering van 1 april 2019 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel 
van Robert Bosch over gemeentelijke samenwerkingsverbanden vastgesteld. Het 
raadsbesluit draagt het college op om op basis van de voorstellen in het initiatief-
voorstel een oriëntatienota over samenwerkingsverbanden samen te stellen. Deze 
oriëntatienota bevat nog geen voorstellen maar heeft een oriënterende strekking, 
omdat het kabinet een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in 
voorbereiding heeft die raakt aan de kern van het initiatiefvoorstel. 

Maandag 9 september 21.00 (trouwzaal)

1. Programma Water 2020 – 2025
Het programma Water beschrijft de gemeentelijke watertaken en zorgplichten (af-
valwater, hemelwater en grondwater) en geeft de visie van het college op het gebied 
van oppervlaktewater, de beken, weteringen en de IJssel. Daarnaast bevat het al 
de juridische benodigde informatie om als opvolger van het huidige Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2015-2019 te dienen. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen. Deze staan ook op 
voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) App Politiek Portaal 
Publieksapplicatie. 

In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat het tijdens de vergaderingen 
mogelijk is om de stukken digitaal te bekijken op uw eigen apparatuur.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de 
ronde-tafelge sprek ken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , 
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

maandag 9 september 19:30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 23 september 19:30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, de locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87 of rechtstreeks met 
de raadsfracties voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden :
•  Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 
 06-55 53 21 13
•  Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl /
 06-22 37 82 24
•  Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl / 
 06-53 87 71 61
•  Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 
 06-53 67 85 62
•  Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl 
•  Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
•  Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl / 
 06-37 31 54 22

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

E-mail service raadsstukken
Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U 
ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen 
een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

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

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

het besluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit belt u 0571-27 99 11. 
Omdat een bezwaarschrift geen 

schorsende werking heeft, kan 
ook een verzoek tot een voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, 
Team bestuursrecht, Postbus 

9030, 6800 EM Arnhem.

De balie VROM is op werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, 0571-27 93 37. 

bekendmakingen
Week 36: 04-09-2019

De gemeente Voorst geeft alle offi  ciële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op 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 op voorst.nl/actueel/bekendmakingen voor meer informatie. Heef u geen computer of 
internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het 
gemeentehuis.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Bergkamp 6 in Wilp V. Simonovski (M) 21 november 1997 Besluit genomen* Z-19-06223_2019-62522

Omgevingsvergunning

Bandijk 20A in Terwolde Verbouwen schuur tot woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0832

Burgemeester van der Feltzweg 98 in Twello Verplaatsen en verbreden in-/uitweg Aanvraag ontvangen SXO-2019-0842

Dalkweg 1 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0633

Dorpszicht in Terwolde Bouwen 5 woningen Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-0617

Enkweg 23 in Wilp Vernieuwen bestaande schuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-0826

Plesmanstraat 11 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0547

Rijksstraatweg 182 in Voorst Renoveren boerderij Aanvraag buiten behandeling* SXO-2019-0536

Vaassenseweg 8 in Terwolde Bouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2019-0847

Sloopmelding

Bekendijk 1 in Terwolde Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2019-0834

Dijkhuizenweg 52 in Nijbroek Verwijderen asbesthoudend schuurdak Melding ontvangen SXO-2019-0846

Karel Doormanstraat 35 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2019-0831

Molenallee 8 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak en wandbeplating schuur Melding ontvangen SXO-2019-0844

Eenmalige kans op supersnel internet in de 
buitengebieden
In de buitengebieden van de ge-
meente Voorst, waar nu een coax-
kabel ligt, is een eenmalige kans 
op supersnel en betrouwbaar in-
ternet door de aanleg van glasve-
zel. Hiervoor is het wel nodig dat 
minimaal 35% van de bewoners in 
het buitengebied voor 30 septem-
ber 2019 ̒ jaʼ zegt tegen glasvezel 
én een abonnement afsluit bij één 
van de zes dienstaanbieders. Om 
de bewoners goed te informeren 
over dit initiatief van Stichting 
Breedband Noord Veluwe en de 
plaatselijke belangenverenigingen 
organiseren zij samen twee infor-
matieavonden: op 10 september 
in Wilp-Achterhoek en op woens-
dag 11 september in Terwolde. 
Wethouder Harjo Pinkster hoopt 
dat zoveel mogelijk bewoners van 
het buitengebied de informatie-
avond bezoeken zodat zij over 
voldoende informatie beschikken 
om de juiste beslissing te nemen 
nu die mogelijkheid er is. 

Verbindingen nog niet 
optimaal
De bewoners die in de randen rond 
de kernen wonen hebben nog niet 
eerder de mogelijkheid gehad om 
voor glasvezel te kiezen. Hier ligt 
nu nog een coaxkabel waar ook 
nog niet alle woningen op aan-
gesloten zijn. De verwachting is 
dat de hoeveelheid data in de ko-

mende jaren sterk toeneemt. De 
verbindingen met coax worden 
slechter door problemen met de 
snelheid. Met glasvezel komt er 
een snelle en betrouwbare ver-
binding met de buitenwereld. En 
dat is goed voor de leefbaarheid 
en vitaliteit van het buitengebied. 

Informatieavonden
Voor de bewoners in de randen 
rond de kernen Klarenbeek, Wilp-
Achterhoek, Posterenk, Wilp en 
Voorst:
• Dinsdag 10 september in Boer-

derij Den Hoek, Leemsteeg 23 
in Wilp-Achterhoek.

 Voor de bewoners in de ran-
den rond de kernen Nijbroek, 
Terwolde, Steenenkamer en (de 
noordzijde van) Twello:

• Woensdag 11 september in 
Dorpshuis dʼOlde Schole, Vaas-
senseweg 3A in Terwolde.

 Beide informatieavonden star-
ten om 19.30 uur, de inloop is 
vanaf 19.0 0 uur. 

Tijdens deze avonden worden de 
verschillende mogelijkheden op 
een rij gezet, de dienstenaanbie-
ders zijn aanwezig om u te infor-
meren en er is de mogelijkheid 
om vragen te stellen. 
Meer informatie: 
glasvezelbuitenaf.nl 
(deelgebied Veluwe Oost – 
fase 2).  ■

Zaterdag 14 september Open Monumentendag

Zaterdag 14 september is de 33e 
editie van de Open Monumenten-
dag, het grootste culturele eve-
nement van Nederland. Ook in de 
gemeente Voorst is er op 14 sep-
tember van 10.00 uur tot 17.00 
uur van alles te zien en te beleven 
rondom het vrolijke thema ̒ Plekken 
van plezier!ʼ

Plekken van plezier
Vijf categorieën plezier staan dit 
jaar centraal: podiumkunsten, mu-

seale kunsten, sport en spel, horeca 
en recreatie. Overal in ons land, en 
ook in de gemeente Voorst, gaan op 
de Open Monumentendag de deu-
ren open van monumenten die te 
maken hebben met entertainment, 
vrije tijd en ontspanning.

Zaterdag 14 september
Dit jaar kunt u ruim dertig monu-
menten in de gemeente Voorst be-
zoeken. Een mooie manier om deze 
opengestelde monumenten te be-
zoeken is via één van de drie vol-
gende fi etsroutes: Nijbroek/Terwol-
de, Twello en Bussloo/Posterenk.

Tijdens de Open Monumentendag 
wordt u bij diverse monumenten 
verrast met muziek, kunst, spelle-
tjes, een rondleiding, tentoonstel-
lingen of een hapje en een drankje. 
Zo ontmoet u de vijf categorieën van 
plezier in een eigentijds jasje. 
Speciaal voor de kinderen zijn er 
kinderactiviteiten en leuke puzzel-
tochten georganiseerd.

Naast de vele opengestelde monu-
menten zijn er dit jaar een aantal 
bijzondere activiteiten georgani-
seerd. Geniet van een prachtige 
rondrit met paard-en-rijtuig langs 
de rijke buitenplaatsen en land-
goederen van Twello. Luister naar 
boeiende concerten van het AMC 
Kamerkoor uit Amsterdam of van 
Cappella Calluna met haar repertoi-

re over ̒ Plekken van plezierʼ. Wandel 
mee met de interessante excursie 
naar de Appense Dijk en de Bo-
mendijk onder leiding van twee en-
thousiaste gidsen. Bezoek de fraaie 
kunstexpositie bij de Kunstkring en 
duik in het verleden bij de tentoon-
stelling in de bibliotheek in Twello. 
Of geniet van een heerlijke high tea 
op een prachtige buitenplaats (de 
opbrengst gaat naar een goed doel). 

Zondag 15 september
Op zondag 15 september gaat de 
eeuwenoude ruïne de Nijenbeek ex-
tra open. Vooraf reserveren is deze 
dag niet nodig, u kunt u ter plekke 
aanmelden bij Huisje Sonnenberg. 
Op zondag 15 september is er op 
Landgoed Klarenbeek de tentoon-
stelling ̒ De Koperfabriek in Klaren-
beekʼ en er zijn historische fotoʼs 
over plezier op het landgoed.

Veel plezier!
Kortom, er is veel te zien, te doen, te 
beleven, te proeven en te genieten. 
Reserveer 14 en 15  september in uw 
agenda en bezoek de Open Monu-
mentendag in de gemeente Voorst! 
Het comité Open Monumentendag 
Voorst wenst u alvast een fantasti-
sche dag toe.  ■



KLompenfeest
6, 7, 8 septBij 

Heel Twello zingt Hazes!
Hessel & Ineke met DJ van RADIO NL

DJ William
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210x148mm h - Full Colour - week 32

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346           
    facebook.com/ExpertTwello

Expert Twello
al 40 jaar
vertrouwd dichtbij

          

Expert Twello
al 40 jaar
vertrouwd dichtbij

In de winkel en 
via facebook zijn er in 
de maand september
diverse winacties --> 
houd de facebook 

pagina van Expert Twello
 in de gaten!

Tijdens het 
Klompenfeest is er een 

Formule 1 Race Seat in de 
winkel. Iedere snelste van 
de dag wint een Samsung 

QLED TV QUE43Q60R 
ter waarde van 

€999!

Tijdens het Klompenfeest spectaculaire 
aanbiedingen, demonstraties en winacties
Tijdens het Klompenfeest spectaculaire Tijdens het Klompenfeest spectaculaire 
aanbiedingen, demonstraties en winacties

Expert Twello
al 40 jaar
vertrouwd dichtbij

“Acties zijn geldig van 6 t/m 8 september (tenzij anders vermeld), 
zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van type en drukfouten”

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346           
    facebook.com/ExpertTwello



Soda Stream vrijdag 6 september 13:00 -18:00 uur
Sony  vrijdag 6 september 12:00 - 21:00 uur
Sonos vrijdag 6 september hele dag
Panasonic Croustina broodbakmachine vrijdag 6 september hele dag

Delonghi Koffie zaterdag 7 september 11:00 - 17:00 uur
Dyson zaterdag 7 september 11:00 - 17:00 uur
Denon, Marantz en HEOS zaterdag 7 september 11:00 - 18:00 uur
Nespresso zaterdag 7 september 11:00 - 17:00 uur
Sonos zaterdag 7 september hele dag
Panasonic Croustina broodbakmachine zaterdag 7 september hele dag

Jura zondag 8 september 12:00 - 17:00 uur
Whirlpool Crisp-demonstratie zondag 8 september 13:00 - 17:00 uur
Sonos zondag 8 september hele dag
Panasonic Croustina broodbakmachine zondag 8 september hele dag

DEMONSTRATIES

Varta batterijen 
AA of AAA 12-pack 

van 9,99 voor 

GU10 lampen 3-pack of
E27 lampen 3-pack 

van 10,99 voorvan 10,99 voor
Zaklamp 
oplaadbaar 

van 18,99 voor

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346           
    facebook.com/ExpertTwello

Twello

GU10 lampen 3-pack of

Zaklamp 
oplaadbaar oplaadbaar 

AA of AAA 12-pack 

van 9,99 voor 

7,99 12,99

5,-
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van 899,-

van 1299,-

van 649,-

van 2499

719,20

1039,20

voor

voor

KD49XG8096 , Bluetooth en 
WiFi, Triluminos Display

KD49XG9005, Bluetooth en 
WiFi, X-motion Clarity

KD43XF7596, 
Google Assistant, Smart Plug & Play

KD55AG8, Android TV met 
Google Assistant, 4K X-reality Pro

Sony 49 inch, 4K Ultra HD

Sony 49 inch, 4K Ultra HD

Sony 43 inch, 4K Ultra HD

Sony 55 inch, 4K OLED TV

1999,20
voor

Tijdens het 
Klompenfeest 
spectaculaire 

aanbiedingen, 
demonstraties en 

winacties

Tijdens het 
Klompenfeest Klompenfeest 
spectaculaire 

aanbiedingen, aanbiedingen, 
demonstraties en 

winacties

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346           
    facebook.com/ExpertTwello

20%
Korting

20%
Korting

20%
Korting

20%
Korting

KD43XF7596, 
Google Assistant, Smart Plug & Play

499,-
voor



van 999,-

van 1999,-

van 1199,-

van 599,-

799,20

1599,20

959,20

479,20

voor

voor

voor

voor

479,479,479,479,479,

QE43Q60R - Smart TV
2400 PQI - Smart Hub

QE55Q80 - Smart TV
3700QPI - Smart Hub

QE49Q67- Smart TV 
Quantum HDR - Ambient Mode

UE43RU7470 - Supreme UHD Dimming
Smart Hub - OneRemote Control

Samsung 43 inch 4K QLED TV

Samsung 55 inch 4K QLED TV

Samsung 49 inch 4K QLED TV

Samsung 43 inch 4K Ultra HD TV

Samsung feliciteert Expert Twello 
met het 40 jarig jubileum

De hele maand september 

20% korting 
op geselecteerde Samsung 

televisies en soundbars!

Samsung feliciteert Expert Twello 

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346           
    facebook.com/ExpertTwello
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van 649,-

van 499,-

van 499,- van 699,-

van 329,-

579,-

449,-

449,- 549,-

299,-

voor

voor

voor voor

voor

WDNF82DIXH - Inhoud 222+97 liter
Hoogte 1888mm - Energieklasse A+++

AMW9605IX - Nishoogte 45cm
Inhoud 40 liter - Vermogen 900 watt
Met crisp-functie

MCP349SL - Inhoud 25 liter
Vermogen 800 watt - Met crisp-functie

FWG81496WSENL - 8KG / 1400 toeren
Energieklasse A+++ -30% - Freshcare +
Waterbeveiligingssysteem

WIO3033DEL - Volledig geïntegreerd
14 couverts - 43 dBA - Energieklasse A+++

MWPN338SB - Inhoud 33 liter
Vermogen 900 watt - 1200 watt grill
Automatische programma’s

Whirlpool Vrijstaande 
koel-/vrieskast

Whirlpool Inbouw combi 
magnetron

Whirlpool Combimagnetron

Whirlpool Voorlader Whirlpool Inbouw 
vaatwasser 60cm

Whirlpool Combimagnetron

Deze magnetron wordt 
gedemonstreerd op 

zondag 8 september!

199,-
voor

van 219,-

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346           
    facebook.com/ExpertTwello



ELITE
De slimme all-rounder

Een kamervullend geluid gecombineerd 
met een geweldig design en een ruime 
keuze muziekbronnen: de ELITE is een 
slimme all-rounder.

Klipsch Reference 
Premiere Series
redesigned for a 
premium acoustic 
performance

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346           
    facebook.com/ExpertTwello
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van 49,95,-

40,-
voor

Krups XN1108 Krups XN1101 Krups XN110B

Krups Nescafé 
Dolce Gusto Mini Me
KP123b 
met GRATIS doosje koffi e

van 89,-

Zwart Wit Grijs

van 88,95 van 88,95

79,- 79,- 79,-
voor voor voor

van 109,-

89,-
voor

Nespresso apparaten (worden ook gedemonstreerd zaterdag 7 september!)

Beko feliciteert Expert Twello 
met haar 40 jarig jubileum
Nu  5 jaar garantie op een Beko Selective Line model

WTV7735XS0
Actieprijs: € 399,-        

DS7335PXO
Actieprijs: € 499,-

Expert Twello: Duistervoordseweg 11, 7391 CA TwelloExpert Twello: Duistervoordseweg 11, 7391 CA Twello

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346           
    facebook.com/ExpertTwello

Tefal Airfryer
EY4018 
BESTE KOOP CONSUMENTEN GIDS JULI 2019



Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346           
    facebook.com/ExpertTwello
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MARTIN HOLLEBOOM 
(EXPERT TWELLO) VIERT JUBILEUM

Het huidige Expert pand aan de Duistervoordseweg.

TWELLO.- Een 40 jarig bedrijfsjubileum mag, zeker in de huidige tijd, als iets 
bijzonders worden beschouwd. Temeer als het een winkel in consumente-
lektronica  betreft. Deze bedrijfstak zag de afgelopen jaren talrijke winkels 
van het toneel verdwijnen. Wilskracht en doorzettingsvermogen van on-
dernemer Martin Holleboom en zijn team hebben geleid tot deze mijlpaal.

Martin is niet zomaar de wereld van con-
sumenten elektronica in gedoken. Ken-
nis en  ervaring heeft hij opgedaan bij de 
toenmalige firma de Buijzer. Leergierig 
als hij was maakte hij al snel carrière en 
klom hij op tot bedrijfsleider. Komende 
uit een ondernemersfamilie kreeg hij 
steeds meer het gevoel om voor ‘zichzelf’ 
te beginnen. Die kans diende zich in het 
jaar 2008 aan, de familie de Buijzer gaf in 
2007 aan te willen stoppen en kon Mar-
tin de zaak overnemen. Een kolfje naar 
zijn hand, de in Twello en omgeving goed 
bekend staande witgoed en elektroni-
cazaak was precies waar hij aan verder 
wilde bouwen. Hij kende alle ins en outs 
van deze bedrijfstak, maar nog belangrij-
ker hij kende het klantenbestand. De op-
gebouwde reputatie, waar hij uiteraard 
een groot aandeel in heeft, wil hij kost 
wat kost behouden en waar mogelijk uit-
breiden. Daartoe weet hij zich omringd 
door een team van 17 geweldige mede-
werkers die alles uit de kast halen om de 
klant te bedienen en van het juiste ad-
vies te voorzien. Door hun jarenlange er-
varing weten zij als geen ander de weg in 
bij voorbeeld de huidige digitale wereld. 
“Binnen ons team heerst het familiege-
voel”, benadrukt Martin.

Grootste van Nederland
Sinds 2016 huist Expert Twello in het 

prachtige pand aan de Duistervoordse-
weg. Het eerste wat opvalt bij het betre-
den van de winkel is de enorme ruimte 
en de overzichtelijke indeling. Het geheel 
heeft een rustgevende uitstraling, zodat 
de klant zich kan oriënteren en zich niet 
opgejaagd voelt. Martin: “Ik wil de klant 
de winkel laten beleven, kijken, voelen, 
ruiken en proeven. Dat kan dus hier al-
lemaal, met een totale oppervlakte van 
maar liefst 1700 vierkante meter zien 
we kans om bijna alles op voorraad te 
hebben. Hierdoor is het ons gelukt de 
grootste Expert van Nederland te wor-
den. Kopen begint met kijken, en dat kan 
dus hier. Maar ook onze service aan huis 
en in de winkel is een groot goed in ons 
bedrijfspolicy”.

