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SENIORENVOORSTELLING TIJDENS
HET KLOMPENFEEST EEN GROOT SUCCES
TWELLO.- De seniorenvoorstelling
op zaterdagochtend tijdens het
Klompenfeest was een groot succes. Bijna 200 personen genoten
van het optreden van de Neighbour
Sisters. De voorstelling werd voor
de eerste keer georganiseerd in de
Multizaal van Jachtlust.

TWELLO.- Op zaterdag 14 september 2019 organiseert Lions Club
Voorst een openluchtbioscoop op
de zonneweide van zwembad de
Schaeck. Heeft u de flyer gekregen op het Klompenfeest of de
poster zien hangen in het dorp?
De opbrengsten komende ten
goede aan de stichting dorpsverfraaiing Twello, die met deze actie kan investeren in een nieuwe
tractor! U komt toch ook?

De seniorenvoorstelling

Voor aanvang van de voorstelling kregen de bezoekers een kopje koffie met
een plak cake gesponsord door Jumbo
Binnendijk uit Twello. Toen alle 200 bezoekers een plaats in de prachtig ingerichte zaal hadden gevonden werden zij
verwelkomd door burgemeester Penninx. Hij benadrukte de waarde van het
Klompenfeest voor de gemeenschap en
stond even stil bij het 40 jarige jubileum.
Voor en na de pauze werden door de
prachtig aangeklede Neighbour Sisters
vele bekende liedjes uit het verleden
van de bezoekers ten gehore gebracht.
In de eerste pauze werd er een heerlijk
drankje genuttigd. Het enthousiasme en
de vele blijde gezichten maakten in deze
pauze al duidelijk dat het genieten groot
was. Na de pauze hadden de beide dames zich verkleed. En de kleding verraadde de tijd van Ja Zuster, Nee Zuster.
Uit volle borst werd meegezongen en
op maat meegedeind en weggewuifd.
Er werd geluisterd naar anekdotes en
vragen van de Neighbour Sisters werden goed beantwoord. In de tweede
pauze werd er genoten van de heerlijke
soep gemaakt door slagerij Buurman
geserveerd met een heerlijk broodje. De
sfeer werd zo gezellig dat er na de pauze
door vrijwilligers en meerdere bezoekers
deelgenomen werd aan een polonaise.
Omstreeks kwart voor één eindigden de
Neighbour Sisters hun optreden met een

Jan de Croon

houdt u mobiel!
aPK Keuring | onderhoud
airco Service | ruiT reParaTie
Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT
jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

Kinderprogramma en
avondprogramma

Vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen van
6-15 jaar welkom voor het middagprogramma. Lekker zwemmen en aansluitend een leuke film kijken onder
het genot van een drankje en een gezonde versnapering voor maar 3 euro.
Vanaf 20.00 uur start het avondprogramma met een echte topfilm (www.
moviemeter.nl/film/1112920 ). Er kan
gebruik gemaakt worden van het
meubilair van het zwembad maar vol
is vol. Neem daarom gerust uw eigen stoeltje of kleedje mee. Popcorn,
warme en koude drankjes en (warme)
snacks zijn verkrijgbaar. De entree bedraagt 7 euro per persoon.

VIP-plaatsen in cabrio

toegift. Waarna ze nog vertelden genoten te hebben van het enthousiasme en
de blijde uitdrukkingen van het publiek.

Woorden van bezoekers

Meer dan fantastisch. Vol lof. Voor herhaling vatbaar. Het was niet alleen een
beetje lachen, het was genieten. Het was
geweldig. Ik was nog nooit geweest, daar
heb ik nu spijt van. Ontzettend genoten.

WILSTER

PROJECTEN

Inclusief:
- PVC vloer
- Egaliseren
- Leggen

Molendwarsstraat 58 TWELLO

(showroom geopend op afspraak)

€ 39,
€ 59,9

95

5 m²

Bedankjes

Margot Halfwerk bedankte het bestuur
van het Klompenfeest, de aanwezige
vrijwillige hulpen, Jumbo Binnendijk en
tevens benadrukte zij de prettige samenwerking met het personeel van de Koepel. Een bloemetje werd gegeven aan de

info@wilsterprojecten.nl
06 - 250 67 601

beide dames van de Neighbours Sisters.

Joly IIsink

Een speciaal woord van dank en het
meest luide applaus kreeg Joly Ilsink. Zij
was de oprichter van de seniorenvoorstelling. Dit jaar neemt ze na jarenlang
een belangrijke rol gespeeld te hebben
in het bestuur van het Klompenfeest afscheid. Een verdiend warm applaus.

PIET ZOOMERS

Ook bieden we enkele VIP-plekken
aan. Dit zijn volledig verzorgde zitplaatsen in een echte cabrio. Dus film
kijken vanuit een cabrio onder het
genot van een heerlijke prosecco van
Swinckels, kaas en nootjes van de Zuivelhoeve en hapjes van DeliProducts.
Kosten 100 euro per cabrio (2 zitplaatsen). Pinnen is mogelijk bij de entree.
‘We hopen op een grote opkomst
aanstaande zaterdag’, aldus Wilco van
Eck, president van Lions Club Voorst.
‘We gaan er gezellige dag van maken
en hopen zo de stichting dorpsverfraaiing Twello iets terug te kunnen
geven voor hun inspanningen om ons
dorp er altijd prachtig te laten uit zien!’

WERKGROEP: VERDER MET VOORST
ZOEKT WONINGBEHOEFTE UIT

NIEUW!

VOORST.- Alle bewoners van dorp Voorst, Appen, Gietelo, De Halmen,
Voorster Klei, Empe en Klein Amsterdam wordt gevraagd mee te doen
aan een korte enquête

HEREN BROEKEN
KATOEN & STRETCH

WWW.WILSTERPROJECTEN.NL

BORREL|LUNCH| DINER

Ik ben er een blij mens van geworden.
Meer dan super !

Topkwaliteit PVC vloeren.
Uiterst slijtvast
voor intensief
gebruik!

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

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

OPENLUCHTBIOSCOOP VOOR
STICHTING
DORPSVERFRAAIING

NORMAAL 69,-

NU 2 STUKS 99,MODEMALL WILP
PIETZOOMERS.COM

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Vanaf 4 september staat op www.woneninvoorst.nl een enquête om de woningbehoefte in dorp Voorst en omgeving in kaart te brengen. Volgens een
onderzoek van IJsseldal Wonen in april dit jaar werd aangegeven dat in dorp
Voorst de komende 10 à 15 jaar nauwelijks of geen woningbehoefte is. Als de gemeente deze conclusie overneemt komt er in de komende 10-15 jaar geen woningbouw in het dorp Voorst. De werkgroep, een initiatief van Voorster Belang,
Stichting Dorpshuis Voorst, Ondernemersvereniging Voorst, CV Circus Voorst en
de Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving, willen middels dit onderzoek de
Gemeenteraad overtuigen dat er wel degelijk woningen moeten komen in het
dorp. De werkgroep vraagt iedereen deze enquête in te vullen, ook als u/je niet
wilt verhuizen. Het kost ongeveer vier minuten van uw tijd.
Mocht uit het onderzoek blijken dat er woningen nodig zijn dan heeft de gemeente Voorst al aangegeven hieraan hun medewerking te verlenen.
Het formulier staat op www.woneninvoorst.nl

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

FAMILIE BERICHTEN

Overlijdensberichten kunt u opgeven tot
dinsdagochtend 10.00 uur. Geboorteberichten,
huwelijksaankondigingen, dankbetuigingen,
jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur.
U kunt deze berichten mailen naar:
info@voorsternieuws.nl of inleveren bij:

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

In liefde losgelaten

Rob Koster
Bedankt voor alle kaartjes, telefoontjes
en medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van Rob.
Dini, Robin, Joanneke, Wendy
en verdere familie

Tot ons groot verdriet is onverwacht uit ons
midden weggenomen mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en opa

Karel Albart Prijs
Welsum,
24 oktober 1936

Welsum,
6 september 2019

Jannie
Gea - in herinneringGerrit en Manon
Bart
Yves en Yke
Julian
Richard en Gerdien
Hester
Ard

Naaimachines

Mijn hulp is van de Heer,
die hemel en aarde
gemaakt heeft.

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines
Reparatie van alle merken

Psalm 121:2

Fa. Berends

Verdrietig maar ook dankbaar hebben wij
in liefde losgelaten, onze lieve moeder,
trotse oma en mijn ouwe oma

Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29
Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Jo
van Essen - Buitenhuis

Wilt u voor een
overleden vriend,
collega of
verenigingslid
ook een
rouwadvertentie
plaatsen?

- Johanna Arendina sinds 2009 weduwe van Peter van Essen
* Wilp - Achterhoek,
20 april 1932

† Apeldoorn,
7 september 2019

Ga naar
www.monuta.nl/rouwbericht

Jaap en Willemien
Harry en Phia
Johan en Willie
Hessel en Bettie
Albert en Joly
Kleinkinderen
Achterkleinkind

Voor al uw
familie
drukwerk o.a.

Correspondentieadres:
Hemmes Uitvaartzorg
t.a.v. familie van Essen
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

trouwgeboortejubilearouwkaarten
bidprentjes
liturgieën
etc.

Jo is in Afscheidscentrum Hemmes.
Er is gelegenheid om ons te condoleren en
afscheid van haar te nemen op vrijdag
13 september van 19.30 uur tot 20.30 uur
in Afscheidscentrum Hemmes, Piet Heinstraat 33 te Twello.
De begrafenis zal in
besloten kring plaatsvinden.
Onze bijzondere dank gaat uit naar het
team van Thuiszorg Trimenzo voor
de liefdevolle verzorging.

Print &Kopieën
More
tot A017 Twello
Stationsstraat
Tel. 0571 27 61 91
info@printandmore.nu
Drukwerk
www.printandmore.nu

Na een kort ziekbed hebben wij afscheid
genomen van onze lieve zus,
schoonzus en tante

Gelegenheids

Veldweg 9a
8196 KS Welsum
Er is gelegenheid om afscheid van Karel te
nemen en ons te condoleren op donderdag
Eerste
Tweede
Paasdag
12 september
vanen
19.00
tot 20.00
uur in
`t Gebouw, achter de N.H. Kerk, aan de
Zijlweg in Welsum.

Brunchen op de Hof

Reserveren
nietgehouden
nodig op
De afscheidsdienst
zal worden
als je
vrijdag(behalve
13 september
omveganistisch
11.00 uur in eet)
genoemde
kerk. zie www.hofvantwello.nl
Voor menu
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
op de N.H. begraafplaats aan de Vossenweg.

BIJBAANTJE

VOOR SCHOLIEREN
onze mijn
horeca.
Plotseling isIn
overleden
zorgzame
lieve broer en oom

Weekend, avond, vakantie.
Afwisselend
en gezellig!
Karel Prijs
Email: Henny
laurette@hofvantwello.nl
Veldwijk - Prijs
Of
bel:
06-12635320
Henk
Veldwijk
in herinnering
Neven en nichten

Jo
van Essen - Buitenhuis
Henk en Fenny † Buitenhuis - Horstman
Marietje en Peter Bresser - Buitenhuis
Jan Buitenhuis en Jannie Ribbink
Neven en nichten

Leer wedstrijdbridge di 24 september
deel 3 maandagmiddag 23 september
Info: gejo.peet@planet.nl | 0571-270201

Niet alleen voor uw familiedrukwerk,, maar voor al uw print-, kopieerk
kopie
pieer
i er- en
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

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

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

Maak het Verschil
Van de Hof. Uit de streek.

Volop fruit, oude en
nieuwe rassen
Vaste planten uit Twello,
nu met 20% korting
Open di. t/m zo. vanaf 10.00 uur.
www.hofvantwello • info@hofvantwello.nl

Leer Bridgen!
Beginners v.a.
ma 23 september

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

kaarten

Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33, Twello
Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, Twello

elke zondagavond van 19:00-20:00 uur

MINDFULNESS

ontspannen meditatie-uurtje

www.aandachtgeeftjekracht.nl

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

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

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

Voorsternieuws
AANKOMEND WEEKEND
DORPSFEEST TEUGE
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TEUGE – Het begint weer te kriebelen in Teuge. De tent staat, de bar is geïnstalleerd en het podium opgebouwd. Resten nog de laatste puntjes op de
spreekwoordelijke ‘i’ waar momenteel hard aan gewerkt wordt en een paar
nachtjes slapen en dan barst aankomend weekend weer drie dagen lang
het Dorpsfeest Teuge los!