Invloed internet
Ook bij Expert Twello is men zich bewust 
van de invloed van het internet. Door 
meer ‘beleving’ in de winkel te creëren 
weet Holleboom de klant veelal te binden. 
Service en dienstbaarheid zoals Expert 
Twello levert, geven ook vaak de doorslag. 
Holleboom ziet steeds meer mensen, 
ook jongeren, in de zaak die in plaats 
van via internet een bestelling te doen 
liever de producten aanraken en bekij-
ken. Daar hoort persoonlijke informatie 
en voorlichting bij. Dat ervaart men toch 
als een belangrijke basis voor een goede 

aankoop. Alles is hier gewoon aanwezig 
men hoeft het dorp niet uit.

Toekomst
Ook na 40 jaar houdt Martin nog steeds 
zijn blik op de toekomst gericht. Plannen 
genoeg, het uitbreiden van assortimen-
ten, de presentatie nog completer ma-

ken zijn zo maar enkele voorbeelden die 
hij in gedachten heeft.

Jubileumacties
Tijdens het klompenfeest zijn er bij Ex-
pert Twello speciale jubileumacties en 
demonstraties. Zo kan men op vrijdag 
6, zaterdag 7 en zondag 8 september 

plaats nemen in een in de winkel ge-
plaatste Formule 1 race seat. Degene die 
per dag de snelste tijd weet te behalen 
wint een 43 inch QLEAD TV t.w.v. 999 
euro. Daarnaast zijn er tal van demon-
straties met onder andere stofzuigers, 
koffieautomaten frisdrankmachines en 
geluidsapparatuur. 

Van Ghentstraat 1979.



            DESIGN DAGEN
DONDERDAG 5 T/M ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019

Extra grote collectie THEO monturen!

€150,- KORTING
op onze allerbeste multifocale glazen
en €75,- op onze allerbeste enkelvoudige glazen.*

* Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel.
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Duistervoordseweg 12A | Twello | T. 0571 273271 | www.oogwereld.nl
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SYMPOSIUM JONGEREN OVER 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DICHTERBIJ

Foto: door Gemma van der Linde

TWELLO.-  Het gaat er op lijken dat een 
symposium met en voor jongeren over 
ontwikkelingssamenwerking een stapje 
dichterbij komt. Dat bleek uit vragen 
van bezoekers of ook jongeren waren 
uitgenodigd op de voorstelling ‘Ontwik-
kelinsgshulp? Hou er over op?! ,die Wiel 
Palmen afgelopen zaterdag gaf in de 
Openbare Bibliotheek van Twello. De 
eerste verkennende gesprekken vinden 
binnenkort plaats.
Deze voorstelling was een van de vele 
activiteiten van de werkgroep El Mundo 
Thailand-Nepal van stichting El Mundo, 
Utrecht.
Als  rode draad gebruikte Palmen zijn er-
varingen in het dorp Haripur, dichtbij de 
grens met India. 
Al enige jaren staat bij Palmen het thema 
‘de Witte Redder versus localen ‘ cen-
traal. Sinds  2004 is hij werkzaam in Thai-
land en Nepal. Hij hekelt de bemoeizucht 
vanuit Europa met wat ’de mensen daar’ 
eigenlijk willen.  ‘Werkgelegenheid staat 
voorop. Dan kunnen ouders zelf wel 
tandpasta kopen of schoolboeken’, laat 
hij met de nodige ironie  weten.
Kritiek
De bezoekers kregen kaartjes waarop 
zij kritische kanttekeningen konden 
plaatsen over de voorstelling die gezien 
moest worden als een try-out. Zo werd 
gewezen op het gegeven dat de arm-
sten niet geholpen zijn bij sociaal eco-
nomische ontwikkeling als ze dit alleen 
moeten doen.  Deze opmerking paste 
naadloos bij de opvatting van Wiel Pal-
men zoals hij samen met sociaal werker 
Arbind Chaufary heeft beschreven in zijn 

laatste boekje   ‘Haripur in Nepal’.  Of 
zoals iemand  klip en klaar neerschreef:: 
’De behoefte is uitgangspunt. Wij dienen 
ons te beperken tot faciliteiten.’  
Interessant was de ‘bijvangst’ na de 
voordracht, zoals eventuele contacten  
met ontwikkelingswerkers elders over 
waterzuiveringsapparaten, hard nodig in 
Haripur waar de natuur de plek is voor 
de toch zo menselijke behoeften. Gevolg 
is dan diarree, een volksziekte in Nepal. 
Ook kon ter plekke een lezing worden 
genoteerd.

De kracht van Jong Nepal
Palmen hoopt met zijn voorstelling meer 
lezingen in de wacht te slepen. 
‘Ik mik op tien tot en met december vol-
gend jaar. De teller staat op vijf’.
In maart volgend jaar hoopt Wiel weer te 
vertrekken naar Nepal voor zijn nieuwe 
boek ‘De kracht van Jong Nepal’. Ook wil 
hij er achter komen of het waar is van 
een groeiende toename van christenver-
volging.

(reactie: palme060@gmail.com).

COLLECTEWEEK PRINSES BEATRIX 
SPIERFONDS VAN START
REGIO.- Van 8 t/m 14 september is de collecteweek van het Prinses Beatrix 
Spierfonds in Twello en Wilp. Het is de grootste jaarlijkse actie voor mensen 
met een spierziekte in Nederland. Ruim 30.000 vrijwilligers gaan op pad om 
geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in 
voor alle mensen met een spierziekte in 
Nederland. Dat zijn ruim 200.000 men-
sen. Het doel van het fonds is om alle 
spierziekten de wereld uit te krijgen, het 
middel is wetenschappelijk onderzoek. 
Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert 
en stimuleert onderzoek naar genezing 
en, omdat dit vaak een lange weg is, ook 
naar verbetering van de kwaliteit van 
leven van patiënten nu. Het fonds krijgt 
geen overheidssteun en is afhankelijk 
van donaties en de inzet van vele vrijwil-
ligers. De collecte is één van de belang-
rijkste inkomstenbronnen. 

Steun de strijd tegen spierziekten en 
geef aan de collectant bij u in de buurt. 
Mist u de collectant? Doneren kan ook 

via de online collectebus van het fonds. 
Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.
nl/collectebus en doneer een bedrag 
naar keuze.

Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spierziekten. 
Sommige zijn dodelijk, sommige zijn 
erfelijk, maar ze hebben allemaal een 
verlammend effect op de spieren. De 
spieren in een mensenlichaam sturen al-
les aan; lopen, zwaaien, lachen, ademen. 
Een ziekte die spieren aantast, tast het 
hele lichaam en daarmee ook het hele 
leven van een persoon aan. 

Lees meer over het 
Prinses Beatrix Spierfonds op 
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl. 

SUBLIEM VERJAARDAGSCONCERT 
DOOR HANS MOL

TERWOLDE.- Zondag jl. verzorgde Hans 
Mol in de Cosmas en Damianus kerk in 
Terwolde weer zijn, inmiddels traditio-
neel geworden, verjaardagsconcert. De 
dirigent van onder andere de Terwoldse 

gemengde zangvereniging Eendracht 
deed zijn kunstje ditmaal helemaal in-
strumentaal. Hij verzorgde een subliem 
pianoconcert met delen van Alexander 
Borodin, Johan Sebastiaan Bach en Bach 

variaties van Nicolaï Rimsky-Korsakov. 
Het was duidelijk te horen dat de mu-
zikale voorkeur van Mol uitgaat naar de 
composities van Bach. Dat deel van het 
concert werd met meer passie en over-
tuiging gespeeld, hoewel ook het totaal 
plaatje voor de liefhebbers een genot 
voor het gehoor was. Een concert is in 
feite een totaal plaatje. De aankleding 
moet goed zijn, de uitvoerende pianist 
moet de kunst verstaan om de spanning 
op te bouwen en op het juiste moment 
weer af te zwakken en de bijpassende 
ambiance moet helemaal kloppen. Tij-
dens dit concert bleken alle componen-
ten optimaal aanwezig, of het moest het 
(in verband met de temperatuur) ont-
breken van het jasje van de pianist zijn. 
Wel, als dat het enige punt van kritiek is, 
dan zit het met de rest wel snor. En dat 
deed het ook. Er werd gemusiceerd op 
hoog niveau in een setting, in de prach-
tige middeleeuwse Terwoldse kerk die 
zijn weerga niet kent, terwijl mede door 
het prachtige nazomerweer (en mogelijk 
het uitzicht voor de aanwezigen op een 
smakelijke verjaardagsborrel) het pu-
bliek, zoals dat heet, ‘good te passe’ was.

TAIZÉ VIERING IN ST.MARTINUSKERK 
BUSSLOO.- De Stichting Sint Martinu-
skerk Bussloo neemt het initiatief om 
eenmaal per maand in de kerk een oecu-
menische gebedsviering in de geest van 
Taizé te houden, te beginnen op donder-
dag 12 september en verder op iedere 
tweede donderdag van de maand. De 
gemeenschap van Taizé is een interna-
tionale christelijke oecumenische kloos-
tergemeenschap, die haar oorsprong 
vond in de eerste oorlogsjaren.  Broeder 
Roger Schutz kocht in het plaatsje Taizé, 
in de omgeving van Cluny, in 1940 een 
huis waar hij mensen opving die het 
oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten, 
voornamelijk Joden. In 1942 moest hij-
zelf vluchten, maar reeds in 1944 keerde 
hij terug in Taizé. In de tussentijd hadden 

de eerste broeders zich bij hem aange-
sloten, waarmee hij de oecumenische 
gemeenschap stichtte.

Moment van bezinning
Sinds die stichting komen jaarlijks dui-
zenden jongeren, maar ook ouderen 
uit heel Europa naar Taizé voor meestal 
één week van ontmoeting en bezinning. 
Driemaal per dag komen de broeders 
met alle bezoekers bijeen in de Verzoe-
ningskerk voor het gemeenschappelijk 
gebed, met veel zang en een tijd van 
stilte. Op veel plaatsen in België en Ne-
derland worden regelmatig gebedsvie-
ringen georganiseerd in de stijl van de 
gemeenschap van Taizé. Soortgelijke 
vieringen beoogt ook de Stichting Sint 

Martinuskerk Bussloo en daarbij is ie-
dereen van harte welkom. De liturgie 
voor deze vieringen wordt voorbereid en 
verzorgd door Ruth Maatman en Hein de 
Jong. Juist in deze drukke tijden hebben 
veel mensen behoefte aan een moment 
van bezinning. Er is een duidelijke breuk 
tussen gebed en werk. In het gebed ont-
vangen we de energie die nodig is, om 
te zorgen dat degenen die wij liefhebben 
kunnen overleven, de omstandigheden 
waarin mensen leven te veranderen en 
de aarde tot een bewoonbare plaats te 
maken. De viering begint om 19.00 uur 
en duurt ongeveer drie kwartier. Na af-
loop is er gelegenheid om elkaar te ont-
moeten in het Parochiecentrum onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 

FysioFit is � tness met geavanceerde 
� tnessapparatuur, gecombineerd met ( 
grond) oefeningen, onder begeleiding 
van een fysiotherapeut, met een op maat 
gemaakt trainingsschema dat gebaseerd 
is op de speci� eke belastbaarheid van de 
sporter. Het wordt gegeven bij Praktijk 
voor fysiotherapie en manuele therapie 
de Boombosch in Twello, gevestigd in 
het Medisch Centrum Twello.
De ruim 300 leden van de Fysio� t trai-
nen, in groepen van max 13 personen,  
op een vast uur per week in de grote 
oefenzaal. Na a� oop wordt er gezellig 
ko�  e of thee  gedronken, aangeboden 
door de Boombosch.
Voor vele sporters is de FysioFit ook 
sociaal van groot belang.
FysioFit is een sportieve activiteit waar 
men op eigen initiatief ( buiten de zorg-
verzekeraar om) aan deelneemt.
De kosten zijn €31.50  Per maand, geïnd 
via automatische incasso en de opzegter-
mijn is 1 maand.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de balie van de praktijk ,telefonisch 
0571-275871 of  via de website: www.
deboombosch.nl
De Boombosch is een grote fysiothera-
pie praktijk.
 
Ons team bestaat uit  22 fysiotherapeu-
ten met de volgende specialisaties.

• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Geriatrisch fysiotherapie
• Bekken fysiotherapie
• Hydrotherapie
• Handtherapie
• Ademhaling  en ontspanning 

therapie
• Dry Needling

• Echogra� e
• Schockwave
• Epte ( percutane electrolyse 

therapie)
• Cardio vasculaire revalidatie
• Oncologische fysiotherapie
• Oedeem therapie
• Sportfysiotherapie

U kunt bij ons binnenlopen voor een 
afspraak. Dat kan met of zonder verwij-
zing van de huisarts.

Uiteraard kunt u zich ook telefonisch 
aanmelden ,wij zullen ons  uiterste best 
doen u zo snel mogelijk, of op het door 
u gewenste tijdstip, te behandelen.
Wij hebben contracten met alle zorg-
verzekeraars, zijn HKZ gecerti� ceerd en 
aangesloten bij Stichting NL Keurmerk 
Fysiotherapie ( SKF) en Koninklijk 
Nederlands Genootschap Fysiotherapie 
( KNGF).

Ook bieden wij ZwangerFit aan, training 
en begeleiding tijdens ( vanaf 16 weken) 
en na de zwangerschap. Voor meer info 
kunt u onze site bekijken of even bellen.
In samenwerking met verloskundigen 
praktijk De Eiber geven wij regelmatig 
voorlichtingsavonden over de bevalling.
 
Ter gelegenheid van het  25 jarig 
jubileum van de FysioFit krijgen alle 
deelnemers een Boombosch  Fysio� t  
sport T -shirt aangeboden. 

Wij danken alle deelnemers voor hun 
trouwe sportieve deelname aan de Fysio-
Fit de afgelopen 25 jaar!
Maatschap De Boombosch Zorg,
Jos Hulshof, Jorg Pieper, Rob Arentsen, 
Hetty Hulshof

FysioFit De Boombosch 25 jaar!

Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b 7391BT Twello
informatie@deboombosch.nl
www. deboombosch.nl
0571-275871

In 2019 bestaat FysioFit De Boombosch 25 jaar. 

Foto door: Myra Hulshof
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Cluny_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oecumene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebed


mick match

Weet jij wat je mooi vindt maar best een uitdaging om al die 
mooie spullen tot een mooi, harmonieus geheel te maken in 
je eigen woning, kortom een thuis? 
Wil je van je werkplek een efficiënt en inspirerende ruimte 
maken maar weet je niet hoe?

Ik kan je helpen om jouw stijl, persoonlijkheid en (bedrijf) 
identiteit te onderstrepen in jouw woning of werkplek

• mick match

• 06-81661939

• www.mickmatch.com

• annemieke@mickmatch.com

Voor 
interieuradvies 

bij jou thuis
€95,-

maximaal 2 uur

Interieurontwerp, advies en bouwbegeleiding

Bowlen   Eten & Drinken   Vergaderen   Feesten

* Let op: reserveren voor deze actie kan alleen per telefoon, i.v.m. 

het inplannen van de extra 30 minuten. Bel nu: 0570 - 612 869.

www.bowlingdeventer.nl
info@bowlingdeventer.nl

NIEUWE 
BANEN

GEOPEND!KOM IN SEPTEMBER

GRATIS 30 MINUTEN 
EXTRA BOWLEN!*

#Westrikeagain
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Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

BLUESCONCERT 
IN MARTINUSKERK

Richard Joris geeft een soloconcert. 

BUSSLOO.- Zaterdag 14 september geeft 
Richard Joris een Bluesconcert in de Sint 
Martinuskerk te Bussloo. Deze bekende 
singer-songwriter uit Apeldoorn heeft 
in vele formaties en projecten gespeeld 
zoals Rock Blues Motown. Na jaren werk 
van anderen te hebben gespeeld, werd 
voor Richard de drang om eigen num-
mers te schrijven groot. Met zijn laatste 
band “Carve” schreef hij al een aantal 
nummers. Inmiddels componeert hij 
zijn eigen nummers op gitaar. Om die 
aan het publiek te laten horen richt hij 
de band YourS op. Vaak speelt hij samen 
met gitarist Raymond ter Riet. Intussen 

is YourS uitgebreid met bassist Armand 
Spee en Cajon Rutger Kokke. Ze spelen 
op veel podiums in Nederland, Enge-
land, Duitsland en België. Momenteel 
werkt YourS aan haar eerste album met 
een mix van soul, funk, blues en rock en 
prachtig gezongen ballads. In de Marti-
nuskerk speelt Richard ‘YourS’ Joris solo. 
Een uitgelezen kans om hem te zien 
en te beluisteren in de unieke sfeer en 
akoestiek van de mooie Sint Martinus-
kerk te Bussloo. Kaarten kosten € 7,50 
en het concert begint om 20.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op: www.
sint-martinuskerk-bussloo.org

ZONNIGE ZOMERACTIE ZONNEPANELEN
VOORST.- De zomervakantie is ten ein-
de. Hopelijk bent u weer lekker opgela-
den in de zon. En het ziet er naar uit dat 
we nog kunnen genieten van een mooie 
nazomer.  De zon is niet alleen goed voor 
uw eigen batterij. Met zonne-energie 
kunt u ook flink besparen op uw ener-
gierekening en zonnestroom is 100% 
duurzaam!

In samenwerking met HVE hebben dit 
jaar al meer dan 100 huishoudens via 
EnergieRijk Voorst zonnepanelen aange-
schaft met een collectieve inkoopactie. 
HVE is het bedrijf van duurzame onder-

nemer en Voorstenaar Tycho Tomassen.
Om iedereen te kunnen laten profiteren 
van deze collectieve inkoop, organiseert 
EnergieRijk Voorst een Zonnige Zomer-
actie Zonnepanelen. 

A-kwaliteit zonnepanelen, scherp ge-
prijsd en met 10% collectiviteitskorting. 
Zo krijgt u bijvoorbeeld 10 panelen inclu-
sief installatie voor €3.875. De panelen 
zijn in ongeveer 6 jaar terugverdiend en 
geven daarna nog minstens 15 jaar gra-
tis stroom. 
U kunt tot 15 september meedoen met 
deze zomeractie. U kunt zich aanmelden 

via www.energierijkvoorst.nl of door 
te bellen naar 055-2048932. Als u zich 
heeft aangemeld, komt een deskundige 
bij u thuis. Hij kan u adviseren over de 
geschiktheid van uw dak, het aantal pa-
nelen en welke techniek in uw situatie 
het beste past. 
Op basis van dit bezoek krijgt u een op 
uw woning toegespitste offerte toege-
stuurd. Daarin staan de kosten en de 
ingeschatte opbrengsten. Wanneer u 
akkoord gaat met de offerte, worden de 
panelen op korte termijn geïnstalleerd. 
Vanaf dat moment produceert u uw ei-
gen groene stroom. 