Nieuw: jeugdcategorie
vliegtuigschieten

Vrijdagavond begint het feestweekend
met het Vliegtuigschieten. Het is altijd
weer spannend wie de nieuwe schutterskoning of -koningin zal worden want het
vliegtuig geeft zich meestal niet zomaar
gewonnen. Daarnaast is er dit jaar naast
de felbegeerde titel van schutterskoning
of -koningin nog een prijs te verdelen
want voor het eerst is er een jeugdcategorie bij het Vliegtuigschieten. Kinderen
vanaf 10 jaar mogen -onder begeleiding
van een ouder- meedoen. Lijkt je dat
gaaf? Kom dan rond de klok van 18.00
uur naar de feesttent en schrijf je in. Na
al het geknal kunnen de winnaars hun
zege vieren in de feesttent waar de band
Steam het weekend muzikaal zal aftrappen.

Online kaartverkoop

Zaterdagmiddag zijn de kinderen uit

Teuge en omgeving vanaf 14.00 uur welkom om hun feestje te vieren tijdens de
kindermiddag en daarna zal ’s avonds
naar verwachting traditioneel het dak
er weer af gaan want in Teuge weten
ze wel hoe je een feestje moet bouwen!
Zorg dat je erbij bent en haal nog snel je
toegangskaarten bij een van de verkooppunten (S.J.W. Peco, Café De Groot in De
Vecht of Boekhandel Oonk in Twello)
of maak het jezelf nog makkelijker en
koop je kaarten online via https://www.
ticketkantoor.nl/shop/teuge2019. Wacht
niet te lang want de kaartverkoop raakt
de laatste week altijd in een stroomversnelling en op=op! Iedereen van 14
jaar of ouder is welkom maar vergeet je
identiteitsbewijs niet want er wordt zoals
altijd streng gecontroleerd op leeftijd en
vanzelfsprekend wordt er geen alcohol
verkocht aan mensen onder de 18 jaar.
De band Lead staat deze avond op het
podium en zal er samen met DJ Sander

ongetwijfeld een supergaaf feest van
gaan maken!

Peco’s Mudder VET run

En dan tenslotte het programma voor de
zondag. Waar er normaal tijd is van rustig bijkomen en uitbrakken in de ochtend
is van dat alles dit jaar geen sprake. Want
al om 11.20 uur hebben de eerste jonge
deelnemers de primeur met de start van
de eerste editie van de Family Mudder
VET Run, in de middag gevolgd door de
volwassenen tijdens de 5 km en 10 km
afstanden van Peco’s Mudder VET Run!
Geen capriolen met een karretje boven
het water zoals bij Ter land, ter zee en
in Teuge dus maar een sportieve strijd
op een off-road parcours met obstakels.
Wil je meedoen? Kijk dan op de website
van Peco, www.sjwpeco.nl, of er nog een
startplek beschikbaar is. Het is uiteraard in ‘Peco stijl’ dus aan muziek, eten
en drinken zal het zowel deelnemers als
publiek niet ontbreken. Na dit spektakel
gaat het feestgedruis non-stop verder
met de band Super Sundays en DJ Sander die er gezamenlijk een knalfeest van
zullen maken!

TESTVLIEGTUIG CESSNA SKYMASTER VOOR
ONDERZOEK NAAR ELEKTRISCH VLIEGEN
AANGEKOMEN OP TEUGE AIRPORT
TEUGE.- Onder grote belangstelling is
vrijdagmiddag 6 september het testvliegtuig Cessna Skymaster aangekomen op
Teuge Airport. DEAC, het Dutch Electric
Aviation Centre, gaat het toestel inzetten
voor onderzoek naar hybride elektrisch
vliegen. Elektrisch vliegen is een van
de mogelijke oplossingen voor de verduurzaming van de luchtvaart, met als
belangrijkste voordelen schoner, stiller
en zuiniger. Nederland wil graag binnen
Europa vooroplopen op het gebied van
hybride elektrisch vliegen. Samen met
kennis- en onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven werkt de overheid aan het
Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen, gericht op grote en kleine luchtvaart
en de grondgebonden operaties. Dit initiatief van DEAC draagt hieraan bij.

Cessna Skymaster

Het testvliegtuig van DEAC is een Cessna
337F Skymaster uit 1972 met voorlopige
registratie N4207X. Het toestel is zeer
geschikt voor elektrificering, omdat het
twee motoren in lijn heeft. Na een eerste
uitgebreide serie grond- en vliegproeven
wordt in eerste instantie de achterste
motor vervangen door een elektrische,
zodat er sprake is van een hybride aan-

PAGINA 3

Ik ben er
voor u.
Arthur Hogenkamp-Becking

Na het verlies van een dierbare komt er veel op u af. Graag neem
ik u de zorg uit handen zodat u in alle rust afscheid kunt nemen.
U kunt mij altijd bellen voor een vrijblijvend gesprek.

Monuta
T 0800 023 05 50
I monuta.nl/uitvaart

AANTREKKELIJKE GOEDKOPE
EHBO -CURSUS
TERWOLDE.- Het belang van hulpverlening zal niemand ontkennen. En meestal is dat
nodig op onverwachte momenten. Kennis van EHBO is daarvoor erg belangrijk. Wat
u precies kunt doen leert u op een EHBO-cursus.
Op 7 oktober a.s. start de EHBO Terwolde-Nijbroek daarom met een nieuwe aanvangscursus EHBO. De kosten daarvan zijn wat aangepast en bedragen slechts €
125 euro. Daarvoor krijgt u 12 oefenavonden inclusief examen en het cursusboek, ter
waarde van € 27,50. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. De inhoud van de cursus bestaat onder andere uit Eerste Hulp aan Kinderen, reanimatie en bediening van
de AED. Na afloop krijgt u als lid gratis de beschikking over een uitgebreide verbandtas die jaarlijks-ook gratis- aangevuld kan worden. Als u eerst wat meer wilt weten,
neem dan even contact op met Dick van Amerongen (06-41297638). De cursus wordt
gegeven in het dorpshuis in Terwolde van 7.45- 10.00 uur

TRIMENZO VRAAGT
FAILLISSEMENT AAN

drijving. Het onderzoek dat samenhangt
met het elektrificeren van de Skymaster
gebeurt door studenten en medewerkers van de Technische Universiteit Delft
en het Deltion College Zwolle.

DEAC

Om elektrisch vliegen te stimuleren hebben Teuge Airport en de Cleantech Regio
begin dit jaar, met ondersteuning van
TU Delft, Hogeschool van Amsterdam,
ROC Deltion Zwolle en verschillende
luchtvaartbedrijven, DEAC opgericht.
Ook de provincie Gelderland onder-

Uw gedenkteken,
onze zorg en kennis

steunt DEAC. DEAC richt zich als landelijk
kenniscentrum op de General Aviation
(kleine luchtvaart). Het is echter de verwachting dat de ontwikkelde kennis, op
termijn, ook toepasbaar is voor de grote
luchtvaart. Het elektrificeren van de Cessna Skymaster is een van de taken van
DEAC. Studenten van de Hogeschool
van Amsterdam kijken ook naar wat de
komst van elektrische vliegtuigen betekent voor regelgeving, vliegtuigonderhoud en infrastructuur op vliegvelden.
Kijk voor meer informatie op www.deacteuge.nl.

TWELLO.- Het bestuur van zorgorganisatie Trimenzo, met drie locaties in Twello
en Voorst en thuiszorg in de gemeente
Voorst, heeft afgelopen donderdag het
faillissement aangevraagd voor de organisatie. Trimenzo met 300 medewerkers,
450 cliënten en vele vrijwilligers, zag zich
genoodzaakt tot deze drastische maatregel omdat zij op korte termijn niet meer
aan haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Trimenzo realiseert zich dat
dit grote gevolgen heeft voor cliënten,
familieleden en medewerkers. Interimbestuurder Hans van Fulpen: “We beseffen heel goed dat dit besluit voor emoties
zorgt en zullen er alles aan doen om de ingrijpende gevolgen voor onze cliënten en
medewerkers te beperken. Wat die gevolgen kunnen zijn, weten we niet goed. Dat
ligt na het uitspreken van het faillissement
op dinsdag 10 september in handen van

een curator”. De interim-bestuurder weet
wel dat de bewoners gewoon in de drie
woonzorgcentra kunnen blijven wonen
en daar de zorg zullen blijven ontvangen
waar ze recht op hebben. Hetzelfde geldt
voor de Thuiszorg. Wettelijk is die continuïteit van zorg gegarandeerd. Daarmee
wordt ook de werkgelegenheid van de
medewerkers in de zorg gecontinueerd.
Trimenzo weet al langer dat de organisatie niet zelfstandig kan voortbestaan. Om
die reden zijn er sinds vier jaar al gesprekken gevoerd over fusies of overnames
met verschillende partijen, maar steeds
werd er door verschillende instanties een
stokje voor gestoken; bank, verzekeraar
of overheid. Uiteindelijk valt dan toch het
doek. Inkomsten en uitgaven zijn structureel niet met elkaar in evenwicht, ondanks
alle pogingen van afgelopen jaren om het
tij te keren.

auto

schade?

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud
Nijverheidsstraat 27

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

WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28

WWW.ECKHUYS.NL

KOM EENS
BINNEN
LOPEN BIJ
ONS IN
TWELLO!

PERSONEEL GEZOCHT





PEDAGOGISCH
MEDEWERKER
voor vaste uren

VACATURE – ERVAREN CONSTRUCTIE BANKWERKER / LASSER
Machinefabriek B. Eysink bv is op zoek naar een ervaren en gedreven constructie

bankwerker / –
lasser.
Vacature
ervaren constructie bankwerker / lasser

In deze functie maak je deel uit van een kleine maar veelzijdige organisatie in Deventer die
actief is in de markt voor staalconstructies, machinebouw, hekwerken, speciaal machines,
maatwerk, onderhoud en reparaties. Je bent betrokken bij het hele proces van het maken
van de materialen met behulp van zagen, boren, ponsen, slijpen, knippen, zetten, plasma en
Machinefabriek
bv is
op zoek
naar een ervaren
en gedreven
constructie
bankwerker /
water
snijden tot en B.
metEysink
het vanaf
tekening
samenstellen
van het product
door middel
van
laswerkzaamheden.
Dit kan zowel bij ons in de werkplaats zijn als op locatie.
lasser.

Woon jij in de buurt van De Vecht en ben je op zoek
naar werk als peuterleidster?
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Specifieke functie eisen:
 Je kunt zelfstandig MIG/MAG & TIG laswerkzaamheden uitvoeren in diverse posities.
Algemene functie eisen:
Minimaal niveau 2 of over relevante werkervaring beschikken;
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Dan zijn wij op zoek naar jou!
We zoeken iemand die ons team komt versterken!
Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar
info@kinderopvangklarenbeek.nl

 Je kunt werken in een klein team, waarbij je geen nummer bent, maar een persoon!

Algemene functie eisen:

Van den Belt Makelaars is een jong, dynamisch en ambitieus makelaarskantoor

Wij
bieden
Wij
kijken jou:
verder van je CV en zijn echt op zoek naar een kandidaat die past binnen ons team.gevestigd in Twello, het hart van de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen.
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 Je bent enthousiast en gemotiveerd;
 Bij gebleken geschiktheid, uitzicht op een vast contract.



Je kunt werken in een klein team, waarbij je geen nummer bent, maar een persoon!

Denk jij: Ik ben de juiste persoon voor deze functie en voldoet je aan de functie eisen?
Wij bieden jou:
Neem dan contact met ons op via 0570-622954 of jessica@eysink-bv.nl.








Wie zoeken wij?
Als receptioniste/telefoniste ben je het aanspreekpunt van het bedrijf. Je neemt de
telefoon op, ontvangt bezoekers en zorgt voor een goede uitstraling van het bedrijf.
Daarnaast verricht je administratieve werkzaamheden en ondersteun je de collega’s
daar waar nodig. Het betreft een veelzijdige functie, waarbij je geen moment stil
hoeft te zitten. Wij verwachten dat je een afgeronde MBO opleiding (administratie/
secretarieel) hebt, goede kennis van Word, Excel, Sociale Media en een uitstekende
beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent klantgericht,
accuraat, zelfstandig, flexibel, stressbestendig en ziet werkzaamheden liggen. Wanneer
je binnen de gemeente Voorst woonachtig bent is dat een pré.

Machinefabriek Eysink BV volgt de CAO van Klein Metaal;
Full time baan (40uur);
Een marktconform salaris;
Uitdagend werk, elke dag is anders!
Informele werksfeer in een klein hecht team;
Bij gebleken geschiktheid, uitzicht op een vast contract.

AR

Telefoniste/receptioniste (fulltime)

S

OV

ER

M en voldoet je aan de functie eisen? Neem dan
Denk jij: Ik ben de juiste persoon voor deze functie
Functie omschrijving:
contact op ons op via 0570-622954 of jessica@eysink-bv.nl.
Bij voorbaat dank.
Buitenzonwering
Pergola zonwering
Jessica Grotentraast-Eysink

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP

De grootste sortering

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

S

M

AR

ER

gesloten
10.00 tot 18.00 u.
10.00 tot 21.00 u.
10.00 tot 16.00 u.

MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

OV

Openingstijden showroom:
maandag en dinsdag:
dinsdag, woensdag en donderdag w:
vrijdag:
zaterdag:

www.overmars-tuinenpark.nl

ER

Rijksstraatweg 47
791MH Twello
T: 0571-270565
E: www.marbozonwering.nl

OV

MARBO zonwering en overkappingen

S

Binnenzonwering

AR

Terrasoverkapping

M

Glasluifel

Dagelijkse administratieve werkzaamheden zoals o.a.:
 inkomende en uitgaande telefoon en mail;
 eerste aanspreekpunt voor klanten;
 ontvangen en te woord staan van bezoekers;
 inplannen en nabellen van afspraken in de agenda;
 uitwerken van koop/huurcontracten;
 aanmelden van woningen op diverse sites;
 dossierbeheer en archivering;
 verwerken van de post;
 andere uiteenlopende werkzaamheden, passend binnen het kader van deze functie.
Solliciteren op de vacature?
Je sollicitatie, voorzien van CV en pasfoto, kun je voor 20 september a.s. sturen naar:
Van den Belt Makelaars: mariska@vdbeltmakelaars.nl
Voor meer informatie over bovenstaande functie kun je bellen met
Mariska Mölder, tel.: 0571-273377.

Heerlijke maaltijden aan huis
warm of koelvers
Warm

aan huis
v.a.

8.

€ 10

Koud

aan huis
v.a.

Osnabrückstraat 20

€

6.75

Deventer

CATERING B.V.

0570-626606

www.gotink.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 27 33 77
info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl

Voorsternieuws
VRIJWILLIGERSMARKT HEEFT
Hypotheek?
Open
dag
NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ!
WOENSDAG 11 september 2019
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BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur
NIJBROEK, Middendijk 3

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.

TWELLO, Verdistraat 21
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.

TWELLO, Raccordement 116

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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.

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.

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.

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

Een hypotheek
afgestemd op uw
woonwensen en
Locatie: Buddezand
7 - 13 in Wilp
mogelijkheden.
Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4
Enkweg 36
WILP, Grotenhuisweg 40
Vier
luxe nieuwbouwVOORST,
appartementen
te huur in het landelijk
gebied in de WILP,
eVZEnkweg
de14AFliert
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.

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 € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

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

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.

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 € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

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

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

TWELLO.- Op vrijdag 11 oktober is het weer zover, de derde editie van de
vrijwilligersmarkt. Het evenement wordt georganiseerd zodat organisaties, verenigingen en stichtingen de kans krijgen om zich te presenteren en
zo de mogelijkheid nieuwe enthousiaste vrijwilligers en leden te werven.
Organisaties kunnen zich nog steeds aanmelden.
De vrijwilligersmarkt met het thema
‘oriënteren, presenteren, netwerken en
matchen’ wordt georganiseerd door de
Vrijwilligers Centrale Voorst. Het is de
bedoeling dat organisaties zich op een
enthousiaste, inspirerende en eventueel zelfs ludieke manier presenteren.
De deelnemers kunnen gebruik maken
van statafels en een kraam en kunnen in
overleg ook iets geheel anders bedenken.
Om de vrijwilligersmarkt voor organisaties laagdrempelig te houden is deelname gratis. Er wordt voor alle deelnemers
en bezoekers gezorgd voor een hapje
en een drankje. Het sfeertje wordt ge-

maakt door jazzband Combo Bossa Bela.
Na de vrijwilligersmarkt van vorig jaar zijn
er een aantal mooie matches gemaakt.
Voor veel bezoekers was dit evenement
dé kans om organisaties en verenigingen
te ontmoeten en met hen in gesprek te
gaan. Renée is coördinator van de VCV
en verteld over gesprekken die zij heeft
met vrijwilligers. ‘Er zijn veel mensen die
graag wat voor een ander betekenen
maar niet goed weten waar ze moeten
beginnen. Er is genoeg te doen in vrijwilligerswerk en dat maakt het soms ook zo
lastig. De vrijwilligersmarkt is een mooi

moment om in één middag verschillende organisaties te ontmoeten, om te
kijken wat nou echt bij je past.’
Renée hoopt ook dat verenigingen zich
uitgenodigd voelen om mee te doen.
‘Verenigingen zijn nog niet goed vertegenwoordigd op de vrijwilligersmarkt en
dat is jammer. Leden zijn de helpende
handen van de verenigingen, vrijwilligers
dus. Leden werven op de vrijwilligersmarkt? Geen probleem!’
De vrijwilligersmarkt vindt plaats op het
gemeentehuis in Twello en is van 16.00
tot 19.00 uur.
Is uw organisatie nog niet aangemeld?
Er is nog plaats! Opgeven kan tot 4
oktober via www.mensenwelzijn.nl/
aanmelden-vrijwilligersmarkt of vrijwilligerscentrale@mensenwelzijn.nl. Heeft
u vragen? Contact opnemen kan via het
e-mailadres of 0571-279090.

GEZONDE BROODJES, SOEP EN WANDELEN
KLARENBEEK.- Wie heeft er zin in een gezonde maaltijd met diverse broodjes gevuld met kaas, vlees, vis of vegetarisch met veel gezonde groente. Of een heerlijk geurende kom met verse eigen gemaakte soep waar een keuze
is uit vegetarische soep of groentesoep met ballen. Met behulp van een club enthousiaste vrijwilligers wordt de
lunch verzorgd waar iedereen hartelijk welkom is.
Iedere eerste en derde woensdag van
de maand wordt er een wandeling georganiseerd vanaf het MFC. De wandeling
start om 9.30 uur. Dus wanneer u ook
nog gezonde trek wil krijgen dan kunt u
eerst komen wandelen om daarna aan
te schuiven aan de rijk gevulde tafels
met broodjes en verse soep.
Tijdens de lunch is alle ruimte om elkaar
te ontmoeten, de laatste nieuwtjes uit
het dorp of streek uit te wisselen. De

lunch, die plaatsvindt in het MFC is iedere keer weer een groot succes. Voor het
wandelen hoeft u zich niet op te geven.
Voor de lunch is aanmelden wel noodzakelijk zodat iedereen van de heerlijke
broodjes en soep kan genieten.
Wandelen start 9.30 uur vanaf het MFC.
Lunch is om 11.30 uur. Aanmelden voor
de lunch kan tot vrijdag 13 september
via 06-12260021 of mail inloop@mfcklarenbeek.nl

LEZING AGNES KLOMP:
SPIRITUALITEIT EN
BEWUSTWORDING

DRUK WEEKEND IN
DORPSKERK TWELLO
TWELLO.- Het komende weekend is er van alles te beleven in de Dorpskerk
van Twello. Allereerst is de kerk op zaterdag 14 september geopend vanwege de Open Monumentendagen 2019. Van 10 tot 16 uur kunt u in de kerk
terecht. Vrijwilligers ontvangen u en geven u informatie over het gebouw.
Ook zal het orgel bespeeld worden. Het thema is dit jaar: Plekken van plezier.
Dat thema wordt onmiddellijk de volgende dag zichtbaar. Op zondag 15 september vanaf 10.00 uur is namelijk de startzondag van de Protestantse Gemeente
Twello. De zomer is bijna voorbij en het
nieuwe kerkelijk seizoen gaat van start.
‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’, is dan
het thema. Dat klinkt als meedoen aan
het Rad van Avontuur. Dat is ook wel een
beetje het geval. Er zijn veel mogelijkheden om aan te haken bij activiteiten die
het komende seizoen vanuit de kerk worden georganiseerd. Een greep daaruit:
Iedere maand wordt er onder het motto
‘Aan tafel’ een gezamenlijke maaltijd
georganiseerd in Irene (naast de Dorpskerk). Iedereen is daar hartelijk welkom
(wel even aanmelden). De oecumenische
werkgroep Bezinning en Inspiratie Twello
organiseert bijeenkomsten over allerlei
boeiende onderwerpen, zoals een avond
over: vrouwenwijsheid in de Joodse mystiek, rouwverwerking, de sacrale dans,
enz. Er zijn diverse gespreksgroepen:

40+, tafelgesprekken, gesprekken voor
ouderen (in het Grotenhuis)
Daarnaast zijn er natuurlijk de wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen
om 10 uur. Daarbij worden kindernevendiensten gehouden voor kinderen in
de basisschoolleeftijd, kind-op-schootdiensten voor de allerkleinsten en voor
tieners is er de Kelderkerk. Kortom: net
als in een Rad van Avontuur zijn er allerlei kansen om mee te doen. Op de website www.pkn-twello.nl is alle informatie
te vinden.
Komt u naar de startzondag, neem dan
één exemplaar gewassen groente mee.
Daarvan wordt een lekkere soep klaargemaakt. Na de dienst zijn er op deze
startzondag in gebouw Irene naast de
kerk namelijk allerlei activiteiten voor
jong en oud, die worden afgesloten met
een gezellige lunch. De Dorpskerk is zo
met recht een Plek van plezier en dat sluit
naadloos aan bij het thema van de Open
Monumentendagen.

Word jij ook een Batenburger?

Bezoek ons op Elektro 2019!
24 - 25 - 26 september
Beursfabriek Nieuwegein

LOENEN.- Op dinsdag 24 september geeft Agnes Klomp een lezing over het
thema spiritualiteit en bewustwording. Wanneer je je bewust wordt van je
eigen handelen en de lessen en boodschappen op je pad gaat herkennen,
opent dat deuren om jouw ware ‘zelf’ te leren kennen. Bewustwording werkt
verhelderend, helend en bevrijdend!
Aanvang: 19.30 uur (vanaf 19.15 uur is de deur open) in het Parochiehuis RK,
Hoofdweg 47, 371 AE Loenen. Entree: € 10 inclusief koffie/thee.Graag van
tevoren even aanmelden: info@agnesklomp.nl
Er is deze avond ook gelegenheid om het boek ‘In de stilte’ te kopen (€ 17.50).

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

www.vandalen-installatie.nl/elektro2019
Een Batenburg Techniek onderneming

De Gaete 3A | Beemte Broekland

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

Kees
Bouwmeester B.V.

Graag even bellen voor een afspraak!

Serres - Veranda's - Zonwering
Broeikassen - Beglazing

Tel.: 06-300 100 77

www.hertgers-keurkas.nl

Drainagebuizen (per meter leverbaar)

Beter
wachten op
de trein,
dan wachten
op een nier.