“WEERBAARHEID” IS OP EEN PASSENDE 
MANIER OPKOMEN VOOR JEZELF
(Door Rolf Tijssen)
TWELLO.- In deze wereld van snelheid 
en onstabiliteit is een weerbaarheidstrai-
ning voor kinderen een aanvulling voor 
hun gevoelens en aanpak. M.a.w. ‘opko-
men voor jezelf.’ Wat wij als gewoon zien, 
vinden veel kinderen lastig en zeker niet 
vanzelfsprekend. In een wereld waarin 
ouders werken en zichzelf staande moe-
ten houden, hebben kinderen daarin 
hun eigen beleving. De aandacht die wij 
hun geven is beslist liefdevol maar niet 
vanzelfsprekend en bevestigend. Veel 
kinderen hebben problemen met de 
snelheid van reageren en actief bezig 
zijn waarin ‘het moeten en opschieten’ 
vaak de resultaten zijn. Het gevolg is dat 
kinderen (onbewust) hun eigen weg in-
slaan. Dat betekent minder praten, ont-
wijken en het uiten van boosheid door 
onmacht en zich niet begrepen voelen. 
Een negatieve houding is daar het ken-
merk van. 
De omgevingsfactor speelt eveneens 
een grote rol. ‘Te veel en te druk’ maken 
het onstabiel waardoor het incasserings-
vermogen snel daalt. Het gevolg is dat 
zij hun grenzen niet kunnen aangeven. 
Allemaal onmacht doordat de onzeker-
heid door het lijf giert. Uitstellen en vaak 
wazige antwoorden geven zijn hier een 
bewijs van. Willen we dat?  Nee natuurlijk 
niet . Je wenst dat je kind het allerbeste 
heeft. Maar één ding is zeker “ Ze moe-
ten het zelf leren”. 
Te vaak zien wij dat voor het kind alles 
geregeld en beslist wordt. Dit om het 
gezeur te ontzien want we zijn zelf al zo 
druk. Het kind vindt dit makkelijk. Het 
denkt dan “Mooi dan hoef ik het niet te 
doen”. Dit alles geeft een behoorlijke 
deuk in aanpak en incasseren. Het te-
genovergestelde is er ook. Kinderen die 

feilloos alles doen om opmerkingen en 
gezeur te vermijden. Kortom de momen-
ten van inzicht en zelfstandigheid zijn 
ver te zoeken. Voor veel ouders zijn dat 
lastige momenten omdat het “te dicht-
bij” is. Een weerbaarheidstraining geeft 
een oplossing. Het kind hoort, beseft en 
leert hoe zij met hun gevoelens kunnen 
omgaan. Durven ‘nee’ te zeggen. Maar 
ook hoe ga ik om met mijn boosheid en 
onzekerheid.  Ze zullen uiteindelijk posi-
tiever gaan denken en voor hun mening 
opkomen. 
Een kind moet je niet alleen iets vertel-
len maar ook laten doen! In de training 
van Rolf Tijssen gaan de kinderen 6 we-
ken lang werken aan hun incasserings-
vermogen en eigen aanpak. Ze krijgen 
diverse (simpele) zelfverdedigingstech-

nieken waaruit een onzichtbaar wapen 
ontstaat. Daarnaast balansoefeningen 
en wat doe ik als ik boos ben.  Kortom 
een nuttige en gevarieerde training 
waarin plezier, durf en gezamenlijke 
aanpak voorop staat.
Deze weerbaarheidstraining van 6 les-
sen voor kinderen vanaf 7 jaar start op 
dinsdag 10 september a.s. van 16.30-
17.30 uur in Twello aan de Klokken-
kampsweg.  Aan deze training kunnen 
maximaal 10 kinderen deelnemen. De 
kosten zijn € 70,- (incl. cursusschrift). Wie 
interesse heeft kan bellen 06-23618807 
of www.tijssenweerbaarheid.nl.

Een belangrijke voorwaarde voor weer-
baarheid is het gevoel van durven en 
doen.

HOP VOOR GELDERS BIER

Hop komt ook in het wild en de meeste mensen zullen het herkennen. 

EMPE.- Aan de Hommelstraat organi-
seert brouwerij Nevel een hopoogstfeest 
op 7 september. Hop is een bijzondere 
teelt en nu op zijn mooist. 
Op zaterdag 7 september vanaf 10.00 
uur wordt de geteelde hop geplukt in 
gezelschap van de brouwer. Het plukken 
en drogen duurt naar verwachting tot 
een uur of drie waarna er een klein hop-
oogstfeestje is voor degenen die meege-
holpen hebben.  
Van de eerste hopsoorten worden de 
bellen geplukt samen met vrijwilligers. 
De hop wordt gebruikt door brouwerij 
Nevel Artisan Ales uit Nijmegen. Zij zul-
len hiermee, voor het eerst ooit, een 

lokaal Gelders bier brouwen. Dit is een 
bier waarbij alle ingrediënten afkomstig 
zijn uit Gelderland. Hiervoor is al eerder 
brouwgerst geoogst bij in Groesbeek. 
Hop voor Bier is het bedrijf van het echt-
paar Jeanine Lagendijk en Pieter Rijzebol. 
Zij zijn nu drie jaar actief in deze teelt en 
hebben 180 planten staan van acht ver-
schillende soorten. Ze geven in het sei-
zoen augustus-september ook rondlei-
dingen gecombineerd met een proeverij, 
waarin men alles aan de weet kan komen 
over de teelt en de verwerking van hop. 
Rondleidingen zijn ook op aanvraag mo-
gelijk. Meer informatie over het bedrijf is 
te vinden op Facebook hopvoorbier.

HEWI 
CLASSICS
TERWOLDE.- Een Unieke bus! HeWi Classics uit Terwolde 
verhuurt deze in mooie oldtimer bus voor diverse doel-
einden. Gaat u trouwen?   Wilt u vervoer voor een be-
drijfsuitje? Wilt u op een op een unieke manier vervoerd 
worden? Alles is mogelijk om uw dag compleet te maken. 
Tijdens het klompenfeest staat op zondag 8 sept de bus 
aan de dorpsstraat om te bezichtigen. Heeft u hierbij vra-
gen of bijzondere wensen? Er is iemand van ons aanwezig 
om al uw vragen te beantwoorden.

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

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

Verkoop Service Veluwe BV

http://www.sint-martinuskerk-bussloo.org
http://www.sint-martinuskerk-bussloo.org
http://www.energierijkvoorst.nl


Model: Jildau Rentenaar
Leeftijd: 51 jaar
Plaats: Voorst
Kapper: Roos, Frendz
Visagie: Charlotte, Skynz
Kleding: Gerda, Susskind

STYLE TIME
Frendz Roos:

Vandaag hebben wij Jildau in onze 
metamofose stoel. We hebben 
gekozen voor een hippe beach-wave 

wat helemaal hot is deze zomer. Van 
haar kleur hebben we een warme 
bruine honing tint gemaakt. 
Om het haar achter 1 oor te stijlen 
maak je het net een stuk vlotter. Voor 
thuis gebruik hebben wij de Lanza 
Strenght shampoo en conditioner 
geadviseerd. Deze shampoo bestaat 
uit 75% proteïne en 25% vocht. 
Proteïne maakt het haar weer sterk 
en veerkrachtig en vocht maakt het 
haar minder droog. Zo komt Jildau 
de zomer wel door!

Susskind Gerda:

Jildau draagt prachtige herfstkleuren 
die bijzonder goed overheen komen 
bij de kleur van haar mooie krullen. 
De zwarte trendy skinny broek is van 
Helena Hart. Het merk dat zich heel 
goed laat combineren bij de basic’s 
van Susskind. Oker-geel basis shirt 
met smook col en daar overheen 
een katoenen Susskind blouse, een 
combinatie die heerlijk draagt.

Skynz Charlotte:

We hebben een mooie basis make-
up aan gebracht van het merk Zao. 
Altijd belangrijk om er basis onder 
gebruiken met een sun-factor.
Om haar ogen meer te laten spreken 
hebben wij een mooi groene 
oogschaduw aangezet met een 
zachte overloop in het geheel. Omdat 
de ogen genoeg spreken hebben wij 
de lippen rustig gehouden met een 
zacht roze lip-gloss. Om haar gezicht 
te laten sprankelen hebben wij een 
zachte blush/bronsing powder aan 
gebracht.
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haar kleur hebben we een warme 
bruine honing tint gemaakt. 
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thuis gebruik hebben wij de Lanza 
Strenght shampoo en conditioner 
geadviseerd. Deze shampoo bestaat 
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en veerkrachtig en vocht maakt het 
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WOMENS JEANS AND BASICS
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UNIEK VERRASSEND CONCEPT ALS TRENDSETTER IN DE REGIO
DE DEUREN VAN BISTRO-PUB DE PATRON 
GAAN 1 DECEMBER OPEN! 
TWELLO.- ‘Dit concept kennen we niet 
aan deze kant van Nederland, als het 
überhaupt al bestaat!’ en ‘dit interieur 
is fenomenaal mooi!’ zijn enkele uitla-
tingen van de trend-watchers. Voor 
hen liggen de plannen en tekeningen 
van De Patron, terwijl ze in gesprek 
zijn met eigenaar Mark Daley. De 
plannen gaan over het eten en drin-
ken, waarbij Mark zich laat inspireren 
en adviseren door diverse collega’s in 
het werkveld. De tekeningen betref-
fen de indeling van de zaak, de mate-
rialen en het kleurgebruik. Niemand 
minder dan Linda Pol staat hier als in-
terieurarchitect aan het roer, om de 
gasten straks dat ‘wauw-gevoel’ mee 
te geven, wanneer ze de gloednieuwe 
zaak De Patron betreden. 

Een plek voor iedereen
“Mijn verwachtingen zijn, dat De Patron 
een extra kloppend hart gaat worden 
voor Twello”. Aan het woord is Mark 
Daley, eigenaar en als chef-kok straks 
verantwoordelijk voor de vele unieke 
gerechten. “De Patron is een plek waar 
iedereen terecht kan voor vele vormen 
van vermaak. Lunch, diner, een feest, je 
zakelijke afspraken of gewoon even een 
borrel aan de bar met je vrienden of col-
lega’s. Maar we gaan ook avonden ver-
zorgen met live muziek en zelfs theater!’
Vele- en grote plannen, maar daarvoor 
leent zich de locatie ook. De zaak wordt 
dusdanig ingericht, dat iedere bezoeker 
zich er thuis kan voelen; alleen, met z’n 
tweeën of met een grotere groep. Zelfs 
aan de jongste gasten is gedacht, daar-
voor is een aparte kinderhoek beschik-
baar. 

Uniek concept in een 
bijzonder fraai jasje
Interieurarchitect Linda Pol, zij werkte 
ook mee aan het interieur van o.a. Ther-
men Bussloo Bussloo/Berendonck, res-
taurant Witkamp in Laren en diverse 
high end woonhuizen, vertelt in haar be-
woordingen wat de gasten straks gaan 
zien en ervaren. 
“De naam ‘De Patron’ geeft de identiteit 
van dit horecaproject weer. Het is een 
knipoog naar het verleden met een visie 
voor de toekomst, waarbij Mark Daley 
als de Patron aan het roer staat. Het 
pand zelf heeft al veel karakteristieke 
eigenschappen wat het uniek maakt en 
dat is al een cadeautje op zichzelf, wan-
neer je start met een interieurontwerp.”

“Aan de voorzijde bevindt zich straks een 
sfeervolle en intieme ruimte waar je lek-
ker onderuit kunt zitten met familie en 
vrienden. De serre aan de zijkant is het 
kloppend hart van De Patron, met daarin 
een prachtige prominente eiland bar, die 
doorloopt in de grote zaal. Deze ruimte 
leent zich, naast de reguliere horeca, uit-
stekend voor feesten en partijen. Daarbij 
hebben we de oude huiskamer, welke 
een compleet vernieuwende sfeer krijgt 
die we hier in de omgeving nog niet ken-
nen! Het interieur heeft een eigenwijs 
karakter met een mix aan materialen. 
Brons, marmer, staal, leder, gecombi-
neerd met zachte velvet stoelen, bistro 
stoelen, warm licht. Dit samen creëert 
een warme en vooral intieme sfeer aan 
de bijna 400 m² horeca. Het bedrijf Mint 
Interieur uit Raalte gaat zorg dragen 

voor de realisatie van het bijzondere en 
exclusieve interieur van De Patron.”

Historisch pand 
Het pand aan de Kerklaan 1 in de wijk 
Duistervoorde is eigendom van Elizen 
Vastgoed. 
Directeur Jaco Segers volgt de ontwik-
kelingen van de nieuwe zaak op de voet. 
“In de oude patronaat gebouwen von-
den vroeger veel gemeenschappelijke 
activiteiten plaats.
Van preken, toespraken tot gymnastiek 
en de regelmatig terugkerende feest-
avonden met zang en dans. Het voorma-
lig patronaat is een beschermd dorps-
gezicht. Na een intensieve verbouwing 
staat er straks weer een pand met oude 
ziel en een nieuw kloppend hart.”

Klimaat geregeld; altijd de 
juiste temperatuur! 
De Patron beschikt over bijzonder veel 
terrasruimte, waarbij de gasten kunnen 
kiezen voor een koele plek in de scha-
duw of juist volop genieten van de zon. 
Binnen is daar straks ook de keuze tus-
sen verwarmen en koelen. In alle om-
standigheden een aangenaam klimaat 
om in te verblijven.

Klompenfeest Twello
Mark en enkele teamleden zullen aan-
wezig zijn tijdens het Klompenfeest in 
Twello, aanstaand weekend. Bezoekers 

kunnen, genietend van ter plekke vers 
bereide gerechten, een praatje maken 
met Mark en de teamleden en op die wij-
ze alvast kennismaken en sfeer proeven. 

Open Huis
Zaterdag 30 november is iedereen van 
harte welkom aan de Kerklaan 1, want 
het is de dag dat De Patron de deuren 
opent voor een eerste kennismaking. 
Tussen 14.00 uur en 17.00 uur hopen 
Mark en z’n team vele belangstellenden 
welkom te heten tijdens een open huis. 
Iedereen is welkom om onder het genot 
van een hapje en drankje, de eerste in-
drukken op te doen van deze bijzondere 
locatie. Wie nieuwsgierig is, kan ook 
kennismaken met de diverse kaarten 
met daarop de gerechten en dranken. 
Een uniek bedrijf vraagt immers ook om 
unieke kaarten! 
Vanaf zondag 1 december zijn de deuren 
van De Patron, 7 dagen in de week, ge-
opend. 

Wilt u de verdere ontwikkelingen van de 
bouw volgen en straks bijvoorbeeld als 
eerste op de hoogte zijn van nieuwe ge-
rechten? 
Kijk dan op de website
www.DePatronTwello.nl of volg ons op 
Facebook  De-Patron-Twello

Tekst:  Jos Bosch
Foto: Maarten Relker

PRAKTIJK VITALIEF ONTVANGT 
DUIZENDSTE CLIËNT
NIJBROEK.- Onlangs heeft Jorien Strik 
van Praktijk Vitalief in Nijbroek haar 
1000ste cliënt mogen ontvangen. Milou 
uit Welsum was de gelukkige. Haar moe-
der en zusje waren al eerder bij Vitalief 
geweest en nu was het de beurt aan Mi-
lou. Bij een feestje hoort natuurlijk een 
cadeau! Een leuke knuffel en een mand 
met gezonde voedingsmiddelen moch-
ten Milou en haar moeder in ontvangst 
nemen. Daarnaast kreeg zij het eerste 
consult helemaal gratis! Beiden waren 
erg verrast door het feestelijke onthaal.

Praktijk Vitalief bestaat al sinds 2006. Jo-
rien Strik werkte toen nog als fysiothera-
peut bij Zorggroep Apeldoorn, maar had 
het virus van de natuurgeneeskunde te 
pakken gekregen. Na een gedegen stu-
die begon zij de praktijk op te bouwen en 
haar werk bij de Zorggroep af te bouwen. 
In 2010 heeft zij haar baan als fysiothera-
peut vaarwel gezegd en is volledig voor 
de praktijk gegaan. Ze heeft daar nooit 
een seconde spijt van gehad, want wat is 

mooier dan mensen op een natuurlijke 
manier te kunnen helpen met hun klach-
ten? Er komen baby’s, kinderen, mannen 
en vrouwen, de oudste is inmiddels 89 
jaar! De klachten waarmee zij komen, 
zijn zeer divers: van darmproblemen tot 
hormonale klachten, van vermoeidheid 
tot allergieën, Q-koorts, slaapproblemen 
en angsten. Jorien weet inmiddels veel 
over voeding, eet zelf gluten- en suiker-
arm en kan mensen helpen met het om-
schakelen naar een gezonder voedings-
patroon. Ook adviezen over straling, 
bewegen, slaappatroon en ontspanning 
komen altijd aan de orde tijdens een 
consult. De cliënt is zelf verantwoordelijk 
voor zijn gezondheid en samen kijken we 
hoe we klachten kunnen verminderen of 
oplossen. “Ik maak mensen dus niet be-
ter, maar ik help ze met beter worden” , 
aldus Jorien.
Wilt u meer weten over deze aanpak? 
Kijk op de website www.vitalief.nl. Of bel 
met 0571769008. Een kennismakingsge-
sprek van een kwartier is gratis. 

JAAAHAAA, U WEET HET 
MAAR TOCH . . .
TWELLO.- Inmiddels is het gewone ritme weer terug, de koffers zijn uitge-
pakt, de foto’s misschien al uitgezocht. Het schooljaar is weer begonnen 
en zijn er mogelijk nieuwe doelstellingen gemaakt om zaken anders aan te 
pakken. Hier zou ik iets aan willen toevoegen ÒISMAKOGIEÓ. U zit, staat of 
loopt de hele dag; bij het eten, tijdens het werk. Ook van en naar het werk 
toegaan loopt en zit u in de bus, trein, auto of op de fiets. Maar hoe zit u, 
loopt u en staat u te wachten ? 

Ik geef een stuk bewustwording, door 
aandacht te geven aan, uw zit- en sta-
houding. Maar o.a. ook: hoe gaat u op 
een stoel gaat zitten of laat u zich ge-
woon ‘vallen’? 
Verder leer ik kleine zachte bewegingen 
toe te passen om het lichaam soepel 
te houden. Deze bewegingen kunnen 
zo klein worden uitgevoerd dat andere 
mensen het niet opmerken. Dat is het 
mooie aan Ismakogie. U kunt het overal 
en altijd toepassen.  Door Ismakogie 
voorkomt u dat (delen van) het lichaam  
worden vastgezet. Wanneer een hou-
ding voor het lichaam minder gunstig is 
kan er op termijn een klacht ontstaan. 
Ik zeg niets nieuws met de woorden dat 
voorkomen beter is dan genezen. Ons li-
chaam kan een verkeerde houding lang 
volhouden, echter zit daar wel een grens 
aan. Een bijkomend voordeel is dat een 
mooie houding zelfvertrouwen geeft en 
uitstraalt. De bewegingen tijdens een 
workshop of  cursus worden als ont-
spannen ervaren, al krijg ik af en toe ook 
te horen dat het als intensief kan zijn. 