Vaassen

www.KBouwmeester.nl
Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

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

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

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

Ga naar nierstichting.nl

Tel. 0578 - 572797

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen
Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

Verkoop Service Veluwe BV
Koppelstraat 4 | Twello | 0571 - 794 514 | www.v-s-v.nl

MUZIEKLES TWELLO

Vanaf 5 september gaan de muzieklessen weer van start.
•
•
•
•

GITAAR / BASGITAAR
SAXOFOON (SOPRAAN / ALT / TENOR)
KLARINET
UKELELE

Ben je aangesloten bij een fanfare of harmonie dan kun je ook theorielessen volgen voor
examens A,B of C
De lessen zullen gegeven worden door
Rob Wagenvoort, afgestudeerd conservatorium docent
GRATIS PROEFLES!

Kulturhus Jachtlust
Jachtlustplein 11 Twello

Henk Slagman, regio Oost 06 - 30 90 91 89
o st@zorgomboerentuinder.nl
Voor meer info. neem even contact op met
Rob Wagenvoort 06-12368643 / 0571-292393
robwagenvoort@planet.nl

www.muzieklestwello.nl

Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd. 0613456651
Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed. Wij komen
het bij u halen. Eventueel
tegen kleine vergoeding. Tel
06-14101933
Bert Peters Bouw- en Timmerbedrijf. Alle bouwwerkzaamheden. Timmerwerkplaats,
kozijnreparaties e.d. Ook
Tuinhuizen en schuren. 0623592164/0575-502635 www.
bertpetersbouw.nl

Scootmobielen
Meer dan 20 verschillende typen
scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op:
www.scoot.nu

Wij leveren ook gebruikte
scootmobielen met garantie.

Pijnappel

Scoot

OOK VOOR:
SERVICE, ONDERHOUD
EN REPARATIE
Anklaarseweg 97A (t.o. Robur et Velocitas)
7317 AS Apeldoorn. Tel. 055 57 88 005
E-mail: info@scoot.nu

Mulder Orthopedie voor uw
steunzolen en sportzolen.
Kindersteunzolen v.a. E90,00
steunzolen volwassenen
v.a. E147,50 sportzolen v.a.
E147,50. Bel voor een afspraak
of vrijblijvend advies 0614375736 www.mulderorthopedie.nl
Edelsmederij Jansen Voor al
uw handgemaakte sieraden,
tevens reparaties aan juwelen
en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 0651607885 Twello.

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

Honing te koop. Mob. 06 34 70
01 50 sms of app, Zonnenbergstraat 30a, WIlp.
HABBEKRATS schuurverkoop
Lochemsestraat 5 open wo. vrij.
10:00 tot 17:00 uur

Landelijk emailadres info@zorgomboerentuinder.nl
Griftsemolenweg 24 8171 NS VAASSEN

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor
een kruispunt om richting te bepalen.
het geziondernemers
n en voor zicophzelf.
Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt
ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor
het gezin en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt

Soms is Rob goed,
soms is Rob gek,
soms zoekt
hij een maatje.
Iets voor jou?
Kijk op
www.handjehelpen.nl

H O R E N, Z I E N E N H E L P E N

ZORG OM BOER EN TUINDER

www.zorgomboerentuinder.nl

Henk Slagman,
Henk
regio
Oost
RegioSlagman,
coördinator
Oost
Wim
Bolink,
regio
Oost
06 - 30 90 91 89

Wim Bolink, Regio Voorst
06 - 30 90 91 89
h.bolink4@kpnplanet.nl
06 - 54
94 25 20
06 - 54 94 25 20
oost@zorgomboerentuinder.nl
oost@zorgomboerentuinder.nl
info@zorgomboerentuinder.nl
Landelijk
emailadres
Landelijk emailadres
info@zorgomboerentuinder.nl

ZORG OM BOER EN TUINDER

www.zorgomboerentuinder.nl

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Voorsternieuws
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FILMAVOND IN BIBLIOTHEEK
TWELLO.- De Week van de Alfabetisering komt er weer aan. Van 9 tot
en met 15 september zet Stichting
Lezen & Schrijven een geletterde
samenleving op de kaart. Op zoek
naar aandacht voor een leven lang
leren en ontwikkelen.

tel voor daklozen is verhuizen naar een
flat 450 kilometer verderop. Daniel komt
naast haar staan en samen gaan ze de
strijd aan. In niemandsland, gevangen in
de bureaucratische rompslomp van het
hedendaagse Groot-Brittannië.

Filmavond

Voorafgaand aan de film geeft taaldocent Caroline Sparenburg een korte introductie over het signaleren van laaggeletterdheid en het doorverwijzen naar
de juiste instanties. De film sluit aan bij
de realiteit die zij in haar dagelijkse werk
tegenkomt.

Taalhuis Brummen & Voorst houdt in
de themaweek een filmavond. Op donderdag 12 september kun je zien hoe de
59-jarige Daniel Blake vastloopt in de bureaucratie en online hulpeloosheid die
hem tendeel vallen als hij voor het eerst
in zijn leven hulp nodig heeft van de
staat. De meubelmaker is ziek en kruist
het pad van Katie, een alleenstaande
moeder met twee jonge kinderen. Haar
enige kans op ontsnappen aan een hos-
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LEZING OUDHEIDKUNDIGE
KRING VOORST

GEMEENTE VOORST.- Een bezielende lezing over ecologische, regeneratieve
of kringloop-landbouw door Roelf Havinga, eigenaar van Team-Ecosys op
26 september in Dorpshuis de Pompe te Wilp. Aanvang 20.00 uur. Gratis
toegang voor leden en niet-leden.

Inleiding

Praktische informatie

De film draait op donderdag 12 september in Bibliotheek Twello. Aanvang is
19.30 uur. Toegang is gratis, aanmelden

is niet nodig. Voor meer info zie www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

ELKAAR TERUGZIEN IN EEN ANDER LEVEN...
TWELLO.- Bas Steman, (schrijver en programma maker, die eerder belevingsbiografieën over Leontien van Moorsel en Ramses
Shaffy maakte) komt naar Twello om in de Bibliotheek een lezing te geven over zijn laatste roman “Morgan, een liefde”. In dit boek
brengt hij een verrassend en gewaagd thema binnen de literatuur aan de orde. In een overdonderend en ontroerend verhaal
over de oorlog, het leven en de dood, het mysterie van de ziel en een liefde die dwars door de dood heen een weg zoekt. Het
boek heeft al vele mensen ontroerd. De lezing wordt gehouden op dinsdag 24 september 2019 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30).
Entree € 5,- Digitaal aanmelden bij bi.twello@gmail.com wordt op prijs gesteld.

RECTIFICATIE ADVERTENTIE CATS AVOND IN ZAAL DE GROOT
In de advertentie die vorige week in onze krant stond, is per abuis een foutieve toegangsprijs vermeld. De prijs is geen 10 euro
maar moet 20 euro zijn. Hier onder vindt u de advertentie nogmaals. Onze excuses.

Cats avond
Zaterdag 26 oktober 2019

Zaal De Groot Avervoordseweg 2
Kaartverkoop zaterdag 14 september 2019
om 10:00 uur €20,00 (Gelieve contante betaling!!!)

Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw met minimale inzet van agro-chemicaliën.
Kringlooplandbouw maakt gebruik van zo natuurlijk mogelijke bemesting en gewasen dierversterkingsmiddelen. Vitale gewassen en dieren worden minder snel ziek en
reageren sneller op eventueel noodzakelijke behandeling tegen ziekten en plagen.
Regeneratieve of kringlooplandbouw is er op gericht de bodem als basis van de
voedselkringlopen en de biodiversiteit, onder- en bovengronds, te herstellen en zo
de landbouw weer gezondheidsversterkend voedsel en een gezonde leefomgeving
te laten produceren.
Dit kan werkenderwijs geschieden en resulteert op termijn, één tot drie jaar, in verhoging van opbrengsten en producten van betere kwaliteit ( geur, kleur, smaak, aroma
en houdbaarheid).
Tevens zijn er minder opbrengstverliezen en lagere kosten voor onkruid- en ziektebestrijding en aanmerkelijk meer werkplezier!

Groepsappexplosiegevaar

Het is natuurlijk onze eigen schuld. Dat het weer zo
wennen is in zo’n eerste werkweek. Doordat je als docent
een week of zes vakantie hebt, ben je ook wel erg lang uit
het normale leven verbannen. Er hoeft zó lang zó weinig,
dat het weer dingen ‘moeten’, voelt als landen op een
vreemde planeet. De planeet School in dit geval.
Toch voelt het ook weer heel snel als ‘thuis’. Zelfs wanneer
er, zoals dit jaar op de eerste dag na de vakantie, zo’n
zestien nieuwe collega’s aanschuiven in de overvolle
personeelskamer. Ik blijf het bijzonder vinden dat nieuwe
mensen zich bij ons op school zo snel thuis voelen en dat het altijd
ook weer leuke, enthousiaste, belangstellende, creatieve, waardevolle collega’s
blijken te zijn. Mooi ook om meteen weer zoveel nieuwe mensen te ontmoeten!
Onze directeur dirigeerde iedereen naar de aula voor de openingsspeech. (Dat
hij (ook) dat dirigeren als geen ander kan, bewees hij trouwens weer op het
recente Klompenfeest als winnende ‘Maestro!’) We zijn, zo zou je kunnen zeggen,
‘uitgebreid gestart’. Uitgebreid, omdat we er de tijd voor nemen weer in het ritme
te komen. Maar ook uitgebreid, omdat onze school fysiek is uitgebreid met drie
extra lokalen direct áchter het hoofdgebouw. ‘Noodlokalen’ vind ik wat wanhopig
klinken, we zitten niet in nood, integendeel….…! Intussen schieten de appgroepen
als paddenstoelen mijn mobiel uit. Het fenomeen ‘groepsapp’ bestaat natuurlijk
al een tijdje en het is ook best wel handig. Maar soms realiseer je je dat je in best
wel véél van die groepen zit. Sommige heb ik zelf aangemaakt. Alwéér eigen
schuld. Brugklasmentoren, brugklaskamp Heino (raden wat een melige collega
daar als profielfoto voor koos…….juist….die zanger….😊😊😊, projecten eerste klassen,
personeelsdag, (daar zit dan iederéén in) en niet te vergeten, de gloednieuwe
klassenapp voor m’n nieuwe mentorklas, die ik samen met mijn duomentorcollega
onder m’n hoede heb. Over die laatste appgroep: het is soms té grappig wat zich
daarin afspeelt. Na wat duidelijke afspraken in de klas (o.a. dat de app is bedoeld
voor serieuze vragen over school) ging het al snel los. Want er komt wat op je af als
kersverse brugger. Van vragen over of er nou wel of geen huiswerk was opgegeven,
welk boek bij welk vak hoorde, of al die boeken de volgende dag alweer mee terug
moesten naar school, waar nou precies die kleedkamer was bij gym (inclusief foto:
‘ik ben nu hier’), via ‘Wie is z’n tas al aan het inpakken?’ en ‘Hebben jullie zin in
morgen?’, ‘Welk boek is van Bio?’ (antwoord: ‘Die met die apen erop’, antwoord:
‘O.k. dank je!’), ‘Moet je trakteren als je jarig bent?’ tot een vraag om 21.10 ’s avonds:
‘Wat betekent GS op het rooster?’ Nadat een ook nog wakkere en behulpzame
klasgenoot het juiste vak had genoemd, kon ik het niet laten te antwoorden: ‘GS
betekent GA SLAPEN!’ Waarna het even smileys regende en ik meteen de code
doorbrak die ik zelf had ingesteld, namelijk: serieuze vragen en antwoorden……
Eén leerling ontdekte, al bladerend in het biologieboek het hoofdstuk over
voortplanting (denk ik). Hij plaatste een fotootje uit het lesboek waarop een jongen
op verschillende leeftijden naakt stond afgebeeld. Begeleidende tekst: ‘Ik wou bio
maken en kwam per ongeluk op deze bladzijde.’ Na een wijs antwoord van een
klasgenoot (‘dat zet je toch niet in de groepsapp’) en een welgemeend ‘iiieeeeuw!’
van een van de dames was de boodschap duidelijk. (Antwoord: ‘o.k.’)
Je kan maar schrikken van zo’n plaatje in je serieuze lesboek.
Toch mooi om te zien dat mijn collega en ik maar af en toe hoeven reageren,
de leerlingen helpen en antwoorden elkaar zelf en zo was het ook bedoeld. Zo
voorkomen we nog een béétje het groepsapp-explosiegevaar.
Nou ja, wil maar zeggen met deze eerste column:
We zijn begonnen!
Heerlijk!
Bert Jansen
Docent VC Twello

www.veluwscollege.nl/twello

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

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.