Kijk nu eens naar uw eigen houding.  Hoe 
lang kunt u rechtop aan een tafel of aan 
een bureau zitten zonder steeds te gaan 
schuiven? Inmiddels kan ik zeggen, door 
eerdere cursussen die ik gegeven heb, 
dat deelnemers duidelijke verbetering 
ondervinden. Makkelijker kunnen op-
staan en ook beter en langere tijd kun-
nen staan tijdens het werk zoals op een 
beurs, op een afdeling of kantoorbaan. 
Benieuwd naar wat Ismakogie voor u 
kan betekenen? Kom dan naar de work-

shop op donderdag 12 september van 
19.45 uur tot 21.15 uur in het Irene ge-
bouw naast de Hervormde Kerk aan de 
Dorpsstraat in Twello. Bij voldoende be-
langstelling ook op maandag 16 septem-
ber van 09.00 uur tot 10.30 uur aan de 
Rijksstraatweg 134. De kosten zijn 25,00 
euro. 
Voor mensen die bekend zijn met Isma-
kogie is er een programma voor gevor-
derden.  De cursus  van 10 lessen start 
de week na de workshop. Iedereen kan 
aan Ismakogie deelnemen. Heeft u licha-
melijke klachten/beperkingen dan wil ik 
dit wel graag vooraf weten. Laat dit  geen 
reden zijn om niet te komen. Het kan u 
zelfs verlichting geven. Sportkleding is 
niet nodig.
Voor aanmelden of voor meer informa-
tie kunt u mailen naar ismakogie.twel-
lo@gmail.com of bel naar  Carin Knops 
0571-276896.  

BEACHTENNISTOERNOOI 
BIJ SC CCW’16
WILP.- Na de eerste trainingen beachtennis besloten enkele leden van SV CCW’16 uit 
Wilp dat er ook een toernooitje moest komen. Kleinschalig, gezellig en vrij toeganke-
lijk was het streven. Op zondag 15 september gaat het gebeuren. Iedere liefhebber 
van (beach)tennis is welkom. Beachtennis is erg attractief om te zien en leuk om te 
spelen. Je hoeft geen ervaren (beach)tennisser te zijn om het te kunnen. Met een 
beetje hand-oog-coördinatie kom je al een heel eind. Het spelletje wordt gespeeld in 
duo’s. Dus opgeven in duo’s is wel zo praktisch, maar mocht je nu geen partner kun-
nen vinden dan probeert de organisatie je te koppelen. Geslacht maakt niks uit. Man-
nen met mannen, vrouwen met vrouwen of een mix alles is welkom. Het plezier staat 
voorop. SV CCW’16 zorgt voor alle materialen. Om 11.00 uur wordt er gestart met de 
eerste wedstrijden. Opgeven kan via beach@svccw.nl. Ook voor overige vragen op 
het gebied van beachsporten kan je terecht bij dit mailadres. 

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 

 

Ontwerp, printen, drukwerk 
en afwerking...

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

http://www.DePatronTwello.nl
http://www.vitalief.nl
mailto:beach@svccw.nl


EEN EIGEN KIJK
met onze allerbeste 

gepersonaliseerde brillenglazen

150,- KORTING

en 75,- korting op onze 

allerbeste enkelvoudige glazen

OP ONZE ALLERBESTE 

MULTIFOCALE GLAZEN

GELDIG TOT EN MET 21 SEPTEMBER 2019

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

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

Openingstijden:  Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen). 

Terug van vakantie? 
Ons buffet is weer vanaf 17:00 uur geopend! 
Kom genieten van ons overheerlijke onbeperkt buffet op 

zondag 8, 15, 22, en 29 september

Vol = Vol
Reserveren gewenst

Excl. drankjes 

De hele avond onbeperkt eten

(niet tijd gebonden)

vanaf 17:00 uur
tegen inlevering van deze bon 

tijdens het Klompenfeest 

zondag 9 september 13,95 ipv 15,95

✂

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

Speciale aanbieding
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AFSCHEID 
BESTUURSLEDEN D66
TWELLO.- Een week voor de aanvang van een nieuw politiek jaar heeft 
D66 afscheid genomen van twee bestuursleden: Wim Oolman en Gerdy 
Jonkman.

Wim Oolman was al vanaf de vorige eeuw actief in de politiek . Vanaf 1996 is hij 
een aantal jaren raadslid geweest, daarna werd hij actief  als fractieondersteu-
ner en bestuurslid, de laatste periode als penningmeester. Hij was niet alleen 
een  actief maar ook een kritisch lid. Wim heeft zijn eigen oorspronkelijke ma-
nier van kijken en dat heeft hij altijd uitgedragen.
Gerdy Jonkman heeft ook,  wanneer D66 haar nodig had,  het raadswerk inhoud 
gegeven. In  de laatste  10 jaar  heeft ze zich als voorzitter van het bestuur enorm 
ingezet om D66 Voorst weer op de politieke kaart te zetten. Het resultaat daar-
van mag er zijn: het aantal leden is verviervoudigd en de partij is in de Raad en 
het College vertegenwoordigd.  
D66-wethouder Wim Vrijhoef bedankte hen voor hun jarenlange inzet . Zonder 
deze twee pioniers zou D66 niet de partij zijn geworden, die het nu is: kritisch 
aanwezig en zichtbaar in de Voorster politiek. 
Het penningmeesterschap van Wim Oolman wordt overgenomen door Erna 
Gruntjes. De functie van voorzitter is nog niet ingevuld. 

WANDELEN MET ZONNEBLOEM

KLARENBEEK.- Woensdag 21 augustus werd er een rolstoelwandeling georganiseerd 
door de Zonnebloem afd. Klarenbeek. Met 10 gasten en 12 vrijwilligers vertrok men 
vanaf het Rode Kruis gebouw richting de Roofvogeltuin de Havikshof van Zuidema 
aan de Oudhuizerstraat. In de prachtige tuin werd er met veel aandacht geluisterd 
naar de uitleg over de roofvogels. Menigmaal zag je de mensen hun hoofd buigen, 
omdat er weer een vogel over hun hoofden scheerde. De haren stonden soms recht 
overeind. Toen kwam het moment dat de gasten en vrijwilligers een vogel mochten 
vasthouden. De meesten durfden dat wel. Natuurlijk wel met een grote handschoen 
aan. Daarna vertrokken het gezelschap richting het Dokter Blok plantsoen, voor een 
bezoek aan frietwagen ‘De Snackcounter’ waar de gasten en vrijwilligers op een pa-
tatje met een snack werden getrakteerd. De gasten en vrijwilligers hebben genoten 
van deze mooie zonnige wandeling. Bij deze dank aan de organisatie van de Ker(k)
misviering voor het doneren van de collecte aan de Zonnebloem.

DURF JIJ DE UITDAGING AAN?
SCOUTING GELRE GROEP TWELLO
TWELLO.- Hou je van lekker buiten spelen? Hou je van hutten bouwen? En 
van speurtochten? Lekker knutselen? Een vuurtje maken en je eigen eten 
koken? Sporten op het grote veld? Creatief bezig zijn en je fantasie gebrui-
ken? Verven? Een film maken? Kamperen? Varen met een vlot of bootje? 
Lekker met water kliederen? Van de tokkelbaan? Internationale ontmoe-
tingen? En nog veel meer?

Het kan allemaal bij scouting Gelre 
Groep in Twello. Want scouting staat 
voor uitdaging. Bij scouting besteden 
kinderen op een actieve manier hun 
vrije tijd, en als het even kan buiten. De 
activiteiten zijn uiteraard afgestemd op 
de leeftijd en zijn zeer afwisselend, liefst 
elke week een andere activiteit.

Voor wie?
Meisjes en jongens van 5 – 7 jaar (Be-
vers), meiden en jongens van 7 – 11 
jaar (Zami-welpen), meiden van 7 – 11 
jaar (Shanti-welpen) en twee gemengde 
groepen van 11 tot 14 jaar. Zo is er een 
doorlopende leerlijn. En ook voor 14+ 
zijn er diverse mogelijkheden.  Eenmaal 
het virus te pakken blijf je vaak je leven 
lang scout.
De 5-7 jarigen en de 7-11 jarigen komen 
op zaterdagmiddag om 14.00 uur bij el-
kaar. De 11-14 jarigen op woensdag van 
19.00 – 20.30 uur en op vrijdag van 19.00 
– 21.00 uur.
Bij de jongste kinderen is er natuurlijk 
veel en intensieve begeleiding. Naar-
mate kinderen ouder zijn hebben ze een 
actiever aandeel in het bedenken van de 
activiteiten en organiseren van de op-
komsten.

Missie
Samenwerken is een belangrijk thema  
bij scouting, maar natuurlijk ook plezier 
maken met elkaar.  Spelenderwijs leer 
je samenwerken en op een respectvolle 
manier omgaan met andere kinderen.  
En ondertussen heb je veel lol. Dit alles 
gebeurt onder leiding van deskundige en 
enthousiaste vrijwilligers. Scouting Gelre 
Groep is een gezellige scoutinggroep 
waar je je snel thuis zult voelen.

Meer weten? 
Kijk op www.gelregroep.nl   www.face-
book.com/scoutingtwello  en www.in-
stagram.com/scoutinggelregroeptwello 
Vragen? Mail info@gelregroep.nl of bel 
06 16 37 72 25. Zaterdagmiddag 31 au-
gustus om 14:00 uur beginnen we weer 
aan de Stinzenlaan 80 in Twello. Kom 
gerust (geheel vrijblijvend) kijken. Je mag 
ook gelijk meedoen natuurlijk!

GEZOCHT: 
VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG
TWELLO.- Wanneer iemand zijn laatste levensfase thuis wil doorbrengen en 
thuis wil sterven, kan dit zowel geestelijk als lichamelijk zwaar zijn voor de 
mensen daar omheen. Een vrijwilliger van de terminale zorg kan de familie 
ondersteunen. Helaas worden deze vrijwilligers schaarser en is daarom is 
Mens en Welzijn op zoek naar nieuwe aanwas.

Klaziena Mijntjen is ruim 6 jaar vrijwilli-
ger bij de terminale zorg. Ze vertelt vol 
enthousiasme over deze dienst welke 
ze omschrijft als “leuk spannend”. De 
verscheidenheid, de afwisseling en de 
dankbaarheid betekenen veel voor haar. 
“De gesprekken met de familie en soms 
ook met de stervenden maken het erg 
waardevol. Je aanwezigheid wordt heel 
erg gewaardeerd. Merk ook wel dat ze 
het vaak fijn vinden om even iemand 
anders te spreken. Om hun verhaal kwijt 
te kunnen. Het is ook nooit hetzelfde. 
Overal is het weer anders. De mensen, 
de omgeving, de contacten. Dat maakt 
het ook heel erg mooi.”

De vrijwilligers zijn overdag en ’s nachts 
inzetbaar. Vaak komt het voor dat ze 
worden ingezet om te waken bij een 
stervende, zodat de familie kan rusten. 
Volgens Klaziena zou niemand namelijk 
alleen moeten sterven. Ze vertelt: “Vaak 
ligt de familie elders in huis te slapen. In-
middels ken ik de signalen wel en haal ik 
de familie er bij wanneer ik vermoed dat 
de persoon in zijn allerlaatste minuten 
zit. Het is absoluut niet naar, soms wel 
een beetje spannend, maar ik vind het 
wel mooi.”
Klaziena heeft net als de andere vrijwil-
ligers een speciale basistraining gevolgd. 
“Je leert hoe je met mensen in deze situ-

atie omgaat. Je wordt voorbereid op wat 
je allemaal kan verwachten en je leert 
ook vooral wat je niet moet doen. Ik heb 
daar wel veel aan gehad” aldus Klaziena. 
Deze cursus bestaat uit 6 dagdelen en 
een nieuw traject start eind september. 
De kosten worden vergoed door Mens 
en Welzijn Voorst. 

Ondanks haar leeftijd van 71 jaar, vertelt 
Klaziena één van de jongste van de club 
te zijn. Ze ziet nieuwe vrijwilligers dan 
ook maar wat graag komen. Geïnteres-
seerden kunnen contact opnemen met 
Annet Reimert (coördinator van de deze 
dienst) via a.reimert@mensenwelzijn.nl 
of telefonisch via 06-49019968. Wanneer 
je gebruik wil maken van de vrijwillige 
terminale zorg kan je rechtstreeks bellen 
naar: 06-33697667. Dit speciale nummer 
is elke dag bereikbaar (ook in het week-
end) tussen 8.30 en 20.00 uur.
 

NIEUW SEIZOEN KLAVERJASSEN
VOORST.- De kaartavonden bij de Voetbalvereniging Voorst gaan weer van start. Op vrijdag 13 september is de eerste 
maandelijkse klaverjasavond in de kantine op sportcomplex De Forst. Het kaarten begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 
uur is de kantine open. 
De prijsuitreiking is op vrijdag 17 april 2020. Op de volgende vrijdagen wordt er gekaart: 13 september, 11 oktober, 13 
december, 10 januari, 14 februari, 13 maart en 10 april.
Noteer vast in uw agenda.

Uitgerust?
Tijd voor iets anders...

www.werkeninvoorst.nl

http://www.gelregroep.nl
http://www.facebook.com/scoutingtwello
http://www.facebook.com/scoutingtwello
http://www.instagram.com/scoutinggelregroeptwello
http://www.instagram.com/scoutinggelregroeptwello
mailto:info@gelregroep.nl
mailto:a.reimert@mensenwelzijn.nl


VOLG ONS Gerritsenweg 3   I   7202 BP Zutphen   I   T: 0575 514537
Openingstijden: Ma.: 13:30 - 17:30 uur Di./Do.: 09:30 - 17:30 uur

Vrij: 09:30 - 21:00 uur Za.: 09:30 - 17:00 uur
www.onsteinmeubelen.nl

Hoekbank Levi
leverbaar in diverse opstellingen en kleuren

Fauteuil

  €289,-

Fauteuil Wenen

  €439,-

Tafel ø120cm

  €649,-

Bank Ravello

  €769,-

Bijzettafel

  €99,-

Salontafel

  €298,-

Fauteuil Mees

  €599,-

Stoel Jingle

  €299,-

Tafel set Yoda

  €298,-

Fauteuil Brutus

  €549,-

Stoel Hunt

  €119,-

Vitrinekast

  €549,-

Barkast Trip

  €639,-

PTMD lamp

  €139,- PTMD lamp

  €99,-

Bank Jules 
Vanaf

  €595,-

Vanaf

  €1295,-
Salontafel set

  €249,-

Stoel Bell
Vanaf

  €199,-

Lekker wonen 
is een belevenis!
Je vindt het bij Onstein Meubelen
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WEER À LA CARTE ETEN 
BIJ HOFSTEDE DE MIDDELBURG

BUSSLOO.-  Landgoed Hofstede de Middelburg, gelegen aan Bussloo te mid-
den van prachtige natuur, is sinds 1 september, weer een à la carte restau-
rant. Onder de bezielende leiding van Marloes Freschi en chef-kok Matthijs 
Plattje kunnen de gasten weer genieten van smakelijke gerechten in de 
oude Hofstede uit 1863. ‘Wij zijn vol passie over goed en lekker eten en er is 
niets leuker dan je passie te delen.

klasse en hoge kwaliteit. Vanzelfspre-
kend beschikken we over een fraaie col-
lectie wijnen, ` vertelt Marloes. 

Recepties
‘In september is het alleen nog mogelijk 
om op zondag te komen dineren, maar 
vanaf oktober weer 4 dagen in de week, 
namelijk de donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag. Er is veel bij ons mogelijk. In 
de eerste plaats natuurlijk weer het à la 
carte dineren, maar ook het reserveren 
van personeelsbijeenkomsten, jubilea, 
bruiloften en recepties blijft tot de mo-
gelijkheid behoren. Ik hoop van harte 
dat we vertrouwde gasten van vroeger 
weer mogen ontvangen en dat nieuwe 
gasten nieuwsgierig zijn geworden, re-
serveren is aan te bevelen.` Hofstede De 
Middelburg is gevestigd aan de Zandwel 
1 in Voorst (Bussloo), tel. 06-57757157.

Hofstede De Middelburg is uniek gelegen aan de recreatieplas Bussloo.

`Dus onze passie voor eten delen wij 
graag met onze gasten ,` aldus Marloes 
Freschi. ‘Ik vind het vooral een uitdaging. 
De Middelburg stond alleen nog maar be-
kend om de feesten, partijen en bruiloften 
die je er kon houden. Dat kan overigens 
nog steeds, maar met het à la carte res-
taurant wordt er zoveel aan toegevoegd. 
De locatie leent zich er uitstekend voor.`

Uniek
Dineren doe je niet even tussen neus en 
lippen door. Het betekent in veel geval-
len romantiek, een sfeervolle ambiance, 

een goede kok, verrassende gerechten 
en volop aandacht van het personeel. 
Niet opdringerig, maar wel heel vrien-
delijk en met kennis van zaken. ‘De Mid-
delburg heeft alles wat je je maar kunt 
wensen. De inrichting is zonder meer 
romantisch en de ligging kun je uniek 
noemen. Het uitzicht is adembenemend 
en in de zomer nodigen terrassen bezoe-
kers uit om volop van de natuur te ge-
nieten. We hebben bewust de kaart niet 
te groot gemaakt, daardoor kunnen we 
de meer bijzondere gerechten serveren. 
Wat er gepresenteerd wordt is van grote 

RIA NIJLAND-BAKKER RUNT 
AL 30 JAAR HAAR 
MODEVAKSCHOOL ALL FASHION
TWELLO.- Computergestuurde naaimachines, ritsen in alle kleuren en ma-
ten, een grote verscheidenheid aan knopen, grote en kleine klossen garens 
van topmerken, verschillende soorten stoffen. In haar prachtig atelier 
geeft Ria Nijland- Bakker zes maal per week met passie lessen. Alles voor 
het optimaal leren naaien is aanwezig.