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

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.

Co ur ge tte

0.99
Vers gesneden
500 gram 0.99
spitskool
Ne ct ar in es
10 stuks 2.49
Zoete witte of blauwe druiven kilo
1.99
2 stuks

Ni eu we oo gs t el st ar2 kilo

2.99

Nu ook mosselgroenten!
Duistervoordseweg 7
7391 CA Twello
tel: 0571-271797
mail: info@vanheesversmarkt.nl
www.vanheesversmarkt.nl

Opslagruimte te huur voor
caravans, vouwwagens,
motoren, auto’s. Tevens adres
voor trouwrijden en andere
bijzondere gelegenheden met
T-Ford en A- Ford, tel. 06 24
77 89 23.

Te huur: springkussen geschikt voor kinderpartijtjes, 30 euro
per dag. Zelf ophalen en terugbrengen. Tel. 06 25 03 56 93.

VAN HEES VERSMARKT

1 printje? Of 5000?
Kan bij ons allemaal !

ft te zijn!
Omdat service niks bijzonders hoe

Fabian hoopt
op een échte
oplossing.

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

Lees in ons magazine Voortleven wat drie generaties

Kopieën

vertellen over de impact van een nierziekte. Aan te

tot A0

vragen via nierstichting.nl/nalaten

Drukwerk

Man 68 jaar met twee hondjes
zoekt vrouw uit Twello of omgeving voor gezelligheid, wandelen en autorijden. Brief onder
nummer 20193701 sturen naar:
Voorster Nieuws, Stationsstraat
17, 7391 EG Twello.
Gezocht vlotte sterke
medewerkers m/v voor alle
voorkomende werkzaamheden
in de zuivel tel 0555191955
Schuurverkoop Terwolde
Zaterdag 14 september a.s.
houden we een schuurverkoop
aan de Twelloseweg 41 in Terwolde. Start 10.00 uur tot 16.00
uur in de middag. Parkeren aan
de Twelloseweg bij de bomen.

OOK ‘S AVONDS GEOPEND
Gelegenheids
Graag bieden wij de gelegenheid
om ook ‘s avonds de tandarts
kaarten open tot 20.15 uur. Door deze
te bezoeken. Wij zijn elke dinsdag
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!
Niet alleen voor uw26c
familiedrukwerk,, maar voor al uw print-, kopieerk
kopie
pieer
i er- en
Dorpsstraat
drukwerk, zowel zakelijk als privé.
Bel of schrijf u nu in via de site
7391 DE Twello
Tel: 0571 27Openingstijden:
60
40
TandzorgOpMaat.nl
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

Sproeiers, tyleenbuizen en (hydrofoor-)pompen

Verkoop Service Veluwe BV
Koppelstraat 4 | Twello | 0571 - 794 514 | www.v-s-v.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens

Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,
door ons vakkundig aangebracht.
Nieuwe Barteldweg 21
7391 CN Twello
T

Diverse maten
Alles op voorraad

(0571) 27 09 39

M 06 - 15 47 45 93
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COLLEGE NEEMT MAATREGELEN OM OVERLAST VROUWEN
AKTIEF WEER
DOOR HONDENPOEP TEGEN TE GAAN
VAN START

PVDA/GROENLINKS; ‘WAAR
BLIJFT DE EVALUATIE VAN
DE EFFECTEN?’

GEMEENTE VOORST.- Hondenpoep is een irritant probleem dat ergernis
geeft bij veel inwoners van de gemeente Voorst. Op 7 november 2017 heeft
de gemeenteraad de motie ‘Een hondenkakje hoort in het zakje’ aangenomen. In de motie staan een aantal maatregelen vermeld waarbij aan
het college wordt verzocht, deze uit te voeren. Tijdens de RTG (Ronde Tafel
Gesprek) van maandag 9 september jl. zou de evaluatie van maatregelen
plaatsvinden. Conclusie; de maatregelen zijn weliswaar genomen, maar
over het resultaat van de maatregelen kan het college geen uitspraken
doen.
Het college kreeg de schone taak, om
de navolgende maatregelen te nemen;
inventarisatie van plekken waar veel
hinder van hondenpoep wordt ervaren,
borden plaatsen ‘verboden voor honden’ op kinderspeelplekken en rond
scholen, prullenbakken plaatsen langs
veelgebruikte uitlaatroutes, een regel
opnemen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) dat hondeneigenaren
altijd een zakje bij zich moeten hebben
om uitwerpselen op te ruimen, intensieve communicatie met diverse betrokken instanties én een evaluatie vóór 01
januari 2019.
Wethouder Hans van der Sleen wees
erop, dat aan alle verzochte maatregelen
is voldaan. Hierover is op 2 maart 2019
middels een schriftelijke mededeling aan
de gemeenteraad, verantwoording afgelegd. PvdA/GroenLinks wees de wethouder erop, dat de maatregelen weliswaar
zijn genomen, maar dat de meetbare
resultaten besproken zouden worden.

De wethouder beaamt, dat de verdere
effecten inderdaad niet in de stukken
staan. En het lijkt geen vanzelfsprekendheid te zijn, dat vanwege de genomen
maatregelen de overlast is verminderd.
Indieners van de motie hebben een toetsing gedaan onder de inwoners, waaruit
blijkt dat de overlast voortduurt.
Ondanks deze discrepantie, is het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering voor maandag 23 september
geplaatst. Dat lijkt weinig zinvol c.q. te
vroeg, gezien de nog niet gemeten effecten. PvdA/GroenLinks en VVD/Liberaal2000, dé woordvoerders over dit
onderwerp tijdens de RTG geven aan, dat
ook zij vraagtekens zetten bij deze gang
van zaken. De conclusie kan immers nu al
worden getrokken, dat niet aan alle punten van de motie is voldaan. Overigens
was de RTG een uitgelezen kans voor
inwoners, om hun irritaties over voortdurende overlast uit te spreken. Daarvan
heeft niemand gebruik gemaakt.

KLAVERJASSEN BIJ VV VOORST
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.

KONINKLIJK BEZOEK
HAVIKSHOF
KLARENBEEK.- Vele bezoekers bezochten afgelopen maanden de Havikshof te
Klarenbeek. Een unieke vierseizoenentuin waar biodiversiteit een must is. Wat
betekent dat er veel soorten insecten
en vogels de tuin weten te vinden. Bezoekers van de tuin worden daardoor
telkens weer verrast. Een bezoeker wist
een prachtige vlinder (zie foto) te fotograferen, te weten de Koninginnepage,
zeer bijzonder!!
Deze bijzondere vlinder is bijna dagelijks
te zien in de tuin, evenals de ijsvogel, alleen laat deze zich niet zo makkelijk op
de foto vast leggen.

Langzaam maar zeker maakt de Havikshof zich weer op voor de grote finale, Indian Summer Inmiddels is de tuin in de
omstreken hier een bekend fenomeen
mee geworden.
Fraaie herfsttinten sieren dan de tuin.
De tuin is alle weekenden tot eind oktober nog geopend van 13.00 tot 16.30 uur
Bij goed weer is de tuin in de herfstvakantie ook iedere middag geopend.
Buiten openingstijden is de tuin altijd op
afspraak te bezoeken, 055-301 2798
Activiteiten met de roofvogels geschieden alleen op afspraak.

EMPE/TONDEN.- Dinsdag 4 juni hadden de
dames van Vrouwen Aktief een echte theesommelier uitgenodigd. Ilse Beemsterboer
vertelde levendig over thee. Verschillende
proeverijen (thee met taart) en ook welke
thee smaakt lekker bij oude kaas of chocolade kwamen aan bod. Het was een
hele gezellige en leerzame avond. Daarna
vierden de dames vakantie. Dinsdag 17
september is er weer een Vrouwen Aktief
avond. Dan komt het duo Een en Ander
een leuke avond voor de dames verzorgen.
Op dinsdag 15 oktober komt natuurkenner
Ruud Knol vertellen over natuurgebieden
in de buurt, zoals de Empese- en Tondense
Hei. De avonden van Vrouwen Aktief beginnen steeds om 19.30 uur in ‘t Oortveld in
Empe. Lijkt het u ook leuk om lid te worden
van de Vrouwenvereniging? Kom dan eens
kijken en ervaar zelf hoe gezellig het bij hen
is. Naast de maandelijkse avonden hebben
zij ook een Handwerkcafé, Leesclub, Filmclub, Kaartenmaakclub, Tuinclub, Fietsclub
en Wandelclub, Nordic Walkenclub en een
zwemclub. Hun Reiscommissie organiseert elk jaar een dagreis en diverse leuke
uitjes en om het jaar een stedentrip-weekend naar het buitenland! Maar u kunt ook
alleen op de maandelijkse bijeenkomsten
komen, niets moet, alles mag is hun leus.
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Voet Houding Sport

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

Iedere Woensdag bij
fysiotherapie - de Boog
Duistervoordseweg 13
TWELLO - 06-24983156

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

GEEF NIERPATIËNTEN HUN VRIJHEID TERUG

GEEF AAN DE COLLECTANT IN TWELLO TIJDENS DE
NIERSTICHTING COLLECTE

TWELLO.- Ruim 60.000 vrijwilligers
collecteren van 15 tot en met 21
september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. Ook in Twello gaan veel
enthousiaste collectanten op pad.
Alle bijdragen helpen om het welzijn
van nierpatiënten te verbeteren. En
dat is hard nodig, want leven met
een nierziekte beperkt je enorm.
Daarom gaat de Nierstichting door
totdat elke nierpatiënt de vrijheid
heeft om gewoon te kunnen leven.
Patrick (38), vader van twee zoontjes, is
sinds zijn zestiende nierpatiënt. Hij dialyseert nu drie keer per week vier uur per
dag in het ziekenhuis.
Maar Patrick geeft niet op. Hij houdt vol.
Voor zijn vrouw en zijn twee jongens,
waarmee hij zo graag oud wil worden.
“Werken je nieren niet, dan ga je dood.
Dit klinkt misschien hard, maar is helaas
wel de realiteit”, zegt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Dialyseren
houdt nierpatiënten in leven, maar is
loodzwaar.
Nierpatiënten zoals Patrick zijn echte
volhouders, ze moeten wel. Aan de dialyse, urenlang per week vastzitten aan een
groot apparaat in het ziekenhuis. Totdat
er een donornier is.
En altijd leven met de angst dat het mis
kan gaan. Maar zij geven niet op en ook
wij strijden door. Totdat nierpatiënten
de vrijheid hebben om gewoon te kunnen leven.”

Collectanten essentieel

WANNEER IS EEN VERKLARING VAN
ERFRECHT NODIG?
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of het nodig is om na het
overlijden van iemand een verklaring van erfrecht te laten opstellen
door de notaris.
Een verklaring van erfrecht is een verklaring van een notaris waarin
staat vermeld wie is overleden, wie op grond van de wet of een
testament de erfgenamen zijn en wie de erfenis gaat afwikkelen.
Instanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, de makelaar
bij de verkoop van een woning uit de nalatenschap, de belastingdienst
bij een teruggaaf van Inkomstenbelasting, kunnen om een verklaring
van erfrecht vragen.
Een verklaring van erfrecht wordt door een verzekeringsmaatschappij
gevraagd voor een uitkering van de levensverzekering, het wijzigen
van de tenaamstelling van een verzekeringspolis, de uitkering van de
overlijdensrisicoverzekering, afhankelijk van de begunstiging van de
polis.
Voor de teruggave van de belasting op naam van de overledene is
veelal een verklaring van erfrecht nodig.
Bij het opzeggen van de huur kan gevraagd worden om een verklaring
van erfrecht in verband met de beschikkingsbevoegdheid van degene
die de huur opzegt.
De Sociale verzekeringsbank wordt door de gemeente geïnformeerd
over het overlijden en heeft geen verklaring van erfrecht nodig.
De bank vraagt om een verklaring van erfrecht voor het gebruikmaken
van de bankrekening zonder blokkade en het veranderen tenaamstelling
en/of-rekening in eigen naam erfgenaam.
Op voorstel van destijds minister Donner heeft de Nederlandse
Vereniging van Banken ermee ingestemd dat banken een verklaring
van erfrecht bij het overlijden van een echtgenoot of geregistreerd
partner alleen nog in bepaalde situaties opvragen.
De banken vinden per 1 januari 2012 een verklaring van erfrecht niet
altijd nodig als:
- er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap
- er geen testament is
- het saldo op de rekening niet hoger is dan € 100.000,00
De banken maken altijd een individuele afweging of een verklaring van
erfrecht, uit het oogpunt van zekerheid, (toch) nodig is.
In de overige gevallen is een verklaring van erfrecht wel nodig.
LET OP: het feit dat een verklaring van erfrecht niet nodig is, beschermt
u niet als het saldo van de nalatenschap achteraf negatief blijkt te zijn.

“De Nierstichting krijgt geen structurele
financiële steun van de overheid en is
afhankelijk van giften en donaties. De
inkomsten uit de collecteweek zijn dan
ook erg essentieel voor het werk van de
Nierstichting”, benadrukt Rinske Horstink-Van Riessen, collectecoördinator in
Twello.
“Iedere bijdrage aan de collecte helpt om
nierpatiënten hun leven terug te geven.

Ook in het hiervoor vermelde geval dat de banken geen verklaring van
erfrecht opvragen kan het toch verstandig zijn om een verklaring van
erfrecht op te laten maken.
Indien tot de nalatenschap een huis, een stuk grond of een boot
behoort, kan de verklaring van erfrecht in bepaalde gevallen worden
ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.
In het Kadaster staat namelijk de overledene als eigenaar vermeld. Na
inschrijving van de verklaring van erfrecht worden de erfgenamen als
de nieuwe eigenaar(s) van de betreffende woning etc. vermeld. Dit is
belangrijk voor bijvoorbeeld de WOZ-aanslag, het energielabel en de
levensverzekering.

Wij zijn ieder jaar ontzettend blij met de
inzet van onze collectanten en de steun
van donateurs.”

RIJKSSTRAATWEG 88

Help ook mee.
Geef aan de collectant
of doneer direct via
www.nierstichting.nl.

7391 MT TWELLO
TELEFOON (0571) 27 46 68
INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL
WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL
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FLORALIA 2.0

VOORST.- Over twee weken is het al
weer zover. Op zaterdag 28 september
staat de Floralia 2.0 gepland bij OBS de
Wiekslag in Voorst.
Dat betekent dat er een hoop voorbereidingen getroffen worden. Achter de
schermen zijn ze druk bezig om te zorgen dat het wederom een groot succes
gaat worden.
De festiviteiten starten zoals afgelopen
jaren met een optocht door het dorp
met versierde fietsen,
driewielers, spacescooters, skelters, bolderkarren enzovoort. Verder zijn er allerlei activiteiten in en om de school.
Natuurlijk ook weer de Floralia bakwedstrijd: “heel Voorst bakt appeltaart” en
er is de grote loterij. Vanaf deze week
komen de kinderen langs de deuren om
loten te verkopen. De loten kosten € 2
per stuk en de trekking vindt plaats in
het avondprogramma.
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OPENING NIEUWE LOCATIE BSO DE
BONTE BENDE LOCATIE ’T OORTVELD

Er zijn fantastische prijzen te
winnen, namelijk:
1e prijs € 125,- contant
2e prijs een waardebon van € 75,- van
Ribhouse Texas
3e prijs een waardebon voor een kinderfeestje van de Adelaar
5 x een waardebon van de Coop van
€ 25,2 x een waardebon van Daantjes Taartenshop van € 15,5 x een waardebon van ’t Hoekje van
€ 10,Volg ons op de facebookpagina voor
meer informatie.
Vragen kunt u mailen naar: floraliavoorst@gmail.com
De organisatie van Floralia 2.0 ziet u
graag op 28 september bij OBS De Wiekslag!

EMPE.- BSO de Bonte Bende, een onderdeel van kinderdagverblijf Ut Trepke,
heeft deze week een BSO locatie geopend in het gemeenschapshuis ’t Oortveld in Empe.
Door de toename van het aantal kinderen barstte Ut Trepke uit zijn voegen en
zij zijn erg blij dat het bestuur van het gemeenschapshuis ’t Oortveld open stond
voor samenwerking.

Door de bestuursleden en vrijwilligers
van ’t Oortveld is hard gewerkt om voor
hen een prachtige ruimte te creëren
waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Voor de BSO kinderen is er
binnen een heerlijke grote ruimte, maar
ook achter ’t Oortveld is het grote voetbalveld een geweldige plek om te spelen.
Daarnaast is het een groot voordeel dat
BSO de Bonte Bende locatie ’t Oortveld

tegenover de OBS J.H. Isingsschool zit
en de kinderen alleen nog maar de weg
over hoeven te steken om op de BSO te
komen.
Ut Trepke hoopt, samen met de kinderen, er een geweldige tijd te hebben.
Mocht u belangstelling hebben voor BSO
opvang: u kunt alle informatie vinden op
www.ut-trepke.nl.
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Uitnodiging kennisbijeenkomst
‘veilig ouder worden’

WINDHOOS
Een windhoos is een wervelwind die vaak als een trechtervormige slurf onder een onweerswolk zichtbaar is.
Windhozen horen tot de gevaarlijke weersverschijnselen die zich ook in Nederland kunnen voordoen. Vooral in de zomerperiode, maar soms ook in de
winter, kunnen onweersbuien samengaan met windhozen. Een rotatie in de
aangezogen lucht wordt dan versterkt en kan snelheden bereiken van een
paar honderd kilometer per uur. De windhoos trekt met de bui mee en laat
door wind en grote luchtdrukverschillen een spoor van vernielingen achter.

Op dinsdag 15 oktober organiseren Moviera, Vrijwilligers Centrale
Voorst en Maatschappelijk Netwerk
Voorst (MNVoorst) een kennisbijeenkomst
Ouderenmishandeling
in het gemeentehuis in Twello van
13.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens
deze gratis bijeenkomst voor mantelzorgers, professionals, vrijwilligers en geïnteresseerden die te
maken hebben met ouderen, wordt
mishandeling van ouderen onder de
aandacht gebracht. Lisette Pouls
van Moviera informeert u over wat
we onder ouderenmishandeling verstaan, wat de (mogelijke) gevolgen
zijn en vooral over wat we samen

kunnen doen om ouderenmishandeling te voorkomen.

Samen letten op
ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling komt vaker
voor dan gedacht. Jaarlijks wordt
geweld gebruikt tegen ongeveer
200.000 ouderen boven de 65 jaar.
Op het bespreekbaar maken van
ouderenmishandeling rust bij veel
mensen een taboe. Ouderenmishandeling kan opzettelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan financiële uitbuiting,
maar ook onbedoeld zoals bij ontspoorde mantelzorg.

Kulturhus - Jachtlustplein 11 – 7391 BW Twello
0571 – 74 51 11 - www.mnvoorst.nl - info@mnvoorst.nl

Als de opstijgende lucht vochtig is, wordt de omhoog wervelende lucht zichtbaar als een trechtervormige uitstulping onder de wolk. Door het voortbewegen van de wolk met slurf en al kan een schadespoor ontstaan van soms
kilometers lengte. Soms bevat de windhoos objecten die tijdens de tocht
over het aardoppervlak zijn opgezogen. Het voorbijtrekken van een hoos
gaat gepaard met een enorm lawaai.
Afg zaterdag was er boven Deventer een Tuba te zien het begin van een
windhoos. Waarschijnlijk heeft hij de grond niet geraak, wat er was geen
sprake van schade. Je kunt merken dat we richting de herfst gaan. De nachten worden langer en tijdens frisse nachten ontstaat er in de vroege ochtend
nevel of mist. Overdag krijg je dan vaak rustig weer met zon en opbouwende
cummuluswolken.

Deze week krijgen we rustig weer weinig regen,wel zon
en een afwisseling met wolken.

Donderdag zon en wolken met 21 graden als maximum.
Vrijdag in de ochtend kans op een bui de middag droog een zonnig met 20
graden als maximum.
Zaterdag zonnig met 19 graden als maximum.
Zondag eveneens een zonnige dag met een maximum van 21 graden.
Mark Wolvenne

Voorsternieuws
Opgave van advertenties

Acquisitie

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

Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08
Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

INLEVEREN ADVERTENTIES
VOOR MAANDAG 10.00 UUR
INLEVEREN REDACTIE
VOOR ZONDAG 12.00 UUR

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Aanleveren redactie
Twello

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

Voorst

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

Klarenbeek

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

Vaassenseweg 9
7396 NA Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Aanmelden
U bent van harte welkom bij deze
kennisbijeenkomst. In verband met
een beperkt aantal plaatsen vragen
we u wel om u snel aan te melden
door een mail te sturen naar info@
mnvoorst.nl of telefonisch via de
frontoffice van MNVoorst: 0571- 74
51 11 (maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 12.30 uur).

Openingstijden:
Inloopspreekuur ma. t/m
vrij. 08.30 – 12.30 uur

BATTUMSE REVUE IN DORPSHUIS
DE BONGERD TE WELSUM
WELSUM.- Na de succesvolle en uitverkochte optredens van de Battumse Revue in de afgelopen jaren,
heeft het dorpshuis de Bongerd in
Welsum deze groep weten vast te
leggen voor een optreden op zaterdag 12 oktober met de voorstelling:
#bietuminderugge. Verassend vermaak, daarvoor zorgt de Battumse
Revue. De vliegensvlugge afwisseling van korte sketches, mooie
zangnummers en spetterende dansen maken er ook nu weer een verrassend en veelzijdig programma
van. De ruim 50 enthousiaste medewerkers zorgen er samen voor dat
humor en show uitbundig over het
voetlicht komen.

Zoek niet verder...

De revue neemt u mee naar prachtige
scenes rondom het buitengebied van
landgoed de Beekhof. Ook wordt er een
heus kasteel bezocht. ‘Hier ontwikkelen
zich sprookjesachtige taferelen’, aldus de
spelers. Daarbij kijken ze elkaar aan met
een geheimzinnige glimlach… je begint
te twijfelen over wat ze nu precies met
het woord ‘sprookjesachtig’ bedoelen.
Gelukkig heb je als bezoeker een hele
revue ter beschikking om daarachter te
komen.
Kaarten voor de voorstelling kunt u online bestellen via de internetsite www.
welsumevent.nl De toegangskaarten
zijn € 15,00. De voorstelling begint om
20.00 uur en de zaal is vanaf 18.45 uur
open. De organisatoren zijn gehouden
aan een maximum aantal toegangskaarten . Zij raden u daarom aan tijdig
kaarten te bestellen vanwege de verwachte grote belangstelling voor deze
avond.

...wij hebben de perfecte baan voor jou!

www.werkeninvoorst.nl
“WAARSCHUWING”

KLACHTEN
OVER
BEZORGING:

ALL-INN
VERSPREIDINGEN
TEL. (0571) 27 41 37
KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

“Ik waarschuw je, als je mij echt ontmoet hebt,
ben je direct aan therapie toe”

Mooi

Verzorgd

WWW.KOOLMANENCO.NL (alles op onze site is eigen fotowerk) Haarstudio: Stationsstraat 1 7391 EG Twello

Hairstyling
voor hem en haar

&
Visagie

Tegen inlevering van deze bon

€2,50 korting

Direct zichtbare
huidverbetering,
laserbehandeling
& permanente
make-up!

ther
a
diep peutisch
te
e
spor massag t
pedic massage e
ure

op een product naar keuze.

Geldig in de maand september

www.rodinbeautycenter.nl
Dijkweideweg 9 Wilp T. 0571 261 727

.