Dertig jaar geleden volgde ze 
haar droom.
Als kind had ze al interesse in het mode-
vak. Haar ouders raadden haar echter af 
coupeuse te worden. Ze zou dan in een 
atelier terecht komen en dagelijks zak-
ken moeten naaien. Ria zette haar pas-
sie opzij voor een baan in de zorg. Na de 
geboorte van haar kinderen besloot ze 
haar grote wens alsnog na te streven. Ze 
schoolde zich om en werd coupeuse en 
lerares. Haar hobby werd haar beroep. 
Aan het Molenveld begon ze haar Mo-
devakschool “All Fashion”. Na zeventien 
jaar en een tussentijdse uitbreiding werd 
de ruimte opnieuw te klein. 
Aan de Weteringstraat op het industrie-
terrein bestond de mogelijkheid grond 
te kopen vanwaar uit wonen en werken 
toegestaan was. De bouw van een woon-
huis met een prachtig atelier, voldoende 
parkeerruimte voor cursisten en bezoe-
kers maakten de voortzetting van All Fa-
shion mogelijk.
Dankzij het enthousiasme en steun van 
echtgenoot Dick heeft ze haar “kinder-
droom” kunnen realiseren.  “Zonder Dick 
zou dit alles nooit gelukt zijn”, benadrukt 
Ria. 
Nu, ruim 13 jaar later, geeft ze nog 
steeds met veel enthousiasme les in het 
prachtig atelier achter haar woonhuis. 
De ruimte straalt professionaliteit uit. 
Acht computergestuurde naaimachines, 
meerdere lockmachines en een cover-
machine staan ruim opgesteld tussen 
de wanden en kasten met vele soorten 
fournituren. In het midden van de ruim-
te een handige tafel, waarop de stoffen 
geknipt kunnen worden. In één van de 
kasten vakbladen zoals, Knip, My Image, 
Stitched by you, waarin voor ieder een 
patroon te vinden is. En heeft het ge-
wenste patroon knopen i.p.v. een rits, 
Ria verandert dit vakkundig samen met 
de cursist naar wens. 

Lessen met een beetje 
strengheid
Met passie vertelt Ria dat ze vier avon-

den en twee ochtenden naailessen geeft 
aan zowel beginners als gevorderden, 
aan een tienergroep en tevens verzorgt 
ze workshops.  Haar cursisten komen uit 
de wijde regio. Haar lessen kennen een 
opbouw qua moeilijkheid. Gezelligheid 
vindt Ria belangrijk, maar veel belangrij-
ker is voor haar het op de juiste manier 
bereiken van een optimaal resultaat. Een 
optimaal resultaat wordt behaald door 
netjes te werken, alvorens de stof te 
knippen, door te slaan en voordat er ge-
naaid wordt de pasvorm te controleren. 
Ria vindt zichzelf af en toe wel streng. Ze 
zegt: “Met die strengheid“ streef ik naar 
perfectie. Het resultaat dient een visite-
kaartje te zijn”. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze 
van cursisten uit het verleden nog vaak 
te horen krijgt: “Ik heb nog altijd profijt 
van jouw lessen, ik heb zoveel geleerd.” 
Complimenten kreeg ze ook tijdens het 
bezoek van dames van het modeblad 
Knip: Zij vonden haar  atelier ”uniek”. Ria 
gaat naar de coupeuse-uitnodigingen 
van ditzelfde blad in Amsterdam.
Onlangs gaf ze als “oude rot in het vak” 
tips om de radeerpatronen te verduide-
lijken.

Met 66, stoppen?
Ria wordt volgend jaar 66. Gaat ze dan 
stoppen?  De enthousiaste Ria krijgt 
waarschijnlijk de kans niet te stoppen. 
Haar cursisten hebben nu al aangegeven 
het daar niet mee eens te zullen zijn. We-
kelijks geeft ze ruim 40 personen twee 
uur per week les. Door de lessen van 
Ria kunnen zij of familieleden in uitgeko-
zen stofjes en passende modellen trots 
rondlopen. 
Ria zelf denkt bij goede gezondheid nog 
wel door te gaan. Misschien in de toe-
komst rustig afbouwen 

Is uw interesse gewekt?
Misschien is er een plekje vrij. In de va-
kanties zijn er geen lessen.   
Informeren kan via 
telefoonnummer 0571274503. 

JEU DE BOULES TOERNOOI BIJ 
TREFPUNT DUISTERVOORDE
TWELLO.-  Voor woonzorgcentrum 
de Martinushof ligt de Jeu de bou-
les-baan er wat verlaten bij. De vrij-
willigers van “Trefpunt Duistervoor-
de” hebben er nog nooit ballen zien 
rollen. Dat is hen een doorn in het 
oog. Het heeft hen doen besluiten 
een toernooi te organiseren op 17 
september aanstaande. “Er zullen 
leuke prijzen te winnen zijn” aldus 
de initiatiefnemers.

Jeu de Boules, ook wel petanque ge-
noemd, hebben we allemaal wel eens 
gespeeld. Het is de campingsport bij uit-
stek, maar ook buiten de camping wint 
het aan populariteit. In Twello is er zelfs 
een officiële club en ook in de omliggen-
de kernen zijn er groepjes ontstaan die 
wekelijks bijeen komen om een balletje 

te gooien. Maar de baan voor de Marti-
nushof blijft dus vooralsnog angstvallig 
leeg, maar daar gaat verandering in ko-
men als het aan de vrijwilligers van Tref-
punt Duistervoorde ligt.

Samen met de buurtsportcoach van 
Mens en Welzijn Voorst is het idee ont-
staan om een toernooitje te organiseren. 
Leuk en laagdrempelig. “Gezelligheid 
staat voorop” vertellen de vrijwilligers. 
“Met dit toernooitje willen we de baan 
wat meer onder de aandacht  brengen 
en we hopen dat er structureel meer ge-
bruik van gemaakt wordt. Bij ons in ‘Het 
Trefpunt’ is er de mogelijkheid om een 
kopje koffie te drinken en te pauzeren.”

Op dinsdag 17 september wordt er om 
15.00 uur gestart. Deelname is gratis 

en jeu de boules-ballen zijn aanwezig. 
Er zullen leuke prijzen te winnen zijn. In 
het Trefpunt ligt een lijst waarop men 
zich kan opgeven. Opgeven kan ook via 
g.kroes@mensenwelzijn.nl of telefonisch 
via: 06-40103611

Nijverheidsstraat 42, 7391 ZV Twello  tel: 0571-276907

www.muldervlees.nl   bestellingen@muldervlees.nl

Actie voor de hele maand september 2019

kippen dijenvlees per kilo € 4,25

lams worst (merquez)  per kilo € 8,49

lamsrack per kilo € 23,50

3 hele kippen    € 10,00

voor onze overige aanbiedingen en 
openingstijden www.muldervlees.nl

RIJKSSTRAATWEG 88
7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68
INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL
WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WIJ SPONSOREN 
HET KLOMPENFEEST

mailto:g.kroes@mensenwelzijn.nl
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Eerst naar Bonhof...

Bonhof Machine- en Materiaalverhuur: 
Zonnenbergstraat 36, 7384 DL Wilp,  T 055 - 323 12 63   
verhuur@bonhof.com

DE REVOLUTIE IN INBRAAKBEVEILIGING! 
NIEUW IN NEDERLAND, 
DE SAFE4U 365PRO
REGIO.- Het vroegtijdige waarschuwingsalarmsysteem van de toekomst ontwikkeld 
en vervaardigd in Duitsland. De toekomst van inbraakbeveiliging. Betrouwbare be-
veiliging tot 800 m2 tegen een verrassend lage prijs. Eenvoudig. Rondom. Zeker. In-
brekers maken geen kans meer. Bijzonder eenvoudige bediening, de status van uw 
alarmsysteem in één oogopslag zichtbaar. U kunt uw woning binnen 45 seconden 
beveiligen terwijl u er zelf en/of huisdieren vrij kunnen bewegen. Geen installatie-
kosten, paniekalarm voor nog meer veiligheid met één druk op de knop, geen kabels 
benodigd, geen verbouw werkzaamheden. Een stopcontact voor gebruik is voldoen-
de, daardoor kan het systeem mee verhuizen. Geen extra sensoren of detectoren. 
Kan meerdere verdiepingen monitoren zonder extra sensoren, van kelder tot zolder. 
Meervoudig beschermd tegen sabotage. Dankzij het ontbreken van een internetver-
binding is er geen reden tot aanvallen van hackers. Afstandsbediening met bidirecti-
onale verbinding met 70 biljoen codes. Absoluut niet te hacken. Nieuw ontwikkelde 
nachtmodus; zelfs ’s nachts als u slaapt, blijft het alarmsysteem geactiveerd. Extreem 
luid binnen- en buitenalarm
Ons systeem is het enige alarmsysteem dat eenvoudig op de te beveiligen locatie 
gedemonstreerd worden. Ik kom het graag in uw eigen woning of bedrijf demonstre-
ren. Voor meer informatie kunt u mij Dirk-Jan Steendijk Safe4u Sales bellen  06-55 802 
841 of mailen safe4u.steendijksales@gmail.com of tijdens de Klompendagen op 6,7 
en 8 september bent u welkom bij mijn stand.

PRESENTATIE JUBILEUMSEIZOEN 
KAPEL OP ’T RIJSSELT
EEFDE.- De Kapel op ’t Rijsselt viert komend seizoen het 25-jarig jubileum 
en doet dat met een ambitieus programma. De feestelijkheden krijgen met 
name gestalte in het jubileumconcert waarmee op 20 oktober het seizoen 
wordt geopend.

Mannenensemble Frommermann

Thema van dat concert is Hoogstaand 
hilarisch, waarmee de toch serieuze en 
kwalitatief hoogstaande muziek van 
Bach wordt vertolkt door Camerata Delft 
in een (inderdaad) hilarische setting.
Het uit elf leden bestaande ensemble 
brengt met drie topvocalisten twee we-
reldlijke cantates van Bach (de Koffie-
cantate en de Boerencantate) in de vorm 
van mini-opera’s.
Het concert laat zien en horen waar de 
Kapel voor staat: kwaliteit met een knip-
oog.
Ook de rest van het programma mag er 
zijn: kerstmuziek met serieuze humor 
uit vele landen en van alle tijden door 
het vocaal mannenensemble Frommer-
mann, met teksten van en door “onze 
eigen” schrijfster Annegreet van Bergen 
(Gouden jaren en Het goede leven). De 
kerstviering wordt hiermee in een histo-
risch perspectief geplaatst.
Het “echte klassieke” werk komt aan bod 
in concerten door de winnaar van het 
Internationale driejaarlijkse Liszt Piano-
concours en het Amsterdam Wind Quin-
tet. Beide concerten staan in het teken 
van het Beethovenjaar 2020, waarbij het 
laatstgenoemde concert deel uitmaakt 
deel van het Beethoven Festival dat op 

12, 13 en 14 juni in Zutphen plaatsvindt. 
Er is ook aandacht voor eigentijdse 
muziek. Pianist/componist Wolfert Bre-
derode liet zich in zijn indrukwekkende 
maar toegankelijke compositie inspire-
ren door menselijke destructiedrift en 
veerkracht. Het werk wordt uitgevoerd  
m.m.v. het Matangi Strijkkwartet en per-
cussionist Joost Lijbaart. 
Voor liefhebbers van volks- en wereld-
muziek brengt de Kapel een Nieuwjaars-
concert met Zuid- Amerikaanse en jazzy 
klanken en in mei 2020 bezingt Rolinha 
Kross de glorietijd van het betoverende 
Alhambra, het betoverende paleis dat in 
het laat-middeleeuwse Spanje belangrijk 
was bij de culturele uitwisseling tussen 
moslims, christenen en joden.
Kortom: opnieuw is verrassing de con-
stante factor. Ondanks (of dankzij?) de  
steeds meer wegvallende overheidssub-
sidies subsidieert de Kapel als ongesub-
sidieerd podium de samenleving al 25 
jaar met muziek en cultuur.
Informatie/het complete programma/
kaarten: www.kapeloptrijsselt.nl of tel. 
0575 – 570 521
Kaarten voor alle concerten zijn ook ver-
krijgbaar aan de kassa en via de website 
van Theater Hanzehof in Zutphen.

BOMENEXCURSIE IVN-EERBEEK 
EERBEEK.- Om de natuur te beleven kun je soms dicht bij huis blijven. Dat geldt 
ook voor de natuurwandeling van zondag 8 september, die plaats vindt in het 
Webersbos in Eerbeek. Daar wordt aandacht besteed aan de tientallen soorten 
bomen die daar groeien. 
Deze bomenwandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Ge-
start wordt bij de parkeerplaats van De Korenmolen, Kanaalweg 3 in Eerbeek. 
Zoals gebruikelijk zijn aan deze excursie geen kosten verbonden, maar een vrij-
willige bijdrage na afloop voor het IVN-werk is zeer welkom. Meer informatie 
over deze wandeling, waaronder de exacte startplaats, treft u aan op www.
ivn-eerbeek.nl.

Twello Duistervoordseweg 6 
Tel. (0571) 27 52 00

Nikkis Fashion

mailto:safe4u.steendijksales@gmail.com
http://www.kapeloptrijsselt.nl
http://www.ivn-eerbeek.nl
http://www.ivn-eerbeek.nl
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VOORLEESEXPRESS VOORST 
GAAT WEER VAN START

TWELLO.- Op 28 augustus is het 
nieuwe seizoen gestart van ‘’twintig 
weken voorlezen in gezinnen’’ met 
voorlezers van de VoorleesExpress 
in bibliotheek Twello. Dit najaar 
doen weer tien gezinnen in de ker-
nen van Voorst mee met het weke-
lijkse voorleesbezoek bij hen thuis. 
De voorleesvrijwilligers gaan vanaf 
september naar de gezinnen toe, ze 
hebben er weer zin in!

Scholing nieuwe vrijwilligers
Nieuwe voorlezers kregen een scholing 
over ‘leeftijdsfase en boekkeuze’. Daar-
naast kregen alle voorlezers een intro-
ductie over ‘Bouw’, dit is het digitale pro-
gramma waarmee alle basisscholen in 
de gemeente werken om leesproblemen 
bij leerlingen te voorkomen. Behalve ou-

ders, grootouders en oudere leerlingen 
kunnen ook de voorlees- vrijwilligers als 
tutor de kinderen en hun ouders onder-
steunen.

Wat doet de VoorleesExpress?
De VoorleesExpress is een activiteit van 
Bibliotheek Brummen|Voorst. Het is 
bedoeld om kinderen tussen 3 en 9 jaar 
met een taalachterstand een vrolijk taal-
steuntje in de rug te geven. Tijdens deze 
voorleesmomenten genieten kinderen 
mee met leuke prenten- en zoekboeken, 
informatieve boeken over hun lievelings-
dier en over hun favoriete sport. Samen 
taalspelletjes doen met hun ouders no-
digt hen uit om extra taalvaardig te wor-
den. Plezier met taal staat voorop! 
Onderdeel van het voorleestraject is een 
bezoek met rondleiding aan de lokale 

Bibliotheek en het verkrijgen van een 
gratis bibliotheekpas. De inspanning is 
erop gericht om ouders in de loop van 
de twintig weken de voorleesroutine 
geleidelijk zelf te laten overnemen. De 
kinderen krijgen dan het welverdiende 
voorleesdiploma, een cadeauboek en 
een foto als herinnering aan de vele ge-
zellige taalmomenten.  

Wil je ook vrijwilliger 
worden?
Zin om als voorlezer mee te doen met 
de VoorleesExpress? Ook gezinnen die 
behoefte hebben aan een vrijwilliger zijn 
uiteraard van harte welkom. Meer info 
en aanmelden kan via: www.bibliotheek-
brummenvoorst.nl of www.voorleesex-
press.nl of bellen met: 
Bibliotheek Twello: 0571 - 272338 

SPORT NIEUWS

VERZET TEGEN MOGELIJKE 
WINDMOLENS IN KLARENBEEK
KLARENBEEK.- Na de bekendmaking 
door de gemeente Apeldoorn dat het 
gebied rond de Klarenbeekse Somp 
in beeld is voor de vestiging van twee, 
tenminste 180 meter hoge, windturbi-
nes hebben een aantal inwoners van 
dit gebied de handen ineen geslagen 
om hiertegen in verzet te komen. Door 
de enorme hoogte zullen mogelijk veel 
inwoners van Klarenbeek de komende 
decennia met de negatieve gevolgen 
van deze immense machines worden 
geconfronteerd. Het gaat dan om visu-
ele hinder, bewegende slagschaduwen  
van honderden meters in de omtrek en 
geluidsoverlast. Door de actiegroep is 
onder meer een handtekeningenactie 
georganiseerd. Er wordt hierbij van deur 

tot deur bij de bewoners in het gebied 
langs gegaan. Daarnaast liggen er hand-
tekeninglijsten bij onder meer Bike To-
taal Wolters in Klarenbeek en bij restau-
rant Pijnappel. 
Het gebied dat bij de gemeente in beeld 
is voor de windmolens is ook wel bekend 
als ‘het Woud’. Dit gebied maakte ooit 
deel uit van het Beekbergerwoud. Een 
oerbos dat door Natuurmonumenten 
zo’n tien jaar geleden gedeeltelijk in ere 
is hersteld. In de lange termijn visie van 
Natuurmonumenten zou ook het gebied 
ten oosten van de A50 bij het Beekber-
gerwoud getrokken moeten worden. In 
een dergelijk toekomstperspectief pas-
sen geen windmolens, aldus de voorzit-
ter Wiebe Alzerda Winkel van de Stichting 

‘tot behoud van het Woud’. Daarnaast 
zijn in het gebied van het Woud 10 tot 
15 broedparen van ooievaars aanwezig. 
Voor deze beschermde vogels en hun 
jongen vormen de windturbines een di-
recte bedreiging. Hetzelfde geldt voor de 
vele eveneens beschermde vleermuizen 
die ondermeer het vleermuizenbunker 
in het Beekbergerwoud bevolken en de 
reeën-populatie in het gebied. De Stich-
ting tot behoud van het Woud heeft 
aangekondigd zich tot het uiterste en 
met alle juridische middelen te zullen 
verzetten tegen de eventuele komst van 
de windmolens, aldus de strijdbare voor-
zitter. Wilt u de stichting steunen? Neem 
dan contact via het emailadres tot.be-
houd.van.het.woud@gmail.com

KINDERCENTRUM DE KRUIMELKRING OP HET KLOMPENFEEST
TWELLO.-  Kindercentrum de Kruimelkring staat, net als vorig jaar, komende vrijdagmiddag met een kraam op het Klompen-
feest. In de kraam zijn weer diverse leuke activiteiten voor de kinderen. Daarnaast kunt u als ouder informatie krijgen over de 
opvangmogelijkheden op de Kruimelkring of een afspraak maken voor een rondleiding.

Aanbod kinderopvang 
Naast de peuterspeelzaal, die al meer dan 50 jaar bestaat, heeft De Kruimelkring een kinderdagverblijfgroep voor kinderen 
van 0-2 jaar en 2-4 jaar. Buiten schooltijden om en in schoolvakanties kunnen de kinderen terecht op de buitenschoolse op-
vang van het kindercentrum. De Kruimelkring heeft dus alle opvangvormen onder één dak op één locatie!

Inschrijven
Inschrijven of een afspraak maken voor een rondleiding kan aanstaande vrijdag bij de kraam op het Klompenfeest, maar uiter-
aard ook via de website. Meer informatie staat op www.dekruimelkring.nl.