.

Brinkenweg 105, 7381BK Klarenbeek
info@purewellnesshair.nl
06 126 795 55

Raccordement 111 Twello
Tel: 0571 277005 | info@trend-4you.nl

zonder afspraak
dames - heren - kinderen

Schoonheidsbehandeling
en huidverbetering

Salon weer geopend vanaf
30 september, plan uw afspraak

Marktplein 18a Twello
0571-271565
www.amikappers.nl

www.kapsalonkorten.nl
Schoolstraat 65 Twello

Mooi
Verzorgd
0571 - 27 18 37

KAPSALON KORTEN
zonder

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

afspraak

Ben jij al bekend met ons team?
Ontvang de maand september
10% korting op je 1e
behandeling

OPEN MONUMENTENDAG IN TERWOLDE

DE COSMAS EN DAMIANUS KERK

Sparen voor
uw kind of
kleinkind?
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Mooie
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* Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of kom langs.
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Kom Zilvervloot
Sparen

Berends & Slump | Bankzaken - Hypotheken Verzekeringen
Duistervoordseweg 49
7391 CB Twello
T 0571 - 27 44 40
E info@berends-slump.nl
I www.berends-slump.nl

HULP VOOR AANSCHAF VAN
DE TRACTOR BLIJFT DOORGAAN

TERWOLDE.- Deze naam van de
dorpskerk in Terwolde, gewijd aan
Cosmas en Damianus, kent niet
iedereen. Volgens de Christelijke
overlevering waren zij tweelingbroers, geboren in Syrië in de 2e
eeuw, waarbij over hun leven niets
met zekerheid bekend is. Ze zouden
allebei geneesheren zijn geweest,
die kosteloos hun geneeskundige
diensten aanboden. Dankzij hun levenswijze bekeerden velen zich tot
het Christendom.
Tijdens de christenvervolgingen onder
keizer Diocletianus, behoorden Cosmas
en Damianus tot de eerste slachtoffers;
in het jaar 303 werden ze onthoofd. Boven hun graf in Cyrrhys (Noord Syrië) is
een kerk gebouwd en van daaruit heeft
hun verering zich naar Rome en de rest
van de wereld verbreid.
Het christendom ziet Cosmas en Damianus als de patroonheiligen van artsen,
apothekers en andere beroepen in de
medische sector. De broers worden
daarom vaak afgebeeld met een attribuut dat daar iets mee te maken heeft.
Boven de ingang van de kleine consistorie in de dorpskerk hangt een wandkleed
met de afbeelding van beide heiligen. Dit
wandkleed is, ten tijde van de restauratieperiode in 1992 en met hulp van De

TWELLO.- De vrijwilligers van de Dorpsverfraaiing bedanken de bezoekers aan
hun kraam op de Klompenweek. Net als
voorgaande jaren was de Dorpsverfraaiing aanwezig met een kraam op de braderie in het Klompenweekend. Dit jaar
stond er naast de kraam de aanhangwagen met de ingeleverde pompoenen
van de scholieren. Uiteraard werd deze
aanhangwagen op de braderie gereden
door de tractor, waarvoor de Stichting
nog steeds aan het sparen is. De prijsvraag was dit jaar: “Wat is de gemiddelde
leeftijd van de vrijwilligers.” Vele bezoekers telden en beredeneerden. Het viel
op dat vele hoofden kaal en grijs waren.
De werkelijke gemiddelde leeftijd is 69
jaar. De winnaars hebben de dagprijs,
een mooie plantenbak, opgehaald. De

Plattelandsvrouwen,
ontworpen, geknoopt
en geweven door mevr.
T. Pesch. Op dit wandkleed staan Cosmas en
Damianus met een esculaapteken afgebeeld;
een stok met daar omheen een kronkelende
slang. De slang staat in
de esculaap symbool
voor genezing, omdat
het dier zijn huid kan afwerpen; herboren worden en genezing.
Tijdens de Open Monumentendag van aanstaande zaterdag is de
kerk geopend. Naast
aandacht voor de naam
van de kerk zal ook
het kerkorgel centraal
staan. Gebouwd door de bekende Deventer orgelbouwer Carl Friedrich August Naber, zijnde het eerste werkstuk
als zelfstandig orgelbouwer en geschonken door koopman Gerrit Noordink uit
Deventer. Het orgel heeft 17,5 registers,
ongeveer 1150 pijpen en wordt bespeeld
op twee klavieren en een pedaal. Tijdens
de laatste restauratie is het pijpwerk en
de orgelkast zoveel mogelijk in de originele staat teruggebracht.

vrijwillige bijdrage van de bezoekers leverde de Stichting € 478 op. Uiteraard
zal dit geld gebruikt worden voor de
aanschaf van de tractor. Blij zijn de vrijwilligers ook met de aanmelding van 6
nieuwe donateurs.

Zaterdag 14 september
openluchtbioscoop

Het sparen voor de tractor blijft actueel. Wilt u helpen? Kom dan naar de
openluchtbioscoop op 14 september
bij zwembad de Schaeck. De Lionsclub
organiseert ’s middags een film voor
kinderen en ’s avonds voor volwassenen
met daarom heen veel gezelligheid. De
opbrengsten komen ten goede aan de
Stichting Dorpsverfraaiing t.b.v. de aanschaf van de tractor

EXTRA RONDLEIDINGEN
IN DE NIJENBEEK

Inmiddels blijkt dat er aan het orgel
groot onderhoud nodig is. De kerkrentmeesters doen hun uiterste best om de
benodigde gelden hiervoor bij elkaar te
brengen, waarbij zaterdag zal op verschillende tijdstippen het orgel door de organisten van de kerk bespeeld zal worden.
De kerkbezoekers kunnen eveneens
genieten van de door Ewout van Deventer rond 1540 aangebrachte, prachtige
fresco’s.

EXPOSITIE KUNSTKRING TIJDENS
DE OPEN MONUMENTENDAG
TWELLO.- Op zaterdag 14 september is het prachtige Hof ten Dale aan de Dorpsstraat geopend voor bezoekers van de Open Monumentendag. Het is dan de hele dag mogelijk om even binnen te lopen bij de naastgelegen galerie van de Kunstkring voor een bezoek aan de expositie van Truus Rothengatter en Erna Gruntjes.
Truus Rothengatter is een veelzijdige kunstenares die zich in de afgelopen jaren heeft toegelegd op het maken van glaskunst. Ze is afkomstig uit Twello. Haar werk is sinds een aantal jaren o.a. te bewonderen in de Levenstuinen van Teuge.
Tijdens de expositie in het komende weekend zal ze ook een aantal van haar portrettekeningen tonen.
Erna Gruntjes, ook woonachtig in Twello, houdt zich voornamelijk bezig met keramiek. Zoals ze zelf zegt: “voor binnen en
buiten”. Veel van haar objecten komen in de tuin tot hun recht tussen zomers groen. In het afgelopen jaar heeft ze een
nieuwe techniek in de bewerking van klei ontwikkeld. Uiteraard is deze techniek zichtbaar in een aantal objecten.
“De combinatie van onze verschillende kunstvormen gaat een prachtig beeld opleveren”, aldus Truus en Erna. Al eerder
exposeerden ze samen en dat leverde enthousiaste reacties op.
De expositie is op zaterdag 14 september tijdens de Open Monumentendag van 10.00 tot 17.00 uur geopend en verder
op vrijdag 13 september van 15.00 tot 18.00 uur en op zondag 15 september van 14.00 tot 17.00 uur.

VOORST.- Tijdens de Open Monumentendagen is De Nijenbeek extra open voor publiek op zondag 15 september van 10.00 uur tot 15.30 uur. U kunt de ruïne deze dag
bezoeken zonder vooraf te reserveren. Gidsen zijn aanwezig om u rond te leiden en
uitleg te geven. U kunt u melden bij Huisje Sonnenberg.
De reguliere rondleidingen, waarvoor u zich wel moet aanmelden zijn dit seizoen nog
op 21 en 22 september, op 5 en 6 oktober en op 19 en 20 oktober. Zie hier voor de
site: www.bezoekvoorst.nl

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

verloren

gemeenteraad

en

Kent u de raadsleden in de gemeente Voorst?
De gemeenteraad van Voorst neemt vrijwel maandelijks grote besluiten waar u als inwoner, instelling
of bedrijf mogelijk mee te maken krijgt. Maar weet u wie in uw gemeenteraad zitten? En weet u wat
zij belangrijk vinden voor de gemeente Voorst? Via het raadsinformatiesysteem ‘Politiek Portaal’ is
dat in één oogopslag te zien.

Politiek Portaal

Op voorst.raadsinformatie.nl/leden staat het overzicht van de raadsleden. U klikt vervolgens op het
raadslid van uw keuze en daarna op ‘Wilt u zien wat ik recent gezegd heb?’ of op ‘Wilt u zien wat ik
gestemd heb?’. Via de link die oplicht is het ook mogelijk om de persoonlijke pagina van het raadslid
te bezoeken. Als u de QR code met uw smartphone of tablet scant komt u direct op de pagina van
de raadsleden terecht.

Informatie

gevonden
voorwerpen
in voorst
www.voorst.nl
Zaterdag 14 september Open Monumentendag
stellingen 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 puzzeltochten georganiseerd.

Heeft u vragen over de gemeenteraad of over het raadsinformatiesysteem Politiek
Portaal? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad: raad@voorst.nl
of 0571-279 387.

Bijzondere aanvulling

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de rondetafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello.
Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten

maandag
maandag
maandag
maandag

23
14
28
11

september 19:30 uur
oktober 18:00 uur
oktober 10:00 uur
november 19:30 uur

raadsvergadering
ronde-tafelgesprekken
raadsvergadering
raadsvergadering

gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis

Twello
Twello
Twello
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 rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link
naar de vergaderstukken.

werk

aan de weg
in voorst
www.voorst.nl

Zaterdag 14 september is de 33e
editie van de Open Monumentendag, het grootste culturele evenement van Nederland. 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!’

Een leuke aanvulling op het programma is de rondrit met paarden-rijtuig (Jan Plezier) door het
landgoederenlandschap van
Twello. Stichting Geldersch
Landschap en Kasteelen heeft de
voormalige oprijlaan van Huize
Hunderen speciaal voor de Open
Monumentendag gratis opengesteld. Dat betekent dat oude tijden herleven. U krijgt de kans om
net zoals de mensen vroeger met
paard en koets over deze prachtige oprijlaan met statige bomen
van Huize Hunderen te rijden. Een
rondrit vol plezier!