CCW ’16  
   
Zondag 8 september
Bekerwedstrijden
14.00 Davo 1 - CCW 1    
10.00 V en L 2 - CCW 2 
11.00 CCW Vr.1 – Loenermark Vr.1
12.00 Broekland Vr.1 - CCW Vr.2                           

Zondag 8 september
Olde Leeuwenbargtoernooi CCW
09.30 CCW zat. 3 – Be Quick Z 4
10.30 CCW zat. 2  – Twello 2
11.30 CCW zond. 3 – Twello 3

TERWOLDE
Zondag 8 september
14.00 Terwolde 1 – SDZZ 1
11.30 Terwolde 2 – IJsselstreek 3

TWELLO
Zaalvoetbal
Vrijdag 6 september
19.30 Twello 1 – ATIK 5
Veldvoetbal
Zaterdag 7 september
14.00 Twello 2 – Oeken 2
Zondag 8 september
14.00 Twello 1 – Witkampers 1
Dinsdag 10 september
20.00 Activia 1 – Twello 1

TEUGE
Zaterdag 7 september
14:30 Elspeet 1 - Teuge 1
12:00 Oene 2 - Teuge 2
14:30 Teuge SP 3 - Groen Wit 4
14:30 Columbia 3 - Teuge 4
13:00 De Gazelle 2 - Teuge 5
Vrouwen
14:30 Teuge 1 - ZVV 2

VENL
Vrijdag 6 september
Zaalvoetbal Vrouwen
19:30  V en L 1-Velocitas 1
Zondag 8 september
10:00  V en L 2 - CCW  2
14:00  ZVV 1 - V en L 1
Vrouwen
11:00  V en L 1-Warnsv Boys 1

VOORWAARTS 
Zaterdag 7 september
Sporthal Jachtlust
Fit & Fun/Voorw. DS1-Geonius/V&L DS1
Zondag 8 september 
Voetbal De Laene
09.30 Voorwaarts T 3 - KCVO 2
11.30 Voorwaarts T 2 – Activia 2 
11.30 Voorwaarts T 7 – Turkse Kracht 2

“BAND OF BROTHERS’
WINNAAR VAN WELSUM OPEN 
BEACH VOLLEYBALTOERNOOI

WELSUM.- Afgelopen zondag (1 september) vond voor de derde maal het Welsumse 
Open Beach Volleybaltoernooi plaats. Een klein, gezellig toernooi dat gespeeld wordt 
op de twee beachvelden van de Sportvereniging Welsum. In totaal streden er acht 
teams om de overwinning waarbij de teams bestonden uit zowel geoefende als on-
geoefende volleybalspelers en speelsters. De finale werd gespeeld tussen de teams 
‘Band of Brothers’ en ‘Strandklappers’. Het was een spannende ontknoping van een 
leuk toernooi waarbij het team ‘Band of Brother’ als winnaar uit de strijd naar voren 
kwam. 

KAARTEN IN KLARENBEEK
KLARENBEEK.- Wij gaan weer starten met een nieuw kaartseizoen in het MFC aan de 
Bosweg In Klarenbeek. Wij starten vrijdag 6 september ’19 om 19.45 met klaverjassen 
en Jokeren inschrijving is vanaf 19.15 uur. Iedereen is van harte welkom, ook graag 
nieuwe deelnemers. Inlichtingen bij Annemiek Hurenkamp  055-3011506

KLAVERJASSEN 
IN HET HOVENHUUS
DE WORP.- Ook dit jaar wordt er weer geklaverjast in het Hovenhuus
en wel op de maandagavonden:
 9-23 september - 14-28 oktober - 11-25 november -  9-23 december - 13-27 januari - 
10-24 februari -  9-23 maart -  6-20 april
We gaan er weer een gezellige competitie van maken met leuke prijsjes.
Op zaterdag 7 december (van 10.00 tot 17.00 uur)is onze halve klaverjasmarathon  
 

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

Agenda

Zaterdag 7 september, ROMMELMARKT TBV KERK WILP
De Bremte (Deventerweg 4 in Voorst), 09.30 - 14.00 uur

Zondag 8 september, KLOMPENFIETSTOCHT
Stationstraat Twello, Start 10.30 - 11.30 uur

Donderdag 12 september, TAIZÉ BIJEENKOMST
Martinuskerk te Bussloo, 19.00 - 20.00 uur

Zaterdag 14 september, BLUES IN DE KERK: RICHARD ‘YOURS’ JORIS
Martinuskerk Bussloo, 20.00 uur

Dinsdag 17 september, JEU DE BOULES-TOERNOOI
Trefpunt Duistervoorde te Twello, 15.00 - 17.00 uur

Zondag 15 september, BEACHTENNISTOERNOOI
SV CCW’16 te Wilp, 11.00 - 16.00 uur

Donderdag 12 september, BINGO
‘Trefpunt Duistervoorde te Twello, 14.00 - 16.00 uur

Iedere donderdag, GRATIS COMPUTERHULP
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2), 13.30 - 14.30 uur

Zondag 8 september, SCOOTER SPRINT COMPETITIE
Sluinerweg te Wilp, 10.00 - 17.00 uur

Vrijdag 13 september, OPENLUCHTBIOSCOOP MET DE FILM ‘DEMAIN TOUT  
COMMENCE’, Landgoed de Dijkweide te Wilp, 21.00 - 23.30 uur

Zaterdag 14 september, OPENLUCHTBIOSCOOP LIONS CLUB VOORST, 
Zwembad De Schaeck te Twello, Vanaf 12.00 uur voor de jeugd en 
vanaf 20.00 uur voor volwassenen

Zaterdag 14 september, OPEN MONUMENTENDAG
Verschillende locaties in de gemeente, 11.00 - 16.00 uur

Iedere maandag, SENIORENGYM
Trefpunt Duistervoorde te Twello, 14.45 - 15.30 uur

VIERTAL PPSV BUSSLOO NEDERLANDS 
KAMPIOEN KÜR OP MUZIEK

v.l.n.r.: Vera, Lineke, Meerte, Chloë en Renée

BUSSLOO.- Vera van der Sluis, Renée Schefczyk, Lineke Velderman en Chloë 
Middelburg vormen met hun paarden sinds april 2019 onder leiding van 
commandante Meerte Hekking het PPSV Bussloo viertal. Hun doel was star-
ten op de Gelderse Kampioenschappen met eindstreven een ticket voor de 
Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo. 

Het eerste succes kwam op 28 juni. Op 
deze dag kwam het viertal aan start bij 
PC en LR de Berkelruiters. Met maar 
liefst 203 punten behaalden ze de eerste 
prijs en tevens was dit de hoogste score 
van de dag! 
Op 22 juli vertrok het viertal naar Zeve-
naar om daar voor het eerst de kür op 
muziek te rijden. Ook hier wisten ze een 

mooie succesvolle kür neer te zetten.

Na een korte vakantie voor de ama-
zones en hun paarden was het op 3 
augustus dan echt zo ver! De Gelderse 
Kampioenschappen. Voor de proef 
ontvingen zij 195 punten en een derde 
plaats. Bij de kür deden ze er allemaal 
nog een schepje bij en behaalden maar 

liefst 79,833% voor de kür! Deze mon-
ster score leverde ze de titel ‘Gelderse 
Kampioen viertal klasse M/Z/ZZ kür op 
muziek’ op en een ticket voor de Neder-
landse Kampioenschappen in Ermelo op 
31 augustus!

Op de Nederlandse Kampioenschappen 
mocht het viertal van PPSV Bussloo het 
spits afbijten in de kür. Met een verschil 
van 3% gaven zij de concurrentie het na 
kijken en mag het viertal zich Neder-
lands Kampioen noemen!! Een gewel-
dige prestatie voor een team wat pas zo 
kort samen is!

DUIVENSPORT: 
EINDE SEIZOEN IN ZICHT
TWELLO.- Afgelopen zaterdag stonden er wederom 2 vluchten gepland. De 
duiven voor de natour gingen naar Quievrain (263 km) en de jonge duiven 
werden al op donderdag ingemand voor hun voorlaatste officiële vlucht 
vanuit Sens (490 km). Dat dit de laatste loodjes van dit seizoen zijn is goed 
te merken aan de deelname. Zowel het aantal duiven als het aantal liefheb-
bers dat deelneemt, loopt snel terug. 

Quievrain
De duiven in Quievrain konden al mooi 
vroeg gelost worden. Om 07.50 klonk 
het signaal en begonnen de 109 Twel-
lose duiven, ingezet door 7 liefhebbers, 
aan hun thuisreis. De laatste weken zijn 
de weersomstandigheden zwaar voor de 
duiven. Warmte en oosten-zuidoosten 
wind zorgen voor moeilijke concour-
sen. Daar komt bij dat de duiven aan 
hun grote rui beginnen en dus vaak 
niet meer “zo glad als een paling” aan 
de start staan. Dit is verder niet zo erg 
maar de echte aerodynamica is er dan 
wel af. Vaak wordt op de laatste vluchten 
goed gekeken welke duiven juist nog wel 
strak in het pak zitten en wordt met deze 
deelgenomen. Dat verklaart het snel te-
ruglopen van de aantallen duiven. Veel 
liefhebbers zijn na een lang seizoen wel 
klaar voor dit jaar en doen ook niet meer 
mee, wat dan weer de terugloop van het 
aantal deelnemers verklaart. 
Rond kwart over 11 stond de eerste 
melding van Jan Ketelaar op de website 
te lezen. Hij draaide om 11.12 uur zijn 
eerste duif. Het duurde niet lang voordat 
ook Henry Oosterboer, Stefan Jansen 
en Bram Scherpenzeel hun eerste duif 
aanmeldden. Daarna was het wachten 
op Jan de Ruiter. Bij Jan kwam een aantal 
duiven tegelijk thuis maar door de aan-
wezigheid van enkele rondcirkelende 
roofvogels waren deze niet te porren om 
op de antenne te landen. Na een aantal 
grote en kleine ronden in de nabijheid 
van het hok landde de eerste duif dan 
eindelijk op de antenne en liet alsnog de 

hoogste snelheid van deze middag note-
ren. Alle 7 deelnemers stonden deze dag 
op de uitslag, mooier kan het niet.

Sens
Op de vlucht vanuit Sens werd in de club 
slechts door 1 liefhebber deelgenomen. 
Freek Wagenaar toog weer naar Zutphen 
om daar zijn jongen in te korven voor 
deze sectorale vlucht. Het seizoen voor de 
jonge duiven is ook zwaar geweest. Deze 
starten meestal begin juni, juist wanneer 
de zomer het hardst zijn best doet om 
ons van mooi weer te voorzien. Som-
mige liefhebbers hebben het spel met de 
jongen als hoofddoel, daar is Freek een 
voorbeeld van. De meeste liefhebbers 
willen hun jonge duiven opleiden voor 
hun vliegcarrière als oude duif. De laat-
ste groep is niet zo prestatiegericht met 
de jongen bezig en besluit soms om na 
een aantal vluchten, wanneer ze denken 
dat er genoeg geleerd is, met dit spel te 
stoppen. Freek daarentegen haalt juist 
zijn voldoening uit de wat langere vluch-
ten en doet daar vol overgave aan mee. 
Als enige deelnemers is Freek natuurlijk 
ook winnaar in de club. Kijken we verder 
dan zien we dat zijn eerste duiven rede-
lijk achter elkaar thuiskomen maar dat 
er voor de echte top toch wat minuutjes 
te laat werd begonnen. Ook deze vlucht 
was weer een pittige vanwege de eerder 
genoemde omstandigheden: warmte en 
oosten-zuidoosten wind.
Top 10 Quievrain: 1,8,9. Jan de Ruiter, 
2,3,7. Jan Ketelaar, 4. Henry Oosterboer, 
5,10. Stefan Jansen, 6. Bram Scherpenzeel.

SUCCESVOLLE KICK-OFF 
VOETBALSEIZOEN ACTIVIA

TWELLO.- Op zaterdag 31 augustus 
werd er door v.v. Activia wederom een 
succesvolle Kick-Off georganiseerd op 
een zonovergoten sportpark “De Scho-
apenweide”. Nadat de kledinguitgifte 
plaatsvond, er team- en portretfoto’s 
werden gemaakt konden de spelers 
zich klaarmaken voor de Lopathon. Alle 
deelnemers konden zich door ouders, 
familie en buren laten sponsoren om zo-
veel mogelijk geld op te halen voor het 
doel dat aan deze loop was gekoppeld; 
namelijk een terrasoverkapping en voor 
toekomstige activiteiten.
Onder begeleiding van DJ Wouter en de 
enthousiaste speaker Frank Oosterwe-
gel werd om 13.45 uur het startschot 

gegeven voor de jongste jeugd die in een 
kwartier tijd zoveel mogelijk rondjes om 
een half veld moesten proberen te lo-
pen. Om 14.15 uur was het de beurt voor 
de oudere jeugd die een half uur de tijd 
kregen en de senioren sloten om 15.00 
uur de Lopathon af en mochten zich 
maar liefst drie kwartier uitsloven. Het 
massale aanwezige publiek moedigde de 
lopers voortdurend aan en dat heeft er 
zeker aan bijgedragen dat we een mooie 
opbrengst hebben weten te realiseren.

Na de Lopathon mochten de teams mee-
doen aan de op het trainingsveld geor-
ganiseerde tienkamp. En ondanks dat 
iedereen al een grote inspanning had 

geleverd was dit bij het enthousiasme 
tijdens de tienkamp niet te merken.
Het bestuur en een afvaardiging van de 
denktank maakten ondertussen van de 
mogelijkheid gebruik  in gesprek te gaan 
met de aanwezige ouders. Activia keert 
in de gelukkige omstandigheid dat veel 
leden ook actief zijn als vrijwilliger maar 
ook bij ons zien we dat het op sommige 
momenten lastig is en steeds lastiger 
wordt alle beschikbare functies in te vul-
len. Maar met name de insteek om te 
kijken wat men wel voor onze vereniging 
kan en wil doen en op welke momenten 
in de breedste zin van het woord leverde 
toch enthousiaste reacties en meteen 
aanmeldingen op. 

EEN EIGEN KRANT LATEN MAKEN?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.

MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91
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V&L JO-13-1 PAKT EERSTE PRIJS 
TIJDENS TWELLO TOERNOOI 

CLUBKAMPIOENSCHAP HOBBY 
HORSE EINDIGT MET NAT PAK
KLARENBEEK.- Ook dit jaar streden de pony– en paardenleden van rijvereniging 
en ponyclub Hobby Horse weer om de felbegeerde Gerrit Jan Steinvoorte wisselbo-
kaal tijdens het jaarlijkse Clubkampioenschap op zondag 1 september. In de och-
tend sprongen de leden een hindernisparcours met daarna “Speel uw spel’. Hierbij 
werden de hindernissen voorzien van punten en een joker. Hanneke Tank met haar 
pony Jelmie reed binnen 1 minuut de meeste punten bij elkaar en won dit onder-
deel. Bij de paarden won Yvette van Bussel de 1e plaats in de dressuur. Aan het 
einde van de dag werd een traditionele parade gereden en werd de clubkampioen 
bekend gemaakt.  Voor de tweede keer op rij won Hanneke Tank met haar pony 
Jelmie de Gerrit Jan Steinvoorte wisselbokaal. Dat leverde haar een heel nat pak op. 
Ze werd traditiegetrouw door de andere leden in de waterbak gedompeld. Hobby 
Horse dankt alle sponsoren en vrijwilligers voor deze mooie dag. Zoek je een gezel-
lige club waar goed rijden centraal staat? Neem dan contact met ons op via facebook.
com/P.C.HobbyHorse/voor een proefles.

DE VECHT.- De aftrap van het nieuwe 
voetbal seizoen begon voor de JO13-
1 van V&L uit de Vecht uitstekend . Als 
opwarmertje voor de naderende com-
petitie werd de deelname aan het Twello 
Toernooi op het sportcomplex aan de 

Zuiderlaan bekroond met de overwin-
naars-trofee. Het team van JO-13-1 van 
V&L komt voor het derde
seizoen op rij uit in de 2-de klasse KNVB 
en streed bovendien beide seizoenen 
bovenin mee om het kampioenschap. 

Een extra mooie prestatie voor een club 
van een bescheiden omvang.
Komend weekend start de KNVB-compe-
titie officieel en zal blijken of ‘de jongens’ 
en ‘meiden’ aan de mooie reeks een po-
sitief gevolg kunnen geven.

BLOG #9: Bewegen en de hersenen (deel I)
De meeste mensen kennen Prof. dr. Erik Scherder wel. Hij is onze 
nationale ‘hersendokter’ en pleit al jaren voor een actiever leven. Google 
zijn naam maar eens en/of lees zijn boek “Laat je hersenen niet zitten”. Hij 
benadrukt dat we wereldwijd steeds minder bewegen. Dit geld voor jong 
en oud, over de gehele levensloop. Oorzaken hiervoor zijn onder andere 
de beschikbaarheid van de auto, waardoor mensen minder lopen en 
fietsen, en de sociale media waardoor men er minder ‘op uit’ hoeft te gaan. 
De groeiende inactiviteit is volgend Prof. dr. Scherder alarmerend omdat 
lichamelijke activiteit belangrijk is voor lichaam en geest.

Voldoende lichaamsbeweging prikkelt de hersenen, verhoogt de doorb-
loeding en stimuleert de aanmaak van grijze stof waardoor prikkels beter 
worden doorgegeven. Het blijkt voor een positieve invloed te hebben voor 
de frontale hersenkwab. Hier worden belangrijke functies geregeld zoals; 
het vermogen tot initiatief nemen, zaken plannen, impulsen beheersen 
en zelfregulatie. Allemaal functies die we nodig hebben om zelfstandig te 
functioneren. Onderzoekers weten nog niet of bewegen ook het geheugen 
en andere verstandelijke vermogens bij mensen met dementie verbetert. 
Wat we wel weten is hoe slecht het is voor mensen met een dementie 
om niet te bewegen, zowel voor hun lichamelijke als hun mentale fitheid. 
Bewezen

Dus: ga naar iemand toe in plaats van hem te bellen of sms-en. Pak de 
fiets (of leen via mij een duo-fiets), in plaats van de auto of de bus. Zorg 
dat je niet te dik wordt, dan is bewegen fijner. Zorg je voor iemand anders 
die dat allemaal niet meer zelf kan? Help diegene dan om ook lichamelijk 
actief te blijven

Spreuk van de maand: “Zorgen moet je doen, niet maken” 
(met dank aan Loesje)

ITC Flora bold 122 pt 

Guus Kroes is Buurtsportcoach namens 
Mens en Welzijn Voorst. Zou jij na het 
lezen van zijn blog ook wel meer willen 
bewegen, maar heb je hier bepaalde hulp 
bij nodig? Of ben je op zoek naar een 
sociale activiteit? Neem gerust contact op 
via telefoonnummer: 06 40 10 36 11 of 
g.kroes@mensenwelzijn.nlVSM PAKT UIT MET 

UNIEK LOCOMOTIEF TREFFEN
REGIO.-  De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) pakt tijdens het 
jaarlijkse stoomtreinfestival ‘Terug naar Toen’ uit met een wel heel unieke 
gebeurtenis. Tijdens het grootste stoomtreinfestival van Nederland op 7 en 
8 september zijn zoals gebruikelijk weer een groot aantal stoomlocomotie-
ven en Nederlandse diesellocomotieven actief  tijdens een zeer frequente 
dienstregeling tussen Apeldoorn en Dieren. 

In samenwerking met de Stoomstichting 
Nederland (SSN) zullen dit jaar tijdens 
het festival maar liefst drie exemplaren 
van de bouwserie 23 onder stoom zijn. 
De bouwserie 23 is bijzonder, omdat 
deze nog in Duitsland nieuw gebouwd 
zijn in 1956, toen in Nederland het 
stoomtijdperk al zo goed als uitgestor-
ven was. Aangezien er nog maar acht 
exemplaren bestaan, waarvan deze drie 
machines momenteel de enige bedrijfs-
vaardige zijn, is het bij elkaar brengen 
van deze drie stoomlocomotieven uniek 
in Nederland, zelfs uniek in Europa!

Extra gasten
De VSM bezit maar liefst twee exem-
plaren uit deze serie; de  23 071 en de 
23 076 beide gebouwd in 1956. Dit jaar 

komt de SSN met twee stoomlocomotie-
ven, waarvan één haar onlangs geheel 
gereviseerde 23 023 naar het stoom-
treinfestival. Zaterdagochtend vertrek-
ken zij met een speciale trein vol met 
liefhebbers van stoomtreinen, vanuit 
Rotterdam naar het festival. Wanneer 
de trein met liefhebbers zaterdagavond 
weer terug gaat, blijft de 23 023 het hele 
weekend op het festival.

Nooit eerder
Een treffen van deze 23-ers heeft nog 
nooit eerder plaatsgevonden in Neder-
land. Tijdens het grote stoomtreinfes-
tival zullen de drie exemplaren op het 
festivalterrein in Beekbergen nog een 
aantal prachtige verrassingen in petto 
hebben op beide dagen.

Toch gelukt
Het had niet veel gescheeld of dit unieke 
treffen was niet met alle drie machines 
onder stoom geweest.

Het onderhoud in de afgelopen periode 
aan de beide 23-ers van de VSM, was 
meer werk dan aanvankelijk gedacht. 
Met man en macht is aan beide machines 
gewerkt. Een week van te voren werd de 
23 076 weer onder stoom gebracht voor 
haar eerste proefrit. Daarmee is het is 
uiteindelijk gelukt beide eigen stoomlo-
comotieven van de bouwserie 23 op tijd 
af te krijgen. 
Wat dit mede zo bijzonder maakt is het 
feit dat al het werk bij de VSM wordt 
gedaan door vrijwilligers. Een groep en-
thousiaste mannen én vrouwen die met 
veel passie en geduld de techniek van 
vroeger levend houden.

Beleef het mee
Kom dit unieke treffen meebeleven en 
mis het niet. Meer info over dit festival is 
te vinden op www.stoomtrein.org   

DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 088-8113650
WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

CANADA!!
Canada is een plezierige vent van ongeveer 4 jaar, die als vondeling in 
het asiel is terechtgekomen.  Hij vindt het heerlijk om zijn eigen ding te 
doen en komt tussendoor graag bij je buurten en een aaisessie neemt 
met heel veel plezier in ontvangst. 
Vanwege chronische nies klinkt Canada meestal vol en niest regelmatig, 
wat vaak gepaard gaat met enorme snottebellen die soms weer naar 
binnen worden gewerkt of achterblijven in huis. Uit hygiënisch oogpunt 
is Canada misschien minder geschikt als maatje voor kleine kinderen, al 
zou het karakter technisch vast prima kunnen klikken. Canada lijkt zich 
vriendelijk tegenover andere katten te gedragen en naar verwachting be-
hoort samenwonen eventueel wel tot een mogelijkheid.
De avonturen die er buiten zijn wil Canada graag ervaren, zodat daar 
vertoeven een fijn tijdverdrijf betaamt. Canada vindt spelen erg leuk. Tij-
dens zijn dolle buien worden de gekste sprongen gemaakt en heeft met 
van alles de grootste schik, waarnaast op je uitdagen ingaan ook een 
geweldige onderneming is. Deze bezige kater meldt zich voor aandacht 
graag bij je en met Canada haal je een fijne huisgenoot binnen.

ZOEK DE BAAS!

https://www.facebook.com/P.C.HobbyHorse/
https://www.facebook.com/P.C.HobbyHorse/
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PLEZIER EN KWALITEIT OP DE FOKVEEDAG 
EN KALVERCLUB APELDOORN
DE BEEMTE.- Afgelopen zaterdag klonk 
al vroeg, nog in het donker, het geloei 
van de eerste koeien op de Beemte bij de 
wasplaats. “Goedemorgen.”klonk het als 
een veehouder uit zijn trekker stapte. “Ja, 
we zijn er weer.” En deze vrolijke trend 
kenmerkte de verdere dag. Afgetrapt 
werd met de jongste koeien de vaarzen 
rubriek. Koeien die voor de eerste keer 
gekalfd hebben. Zowel bij de rode als de 
zwarte vaarzen werden de prijzen mooi 
verdeeld met goede waarderingen van 
de juryleden. Aansluitend vonden ook 
de kampioenschappen plaats. Bij rood-
bont werd het een dubbelslag voor de 
familie Schrijver uit Terwolde. Clara 36 
(vader Leonidas) en Carolien 30 (Salsa), 
waarbij de vorm van de dag en de beste 
benen  doorslaggevend waren voor Cla-
ra 36. Truus Silver (Silver) nam geen ge-
noegen met de kleur in haar naam. Deze 
fraai gevormde vaars uit stal Brugman 
uit Loenen won het voor de jongere Anky 
7 van de familie Kamphuis uit Oene. Met 

recht familie want 4 generaties sterk 
aanwezig, waarbij Oma op haar stoel 
alles bij de koeien stralend in de gaten 
hield. De middenklasse koeien waren 
zeer sterk in kwaliteit en leverde later 
op de dag ook de beide algemene kam-
pioenen op. Zwartbont kende 1 rubriek 
waarbij direct ook het kampioenschap 
bekend werd. De jury lichte het uitlopen-
de koptrio uit. Koevar Hendriks uit Heer-
de greep met Hellen Mogul net naast de 
ereplaatsen die werden opgeëist door J. 
Werler uit Vaassen en de voornoemde 
familie Kamphuis. De Nano-dochter Julia 
421 won het van de Gofast- dochter Wil-
lempje 20 door haar totale uitgebalan-
ceerde exterieur.

Bij de roodbonten kende het kampioen-
schap 4 koeien van verschillende eigena-
ren waarbij de beide rubriekswinnares-
sen met de eer gingen strijken. Beide 
kampioenes voorzien van beste uiers. 
De Nijbroekse familie Wolters zag trots 

haar Pascal-telg Ria 473 de reserveprijs 
in ontvangst nemen. Familie Schrijvers 
Carolien 25 (Dertour) was toch wel een 
maatje te groot.
Best bewaarde, duurzame koeien zagen 
we terug in de oudste klassen met zelfs 
een 100.000 kg koe die veel waardering 
oogstte. Ook hier weer 4 inzenders bij 
roodbont die voor de beide prijzen gin-
gen strijden. Clara 17 (Jotan) van de fa-
milie Schrijver versloeg uiteindelijk haar 
concurrenten waarbij Werler hun Julia 
409(Magna Carta) reserve zag worden. 
Bij de oudste zwartbonten wederom 4 
inzenders voor de prijzen. Zou het de 
familie van Essen lukken om een prijs 
op de Beemte te houden? Helaas voor 
hen ging het kampioenschap iets noor-
delijker naar D.O.W Annette 35, opnieuw 
een Jotan maar nu van W. van der Waaij 
uit Vaassen in prima gezelschap van de 
Destry van Schrijver genaamd Sabina 52.

Verheugend waren ook de bedrijfsgroe-

pen, maar liefst 12 dit jaar. De collectie 
uniforme dieren van de familie Kamphuis 
en van de familie Schrijver wonnen bij 
respectievelijk zwartbont en roodbont. 
Ook de kalveren en pinken genoten van 
de vele belangstellenden  vandaag. Toe-
gesproken door jurylid Gerrit van ‘t Hof 
kunnen zij met de vele tips volgend jaar 
nog beter uit de bus komen. De kalveren 
werden beoordeeld op hun uiterlijk, hun 
toilet en hoe ze voorgebracht werden 
door de jeugdige deelnemers. Later in 
het jaar wordt met een gezellige mid-
dag de prijzen verdeeld. Voor vandaag 

zag Johan de Groot uit Kamperveen hun 
Dompe Rozalien 3174 (Fun P) zegevie-
ren voor Isis Ruitenberg uit Terwolde 
met haar Liza 360 (Wilder Smart). Bij de 
tienergroep met pinken werden wel alle 
prijzen verdeeld. Sander van Essen won 
het voorbrengen en had zijn pink Bertha 
177 het beste getoiletteerd beide keren 
voor Davy Hendriks. Maar Davy zag zijn 
Karina 77 (Undenied) het exterieur win-
nen voor Ov Feline 0436 van R. Over-
velde uit Beemte Broekland, begeleidt 
door Mirte.
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TuincentrumTuincentrum

’ Tullekensmolen’’’ Tullekensmolen’’’ ’ 

Tullekensmolenweg 37 | 7361 EN Beekbergen | 055-5063131 
www.tuincentrumtullekensmolen.nl

Voor al uw tuinplanten en bomen
 in een mooie groene omgeving

10% - 25% korting
op meerdere soorten tuinplanten

Dorpstraat 54 | 7361 AW Beekbergen | 055-5061210

Wij pakken alles gratis en feestelijk voor je in!

De Damper

IEMAND JARIG? 
DAT WORDT UITPAKKEN

LEEMANS SCHOENEN 
GENERAAL CRONJÉSTRAAT 71-73 
HAARLEM 
023 5256628
WW.W.LEEMANSSCHOENEN.NL

TEST-EVENT
Winkelnaam
Adresregel 1
Adresregel 2
Website31 OKTOBER

-1
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Dorpstraat 70 - Beekbergen - www.blomschoenen.nl

Il 

-1
1 

Dorpstraat 70 - Beekbergen - www.blomschoenen.nl

Il 

Via Natura, gespecialiseerd in hond en kat
Dorpstraat 40 | 7361 AV  Beekbergen
tel: 055 8430743 | www.via-natura.nl

Op 27 september organiseert Via Natura weer een moonlight-
shopping. Van 18.00 tot 21.00 uur zullen we onder het genot van 
een hapje en een drankje kunnen kennismaken met elkaar. Een 
deel van onze samenwerkingen zal aanwezig zijn, zodat er ook 
kennis gemaakt kan worden met de professionals. De hapjes 

(voor de mens) zullen deze avond veganistisch zijn :-) 

De winkel zal uiteraard ook geopend zijn. We hebben speciaal 
voor de moonlightshopping leuke kortingen en acties gepland. 
Wil je weten welke acties en kortingen we deze avond zullen 

hebben? Kijk dan op onze website en houd facebook in de gaten. 

Let op: tijdens deze avond zullen we geen tuigen aanmeten.

Winkelen in
Beekb�gen
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MOSSELDAG BIJ TAVERNEMET TROTS PRESENTEERT 

VIA NATURA: PET TALK!

GEEN VERPLAATSTE 
MARKT TIJDENS HET 
KLOMPENFEEST
TWELLO.- Komende vrijdag is er tijdens het Klompenfeest geen verplaatste markt 
achter de gebouwen van de HEMA en woningbouw vereniging Ijsseldal. Vrijdag 
13 september staan de marktkooplieden weer voor u klaar op de vrijdagmarkt op 
het Marktplein. De marktkooplieden wensen u een gezellig Klompenfeest.

TWELLO.-  Afgelopen zondag 1 septem-
ber is de mosseldag bij Taverne is een 
waar mosselfeest geworden. De weergo-
den waren Taverne goed gezind en ruim 
85 gasten werden in een heerlijk zonne-
tje welkom geheten. 
Er werden vele mosselpannen naar de 
tafels gedragen. De liefhebbers kon-
den hun hart ophalen door onbeperkt 
van deze lekkernij te genieten. Ook de 
niet-mosselliefhebbers konden gerust 
aanschuiven, daar was rekening mee 
gehouden.
Er heerste een informele sfeer waar 
gasten gezellig door elkaar liepen of een 
gooi konden doen naar Twelloos kampi-
oen baret werpen. De winnaar won een 
heerlijke fles rosé. Het was een prach-
tige afsluiter van de zomer. Volgend jaar 
weer!

BEEKBERGEN.- Wat is nou het beste 
voor mijn dier? Wat is de beste voe-
ding? Of trainingsmethode? Hoe ver-
zorg ik de vacht van mijn dier? Hoe 
zorg ik dat mijn huisdier zich veilig 
voelt? Waarom doet mijn kat dit? Hoe 
laat ik mijn hond meer ontspannen? 
Of andere vragen die zoal spelen bij 
huisdiereigenaren. Wij zien niets lie-
ver: mensen die het beste willen voor 
hun dier en daarover blijven nadenken 
en zich willen blijven ontwikkelen. En 
speciaal voor mensen die nog meer 
willen leren over het welzijn van hun 
huisdier, organiseren wij Pet Talk. Voor 
al je informatie over gedrag, voeding, 
(vacht)verzorging, homeopathie en 
nog veel meer!

Pet Talk
Een uniek concept: maandelijkse lezin-
gen met de meest uiteenlopende on-
derwerpen over alleswat je wilt weten 
over je hond of kat. Acht professionals 
uit zes verschillende bedrijven gaan je 
op deze avonden meenemen in de we-
reld van jouw huisdier. We hebben al-
lemaal dezelfde holistische visie, maar 
benaderen elk onderwerp vanuit onze 
eigen hoek. Zo kunnen we je vanuit 
meerdere oogpunten de verschillende 
inzichten en ideeën laten ervaren over 
alle onderwerpen. We willen voor ie-
dereen een compleet beeld schetsen 
zodat je naar huis gaat met praktische 
handvatten en wellicht zelfs een her-
nieuwde kijk op jouw huisdier.

De sprekers
Vanuit de samenwerking met Via Na-
tura is Pet Talk ontstaan. We verwij-
zen naar elkaar door wanneer daar 
behoefte of zelfs nood aan is en heb-
ben zo al veel diereigenaren kunnen 
helpen. Bij Pet Talk ga je de volgende 
sprekers ontmoeten:
-  Roos van Limbeek, Linda Linthorst 

en Hilde Muller van Via Natura, ge-
specialiseerd in hond en kat – na-
tuurlijke voeding, supplementen 
en andere dierbenodigdheden

-  Ewald Nagels van Dogtrack - coa-
ching voor mens en hond

-  Ingrid Mus-Huijsman van GoedBe-
terBeest - TTouch practitioner en 
Bach Bloesem therapeut

-  Marielle Rekveld-Temminck van 
Het Reckveld -  klassieke homeo-
pathie voor dieren 

-  Karina Gubbi van Hondensalon 
Trimgemak – trimsalon voor hon-
den

-  Sonja van Leeuwen van de Katten 
Academie – kattengedrag en trim-
salon voor katten

Pet Talk lezing – 26 september – Voe-
ding voor hond en kat
Er is op internet veel informatie te 
vinden over honden- en kattenvoe-
ding. Of deze informatie altijd even 
betrouwbaar is, is lastig te peilen, want 
iedereen lijkt een andere mening te 
hebben en meestal leidt een vraag tot 
een verhitte discussie. Voorstanders 
van rauwe voeding staan lijnrecht te-
genover de voorstanders van brokvoe-

dingen. 
In dertien jaar heeft Via Natura al heel 
wat vragen kunnen beantwoorden. 
Met een achtergrond van gedegen 
kennis, onderzoek en eigen ervaringen 
proberen wij eigenaren aan de hand te 
nemen en wegwijs te maken binnen 
de natuurlijke honden- en kattenvoe-
ding. Mede door de mogelijkheid om 
te kunnen overleggen en door te ver-
wijzen, spelen onze samenwerkingen 
(de andere professionals van Pet Talk) 
met hun specialismen hierin ook een 
belangrijke rol. 
Wat is nou de beste voeding voor 
mijn dier? Waarom drinkt mijn kat zo 
weinig? Kan ik mijn pup wel laten op-
groeien met rauwe voeding? Is lastig 
gedrag te beïnvloeden met voeding? 
Welke snacks kan ik het beste geven? 
Is iedere dag compleet voeren nodig? 
Vegetarische hondenvoeding, is dat 
gezond? Kan ik met voeding mijn dier 
genezen? Hoe vaak moet ik mijn kat 
voeren? Help, mijn hond/kat eet niet 
of eet slecht, en zo verder.
Het zal een interactieve lezing worden 
met ruimte voor vragen. Omdat we 
graag jouw vragen beantwoorden mag 
je voor 10 september ons een mail 
sturen met je vraag. Het e-mailadres is 
info@via-natura.nl. Maak de vraag zo 
algemeen mogelijk zodat iedereen er 
die avond iets aan heeft.

Pet Talk lezing – 24 oktober - Vuur-
werkangst en angst voor harde ge-
luiden
Mensen met een dier dat bang is voor 
vuurwerk, onweer of andere harde ge-
luiden weten hoeveel impact die angst 
op het leven van het dier én van de 
mens kan hebben. Het gaat soms door 
merg en been als je ziet hoe bang je 
hond of kat is. Je voelt je machteloos 
omdat je weinig tot geen invloed hebt 
op de geluiden en je niet goed weet 
hoe je je dier kunt helpen. Je hond of 
kat is nerveus, verstopt zich, blijft maar 
blaffen of mauwen, wil niet meer eten, 
is onbereikbaar, en uitlaten is onmo-
gelijk. De stress kan zo hoog zijn,  dat 
je bang bent dat je dier erin blijft. Ver-
schrikkelijk.

Hoewel onze invloed op het onweer 
of het vuurwerk zeer beperkt is – áls 
het er al is – zijn er gelukkig toch veel 
dingen die we voor en met ons dier 
kunnen doen om de angstige perioden 
draaglijker te maken. Tijdens deze Pet 
Talk vertellen we je daar graag meer 
over. 

Praktische informatie 
De maandelijkse lezingen zullen 
plaatsvinden in dorpscentrum De 
Hoge Weye in Beekbergen, vlakbij de 
winkel van Via Natura. 
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Dorpscentrum De Hoge Weye, 
Dorpstraat 28/36, 7361 AV Beekbergen
Kosten: € 12,50 per persoon incl. kopje 
koffie of thee
Kaartverkoop en meer informatie: ht-
tps://www.via-natura.nl/AGENDA/PET-
TALK-LEZINGEN/

D E K S E L S E 
DAG TO C HT

Dekselse Dagtocht dinsdag 10 september
Dekselse Dagtocht met belevingspark Cactus Oase in 
Ruurlo, de Spreukentuin in Harfsen, een doldwaze li-
keurproevrij met meer dan 50 likeuren, 20 soorten ad-
vocaat , maar ook alcoholvrije drankjes en een diner 
met de Dekselse Pannetjes bij Brasserie Kriebelz

U wordt om 8.45 verwacht op het parkeerterrein van 
Brasserie Kriebelz in Terwolde. Om 9.00 uur vertrekt de 
bus naar Belevingspark Cactus Oase in Ruurlo, waar u 
ontvangen wordt met koffie met iets lekkers.
Anny Cactus. Wat een geweldige hartelijke vrouw! Ge-
boren in het Westland, namelijk in Wateringen. Zij heeft 
een rijke fantasie en doet alles met passie. Haar hobby is 
haar werk. Anny, beter bekend als Anny Cactus (herken-
baar aan haar rode cowboyhoed), sluit jong en oud in 
haar hart.  
Bert van der Meer, geboren in Monster, leerde als tuin-
derzoon al heel vroeg de kneepjes van het vak. Daarbij is 
hij een autodidact. Wat zijn ogen zien, maken zijn han-
den. Bert vormt een perfecte combinatie met zijn vrouw 
Anny van der Helm
De Cactus Oase heeft een oppervlakte van 6000 m2 met 
heel veel soorten 
cactussen. Kuier 
over de rolstoeltoe-
gankelijke paden 
langs duizenden, 
verschillende soor-
ten, bijzondere en 
kleurrijke cactus-
sen.
Daarnaast zijn er een aantal bijzondere exposities te be-
wonderen.
Overal staan zitjes waar u kunt genieten van het uitzicht 
en waar u kunt luisteren naar de zingende en kletsende 
vogels. 
Een terras, vijver met vissen en ondeugende pony’s zor-
gen ervoor dat het buiten ook gezellig is. . Menig bezoe-
ker komt graag terug om te genieten van de spontane en 
hartelijke sfeer. 
Bij het vertrek om 12.00 uur met als reisdoel De Spreu-
kentuin in Harfsen krijgt u een leuke surprise mee. 

Om 12.30 komt u in Harfsen aan voor een geheel ver-
zorgde lunch en brengt u een bezoekje aan de grootste 

spreukentuin van Ne-
derland!
De Haarbroekse vijver-
tuin bestaat uit twee 
vijvers. Rondom deze 
vijvers staan diverse 
voorwerpen die ge-
maakt zijn van allerlei materialen die op een boerenbe-
drijf werden of worden gebruikt. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de kapel. Deze is gemaakt van een oude brok-
kensilo, die op de kop in de grond is geplaatst. De silo is 
ook van binnen ingericht als een kapel. De meeste voor-
werpen die in  tuin te zien zijn, beelden spreuken uit. 
Regelmatig komt er weer een spreuk bij of wordt er wat 
veranderd, zodat er elke keer weer wat nieuws valt te 
ontdekken.

Daarna is het tijd voor een doldwaze likeurproeverij 
De humoristische likeurproeverij van Willem Heuzink-
veld is erg geschikt voor een busgezelschap.  Het is een 
op de lachspieren werkend proeverij over en met Oud 
Hollandse likeuren en overal is wel een grappig verhaal 
bij.
De veelkleurige likeuren hebben de prachtigste namen 
zoals bijvoorbeeld: Eau de ma tante, Hansje in de kel-
der, Hempje licht op, Parfait d’amour, Papagaaiensoep, 
Naveltje bloot of  wat dacht u van: Hemel op aarde...... 

Daarnaast zijn er meer dan 20 soorten advocaat in deze 
prachtige verzameling te bewonderen
............en te proeven!
De proeverij, een beeldpresentatie op groot scherm, 
het mooi opgebouwde drankenbuffet en humoristische 
uitleg met lach en traan en natuurlijk een pauze om de 
glaasjes lekker te vullen. 
Om 16.15 uur staat de bus weer klaar voor de terugreis 
naar Terwolde.
Rond 17.00 uur gaat u genieten van een afsluitend di-
ner met de Dekselse Pannetjes.
Om 19.00 neemt u afscheid van elkaar en heeft u geno-
ten van een gezellig dagje uit.

Info: Reserveren per mail of telefonisch
(info@brasserie-kriebelz.nl of  0571-292022)
Geen betaling vooraf. Prijs 64.95 per persoon. 

https://www.via-natura.nl/AGENDA/PET-TALK-LEZINGEN/
https://www.via-natura.nl/AGENDA/PET-TALK-LEZINGEN/
https://www.via-natura.nl/AGENDA/PET-TALK-LEZINGEN/


PAGINA  42 WOENSDAG 4 september 2019 Voorsternieuws

Rol die melk memmen 
er maar uit! 

Suus!

TWEE-WEKELIJKSE COLUMN VAN EEN MOEDER 
OVER HET HECTISCHE, HYSTERISCHE EN MEEST 

GEWELDIGE LEVEN VAN EEN JONG GEZIN. EN 
NEEMT DAARBIJ NIET ALTIJD EEN BLAD VOOR HAAR 

MOND!

SENIOREN GENIETEN IN HET WORPPLANTSOEN
DE WORP.- In de schaduw van de eeu-
wenoude bomen genoten tientallen 
senioren uit Deventer en omstreken af-
gelopen woensdag van het Festival Old 
Dèventer. Een middag vol zang, muziek 
en komische voordrachten in het Deven-
ters dialect. Jonneke Siebrand opende de 
middag met gezellige liedjes uit de oude 
doos. Herkenbaar voor de bezoekers, 
die spontaan inhaakten en meezongen. 
In het programma was ook de 1-mans 
band Hans Schot opgenomen. Deven-
tenaar Henk van Baalen bracht verschil-
lende komische anekdotes van lang 
geleden voor het voetlicht. De middag 
werd afgesloten door de Pauwergirls. Zij 
brachten een programma vol vrolijke en 
herkenbare liedjes. Aan het eind van het 
festival kon men nog genieten van een 
kop ouderwetse Kruudmoes gemaakt 
door Betsy Oosterwechel.  Het optreden van de Pauwergirls tijdens Old Dèventer.

SCHOLENDAG LANDGOED BEEKZICHT
VOORST.- Landgoed Beekzicht, onder-
steund door de Lionsclub uit Voorst, 
organiseert op 9 september 2019  een 
scholendag met als thema ‘wild- en na-
tuurbeheer op landgoed Beekzicht’.
Tijdens een wandeling van ongeveer 
twee uur nemen kinderen deel aan zes 
workshops over imkers, vissers,  jagers, 
natuurtoezicht, voorjagers met honden 
en valkerij.
De workshops staan verspreid in het 
park van het huis Beekzicht en rond de 
mulderskolk aan de Rijksstraatweg 32 in 
Voorst. Het is voor de scholen een regu-

liere lesdag en de mogelijkheid om les in 
de buitenlucht te krijgen zorgt voor een 
unieke ervaring in een prachtige omge-
ving.

De workshops worden vertegenwoor-
digd door voornamelijk organisaties uit 
de omgeving van Voorst die ook deel uit-
maken van het beheer op het landgoed. 
Ons streven is om de ervaring van kin-
deren met hun natuurlijke omgeving te 
verbeteren en door kennis te nemen van 
de omgang van flora en fauna op land-
goed Beekzicht

FREDDY VISSER OVER NIEUW GUINEA
VOORST.- De vakantie zit er weer op en 
de dames gaan weer verder met het pro-
gramma van de Vrouwen van Nu. Nadat 
de afdeling Voorst de provinciale fiets-
tocht  voor maar liefst 317 fietsers op 
15  mei hadden georganiseerd, is ze nog 
met de eigen leden wezen fietsen op 19 
juni. Deze keer namen de dames de fiet-
sen mee naar Hengelo (Gld). Daar heb-
ben ze de omgeving verkend. De deelne-
mers bezochten daar de schaapskooi en 
zagen daar hoe een schaapskudde werd 
gedreven. Op dinsdag 27 augustus zijn 
14 dames wezen fietsen naar Aalten om 
daar een nachtje te blijven slapen.

Op maandag 9 september is de volgende 
ledenavond weer in het Dorpshuis om 
19.30. Deze keer komt Freddy Visser. Hij 
houdt een lezing over zijn dochter. Zij is 
een tropenarts in Papoea Nieuw Guinea.
Lijkt het u ook leuk om bij een gezellige 

Fietsen naar Aalten van de Vrouwen van Nu

vrouwengroep te komen? U bent van 
harte welkom op elke 2e maandag van 

de maand om 19.30 in het Dorpshuis te 
Voorst.

ZULLEN WE GEWOON EVEN 
STOPPEN MET ZEUREN?
Gemopper, gemekker en gezeur. Zo, dat is er uit. 
Als het aankomt op borstvoeding of flesvoeding geven ontstaat er direct 
een hele discussie. Hou.er.mee.op.
Er verschijnt online een foto dat een moeder borstvoeding geeft ( in het 
openbaar) en de hele wereld vindt daar dan wat van. Nou jou de hele we-
reld. Volgens mij vinden de vrouwen dat vervelender dan de mannen. En 
waarom de vrouwen daar meer over vallen? Geen idee! Misschien is het 
omdat hun partner dan kijkt? Of jaloezie?
En tegenwoordig, als er borstvoeding gegeven wordt dan gaat het aardig 
discreet en zie je er niets van. Jammer genoeg. Want in deze preutse maat-
schappij mag het van mij allemaal wel wat meer tiet zijn. Zoals op het strand 
bijvoorbeeld. Maar dat ter zijde. 

Of er verschijnt een verhaal van 
een moeder die dag en nacht 
probeert om borstvoeding te ge-
ven en het lukt niet. Vervolgens 
besluit ze om over te gaan op 
flesvoeding. Gewoon een verhaal 
dat ze wil delen met ons, jonge ouders. De moeder zit in zak en as. Vader 
weet niet wat te doen. Baby huilt. En nu ze flesvoeding kunnen geven is 
de rust wedergekeerd. Het buikje van de baby is weer gevuld. Baby slaapt 
weer. Ouders ook. Eindelijk. Ook heel fijn. En dan komt er een groep zeur-
pieten die dan weer moeten reageren. Die dan vinden dat ze niet haar best 
heeft gedaan. 
Kunnen we niet gewoon zeggen: Moeders, well done! Zet m op en geniet 
van het ouderschap. Wat fijn dat je dit wilde delen en hopelijk gaat het be-
ter? 

Zullen we voor eens en voor altijd afspreken dat wij ouders elkaar niet meer 
gaan veroordelen of we nou wel of niet voor borstvoeding kiezen? Zeker in 
de eerste maanden zit je al zo ‘vast’ aan huis gekluisterd. Dan is even er uit 
zijn al erg fijn! 

Natuurlijk weet ik ook wel dat borstvoeding geven de eerste voorkeur heeft. 
Maar als dit niet lukt, of je wilt het niet, of je hebt er vervelende ervaringen 
mee gehad, of wat je reden dan ook mag zijn en je kiest voor flesvoeding 
dan is dat dikke prima. Punt. 
We wonen in een geweldig land dat een prima alternatief aan kan bieden 
betreft borstvoeding waar je kleine friemel ook groot mee kan worden. Ge-
loof me.
En een voordeel van flesvoeding is natuurlijk dat manlief ook zijn steentje 
kan bijdragen in het hele voedingsproces. En met name in de nacht natuur-
lijk! Dan kunnen wij nog even iets langer slapen. Of niet moeders? 

En als je wel kiest voor borstvoeding omdat het lekker gaat en je voelt je er 
goed bij. Doen! 
Schat, het is allemaal natuurlijk. Je schitterende lijf maakt door alle fijne 
hormonen nou eenmaal enorme borsten voor je. Gevuld met bakken klier-
weefsel kan je dan de borstvoedingsperiode gaan starten. In mijn geval 
vond manlief het fascinerend dat mijn borsten het hele alfabet aan bh ma-
ten heeft doorstaan. ( Liever oplopend dan aflopend haha!) Of ze nou pijn 
deden of niet. Of er nou allemaal melk uit lekte na het douchen dat maakte 
niet veel uit. Mooi, rond en groot. Dat waren ze. Inderdaad waren. Want na 
de borstvoedingsperiode blijft de vorm behouden, maar het klierweefsel 
natuurlijk niet. De boel zakt wat in. De natuur doet haar werk. 

En gelukkig kunnen we dan weer leuke setjes kopen om de boel weer wat 
te liften. Ook dat vind manlief dan weer mooi. Zie je? Zo erg is het allemaal 
niet. Accepteer dat je lijf alle kanten op gaat. Omarm het.
Dus moeders die kiezen voor flesvoeding. Lekker doen en negeer die me-
ning van anderen. 
En moeders die borstvoeding geven, rol je prachtige melk - memmen als-
jeblieft uit je kanten voedings-bh nu het nog kan en ga gewoon je kleine 
friemel voeden! Overal, waar dan ook. Mij zal je niet horen klagen. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR EDDY KLUNDER
TWELLO.- Afgelopen zaterdag werd 
Eddy Klunder benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau . De uitreiking 
vond plaats ter gelegenheid van zijn 
eervol ontslag als brandweervrijwilliger. 
Klunder kan worden gekwalificeerd als 
‘iemand die zich geruime tijd ten bate 
van de samenleving heeft ingespannen 
of anderen heeft gestimuleerd’.

De heer Eddy Klunder is ruim 30 jaar 
brandweervrijwilliger geweest van het 
brandweerkorps Twello. Hij is bij het 
vrijwilligerskorps in Twello als manschap 
begonnen. Na het behalen van diverse 
certificaten en diploma’s is hij opge-
klommen tot bevelvoerder met de rang 
Brandmeester. Daarnaast had hij de 
functie van plaatsvervangend postcom-
mandant. De afgelopen 10 jaar hield hij 
zich ook bezig met de oefeningen van 
het korps (plannen/voorbereiden e.d.). 
Ook heeft hij een bestuursfunctie ver-
vuld voor de brandweervereniging van 
Twello en was hij de ‘huistimmerman’ 
van dat korps. Per 1 september 2019 is 
eervol ontslag aan hem verleend. Te-

vens is hij per gelijke datum vanuit zijn 
beroepsfunctie bij de Veiligheidsregio 

IJsselland, korps Deventer, met pensioen 
gegaan.

BINGO IN TEUGE
TEUGE.- Vrijdag 6 september houdt Sportclub Teuge een gezellige bingo. Het begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de sportclub aan De Zanden 
in Teuge. Er zijn weer prachtige prijzen, zoals twee keer 100 euro, twee keer 50 euro, 
boodschappenmanden en vele andere geldprijzen. Samen met de gratis koffie, de 
gratis verloting en niet te vergeten de (steeds oplopende) jackpot wordt het ongetwij-
feld weer een gezellige bingoavond. 
Graag tot ziens aanstaande vrijdag in Teuge.
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Postadres: Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; 
of kijk op de site : www.okvvoorst.nl

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844

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

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

NIJBROEK/TERWOLDE 
Wilco Jansen, op afspraak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

Een woning 
aankopen?  
Zoekt u een woning in de Stedendriehoek Deventer-
Apeldoorn-Zutphen? Vertrouw dan op de expertise
van ons kantoor als aankoopmakelaar. Wij maken de
tijd voor u en vinden samen met u de juiste woning
tegen de juiste prijs, zonder dat u zich druk hoeft
te maken om de juridische of bouwkundige zaken.
Met onze jarenlange kennis van de lokale woning-
markt behalen wij een optimaal resultaat in de 
onderhandelingen. En betaalt u niet teveel. Dat
geeft u vertrouwen bij zo'n belangrijke aankoop.
Een nieuw huis wordt ook uw thuis. Dan laat u
toch niets aan het toeval over?
Interesse? neem dan contact met ons op voor 
meer informatie! 

E I G E N T I J D S     B E T R O K K E N      T O O N A A N G E V E N D     D I C H T B I J     T R A N S P A R A N T     H E R K E N B A A R

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello  � Telefoon (0571) 273377  � info@vdbeltmakelaars.nl  � www.vdbeltmakelaars.nl
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VERDWENEN BAKKERS
In de vakantietijd plaatsen wij foto’s van bakkers die vroeger woonden en werkzaam waren in onze gemeente. Er 
waren echter meer bakkers dan ons nu bekend. Wij zijn geïnteresseerd in foto’s of namen van familieleden die als 
zodanig werkzaam waren. Stuur ons een berichtje en wij nemen contact met u op.

Van Wijngeren:  Voorstersweg/Zutphenseweg Klarenbeek.

Heeft u ook belangstelling voor de lokale geschiedenis? Denk en doe dan mee met de Oudheidkundige Kring Voorst 
en word lid/vrijwilliger. Kom eens langs in de studieruimte op dinsdag of woensdag of maak een afspraak. Dat kan via 
e-mail: info@okvvoorst.nl of telefonisch op dinsdag en woensdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

Zaterdag 7 september
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 19.00 
uur, pastoor Hermens.

Zondag 8 september 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 uur 
en 14.30 uur ds. B. v/d Heiden.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
Bassa, gez. dienst in Voorst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur 
ds. B. Reinders, 15.00 uur ds. D. de Pater. 
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. Theu-
nissen.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. Nobel
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, Openluchtdienst Plein Duistervoord-
seweg, ds. M. Valk en pastor J. Havekes.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Bassa, 
gez. dienst.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur,  ds. Luij-
mes.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Bassa, 
gez. dienst in Voorst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, Openluchtdienst Plein Duistervoord-
seweg, ds. M. Valk en pastor J. Havekers. 
Kerk eveneens geopend van 14.00 uur 
tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, ds. Boer. 17.00 uur 
ds. Mijnheer.
St Martinuskerk Bussloo,  Taizévier-
ing  elke tweede donderdag van de 
maand om 19.00 uur.

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

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

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


Mokka brioche
Nieuw in ons assortiment. 
Gevuld met diverse soorten noten, vruchten en amandelspijs.
Smullen maar!!! Van €2.05 voor

Volkoren brood
Van €2.35 voor

Gevulde koeken
Kwaliteit, dat proef je!!
4 stuks van €4.20 voor

Mais broodje
p/st +/- 400 gram 
van €1.45  voor 

Bruine bollen
Zakje à 6 stuks 
van €2.10 voor

Uit eigen bakkerij
Ook deze week weer heerlijke aanbiedingen uit eigen bakkerij

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van 
woensdag 4 september t/m dinsdag 10 september 2019.

1
1

1
1
3

8

75

50

15

75

woensdag 4 september t/m dinsdag 10 september 2019.woensdag 4 september t/m dinsdag 10 september 2019.woensdag 4 september t/m dinsdag 10 september 2019.woensdag 4 september t/m dinsdag 10 september 2019.woensdag 4 september t/m dinsdag 10 september 2019.

Iedere vrijdag en zaterdag in september:
onze heerlijke speculaasjes 20% korting!!!

Voor iedereen: een gezellig klompenfeest!
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