Zondag 15 september

Op zondag 15 september gaat
de eeuwenoude ruïne de Nijenbeek extra 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 tentoonstelling ‘De
Koperfabriek in Klarenbeek’ en er
Plekken van plezier
Vijf categorieën plezier staan dit zijn historische foto’s over plezier
jaar centraal: podiumkunsten, op het landgoed.
museale kunsten, sport en spel,
horeca en recreatie. Overal in Veel plezier!
ons land, en ook in de gemeente Kortom, er is veel te zien, te
Voorst, gaan op de Open Monu- doen, te beleven, te proeven en
mentendag de deuren open van te genieten. Reserveer 14 en 15
monumenten die te maken heb- september in uw agenda en beben met entertainment, vrije tijd zoek de Open Monumentendag in
en ontspanning.
de gemeente Voorst! Het comité
Open Monumentendag Voorst
wenst u alvast een fantastische
Zaterdag 14 september
Dit jaar kunt u ruim dertig mo- dag toe. ■
numenten in de gemeente Voorst
bezoeken. Een mooie manier om
deze opengestelde monumenten
te bezoeken is via één van de drie
volgende fietsroutes: Nijbroek/
Terwolde, Twello en Bussloo/
Posterenk.
Tijdens de Open Monumentendag
wordt u bij diverse monumenten
verrast met muziek, kunst, spelletjes, een rondleiding, tentoon-

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 37: 11-09-2019

De gemeente Voorst geeft alle officiële 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. Heeft u geen computer of
internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het
gemeentehuis.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bandijk bij huisnr. 53 - hoek Heegsestraat in Terwolde

Maiscross (autocross) op 26 oktober 2019 van 10-22 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0183

Knibbelallee 3 in Wilp

#Zodus Festival op 30 september 2019 van 12-20 uur

Toestemming verleend

BW-2019-0186

Vaassenseweg 3 in Terwolde

Terwolds Oktoberfest op 22 september 2019 van 14-20 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0180

Bonenakker 84 in Twello

Uitbreiden bijgebouw

Vergunning verleend*

SXO-2019-0726

Diederikweg 4-4A in Voorst

Aanpassen woning

Proceduretermijn verlengd*

SXO-2019-0620

Kopermolenweg 21 in Klarenbeek

Verbouwen deel ligboxenstal

Proceduretermijn verlengd*

SXO-2019-0700

Korte Kruisweg 3 in Nijbroek

Bouwen hooiberg

Vergunning verleend*

SXO-2019-0729

Lindelaan 14 in Twello

Bouwen woning

Vergunning verleend
(revisie)*

SXO-2019-0638

Melkleenweg 3 in Terwolde

Bouwen woning met schuur en plaatsen zonnepanelen
(wijziging SXO-2019-0693)

Vergunning verleend*

SXO-2019-0856

Nieuwe Veldjes 37 in Twello

Uitbreiden woning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0611

Veluwsedijk 33 in Nijbroek

Bouwen werktuigenberging

Proceduretermijn verlengd*

SXO-2019-0701

Vlasakker 40 in Twello

Bouwen schuur/berging

Vergunning verleend*

SXO-2019-0607

Zwarte Kolkstraat 41 in Wilp

Plaatsen reclamebord

Vergunning verleend*

SXO-2019-0661

Diverse wegen in Terwolde

Tweezijdig parkeerverbod op 26 oktober 2019 van 10-22 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0183

Vlasakker tussen huisnr. 11 en Schakerpad in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 28 september 2019 van
16-1 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0192

Omgevingsvergunning

Overig
Tijdelijke verkeersmaatregel

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het college
van burgemeester en wethouders 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 voorlopige voorziening worden gericht
aan: de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Gelderland,
Team bestuursrecht, Postbus

9030, 6800 EM Arnhem.

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

De gemeente Voorst feliciteert…
... vier Nederlandse kampioenen Sinds april 2019 is dit viertal bij
bij Paarden- en ponysportver- elkaar en staan ze onder leiding
eniging Bussloo
van commandant Meerthe Hekking. In juli werd het viertal al
De amazones Vera van der Sluis, Geldersch kampioen en kregen
Renee Schefczyk, Lineke Velder- ze een ticket voor deelname
man en Chloë Middelburg ston- aan de Nederlandse Kampioenden zaterdag 31 augustus 2019 schappen in Ermelo.
op het podium om de beker en
de linten te ontvangen in de Afgelopen zaterdag 31 augustus
klasse viertallen Kür op muziek. zijn ze, na een gedegen voor-

bereiding, succesvol als eerste
geëindigd.
Vorige week bezocht wethouder
Hans van der Sleen de vier Nederlandse kampioenen om hen
namens de gemeente Voorst te
feliciteren met hun prachtige
resultaten. ■

Postbus 9000 - 7390 HA Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl
Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond

17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst
www.facebook.com/gemeentevoorst
WhatsApp: 06 – 21 65 44 44
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TWELLOSE SILKE SCHOENAKER STRIJDT OM TITEL
LANDELIJKE AMBASSADEUR MBO 2019

OPROEP: VERHALEN, HERINNERINGEN,
FOTO’S EN OBJECTEN

TWELLO.- De 19-jarige Silke Schoenaker studeert bloem & styling in Zwolle.
Ze is een van de 42 studenten die vanaf september kans maakt om tot landelijk ambassadeur van het mbo benoemd te worden.
Silke is gekozen als ambassadeur van
Zone.college vanwege haar grote talent,
gedrevenheid in haar vak en doorzettingsvermogen. Ze geeft zich altijd 200%
en is ontzettend sociaal. Silke grijpt iedere uitdaging aan en dat resulteert in
mooie (internationale) ervaringen. Volgens haar trotse docenten is ze in alle
opzichten een aanwinst voor het vak.
De komende maanden strijden in totaal
42 studenten uit het hele land om de felbegeerde titel Landelijke Ambassadeur
mbo 2019. De 42 zijn afkomstig uit en
verdeeld in drie regio’s: Noord, Midden
en Zuid. In drie challenges laten ze zien
wat ze in huis hebben. Ze worden op de
voet gevolgd door een cameraploeg. Kijkers kunnen hen volgen via het YouTube-kanaal van Dit is mbo. Een professionele jury beoordeelt de kandidaten op

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 bibliotheek 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.

hun oplossend vermogen, communicatieve vaardigheden en leiderschapskwaliteiten. De online serie levert uiteindelijk
drie finalisten op die tijdens het ambassadeursgala op de Dag van het mbo op
18 november live met elkaar strijden om
de titel Landelijke ambassadeur mbo
2019. Het programma wordt gepresenteerd door Jan Versteegh.
Maandag 9 september is Silke aanwezig
bij de nationale opening van het mbo
jaar. Samen met Hans de Boer, minister van Engelshoven, wethouder Klaas
Verschuure, kickbokser Rico Verhoeven
en de andere 41 ambassadeurs opent
zij het mbo-jaar 2019-2020. Dit is tevens
de start van de verkiezing Landelijke Ambassadeur mbo 2019.
De komende maanden is Silke te volgen
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Tentoonstelling lagere
school en zwembad

via het YouTube-kanaal Dit is mbo en de
social media kanalen van Zone.college.

Zone.college

Zone.college biedt vooruitstrevend
vmbo en mbo beroepsonderwijs dat
aansluit bij de beroepspraktijk en waarbij het bedrijfsleven nauw betrokken is.
Groots Groen beroepsonderwijs in Oost

Boek

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

Heerlijk
Herfst!

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
opnemen met Marian Camphuis, via
m.camphuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl of 0571272338.

Trimsalon-Natascha
voor al uw geliefde
honden en katten
Haal en breng service
Ook kleinschalige
dagopvang
Bel gerust voor
meer informatie
0648173880

Alles voor het
najaar, lekker
voordelig

Veel voordeel bij uw
Voorster Ondernemers

Elke dag iets nieuws

foenix.nl

Ambachtelijke

VAN BOSHEIDE

ROOKWORST
1 VOOR 2,-

SCHILDERWERKEN

3 VOOR 5,-

Bakkerij Bril
& Zonen
Wij zijn gesloten van maandag
9 september t/m zaterdag 21 september
maandag 23 september zijn wij weer geopend

Tel. (0575) 501 406
www.rsschildersgroep.nl

Lange

Rijksstraatweg 24, Voorst - (0575) 50 12 71

Autobedrijf &
Autoverhuur

VOS

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

• Onderhoud aan uw auto
caravan/camper/aanhanger
• Universele werkplaats

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

0172075 Adv 8x8 cm Hofmeijer.indd 1

• Occasions • APK • Wasstraat
• Verhuur 9 persoons bussen en aanhangers

Rijksstraatweg 54 - 7383 AS Voorst
tel. 0575 50 17 23 - www.garagevos.nl

09-06-17 10:00

Voor de nieuwste
breigarens en
boeken naar

Voorsternieuws
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U VINDT HET BIJ FOENIX
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MEESTERLIJK WERKT, THE
COWORKING COMPANY START DIT
NAJAAR IN HET HART VAN VOORST
VOORST.- In november openen de deuren van de creative coworking
company ‘meesterlijk werkt’ in Voorst gem. Voorst. Flexibele werkplekken voor de zelfstandig ondernemer die opzoek is naar een inspirerende omgeving met een community van gelijkgestemde ‘collega’s’.
We zijn nog in de ontwikkelingsfase dus de locatie is nog even geheim. Maar
achter de schermen wordt druk gewerkt aan het realiseren van dé coworking
community in de omgeving. Er komen verschillende abonnementen: voor €
119,- per maand kan je een dag in de week komen werken en voor € 269,- per
maand heb je al je eigen werkplek! Maar we kunnen je hulp goed gebruiken.
Als jij ‘Founding member’ wordt; je als een van de eerste aansluit bij onze community, ontvang je tot 1 januari 2020 tot zestig euro korting per maand op je
lidmaatschap! Zo kan dankzij jou onze community en kunnen onze members
groeien (no pressure).

v.l.n.r.: Tonny Westra, Jacqueline Holtslag, Gönül Hettema, Arjin Jans
VOORST.- Bezoekers van de kringloopwinkel in De Benring zijn unaniem:
Een leuke winkel met een goed assortiment voor zachte prijsjes. De sinds
maart 2018 gevestigde kringloop- en re-integratie onderneming Foenix
heeft behalve in Voorst drie kringloopwinkels in Apeldoorn. De klandizie
kent een stijgende lijn en loopt goed, ook ondanks de wegwerkzaamheden.
Bovendien wisten tijdens de vakantieperiode veel vakantiegangers de winkel aan de Tuinstraat te vinden.
Arjin Jans, Gönül Hettema, Tonny Westra
en vrijwilliger Jacqueline Holtslag roemen ieder voor zich de samenwerking
met bijvoorbeeld Pluryn, ’s Heerenloo,
Tactus maar ook Justitie.
Tonny Westra werkt al vanaf de opening
in Voorst, ooit begon ze in Apeldoorn
als vrijwilliger. “Het is echt een unieke
combinatie, de mensen die hier werken,
de mensen die hier komen, maar ook
de contacten met de bewoners van De
Benring en deze vakantieperiode de
toestroom van veel vakantiegangers:
even een rondje door de winkel, een
kopje koffie aan de buurttafel. Ik geniet
van alle activiteiten in De Benring mee,”
aldus Tonny. Elke week wordt de winkel
compleet veranderd, dat moet dan wel
met de spullen die je hebt. Maar door
een thema te kiezen, pas je bepaalde
dingen aan. Het thema ‘op kamers’ werd
er uit een andere vestiging even een
bed en een kledingkast geleend, omdat
ze in Voorst niet zoveel grote meubels
hebben, maar het zit veel in de kleine
accessoires. Nu is het thema herfst aan
de beurt. Bij de ingang is een hoekje dat
als etalage fungeert. “Soms bedenk je
iets rondom bijvoorbeeld een tafeltje,
heb je net alles staan, wordt het binnen
een half uur verkocht,” zo snel gaat het
soms vertelt Tonny lachend. Vrijwilliger
Jacqueline Holtslag begon als vrijwilliger
voor één dag, maar is nu viereneenhalve
dag in de winkel te vinden. “Ik geniet er
enorm van, vooral het contact met de
klanten maar ook met de mensen die
komen werken,” zegt ze.

Wasserij

In een van de vestigingen in Apeldoorn
is onlangs een wasserij- en textielservice
geopend. Vanaf oktober is deze service
ook voor Voorstenaren beschikbaar. Iedereen kan zijn/haar was in de winkel afleveren (Foenix zorgt voor de zakken) en
twee dagen later weer ophalen. De was
(kleding, gordijnen, tafellinnen, dekbedden, maar ook bijvoorbeeld colberts of
jassen) worden volgens afspraak gevouwen of gestreken afgeleverd. Handig als
u zelf geen wasmachine heeft of als uw
machine te klein is voor bijvoorbeeld het
tweepersoons dekbed. Eventuele reparaties kunnen ook uitgevoerd worden in
het textielatelier.
Het is een nieuwe duurzame wasserij
ten behoeve van nog meer hergebruik
en service voor bedrijven en particulieren. In eerste instantie bedacht voor het

bedrijf zelf. Bij Foenix komt namelijk 260
ton kleding per jaar binnen. Hiervan voldoet 15 procent aan de kwaliteitseisen
om in de winkels van Foenix verkocht te
worden. Door te gaan wassen kunnen ze
nog 10% extra beschikbaar stellen voor
direct hergebruik. Er komt ook mooie
kleding binnen waarbij ze door het verrichten van een kleine herstelactie in het
textielatelier deze ook weer direct en
plaatselijk aan kunnen bieden. Daar kan
nu iedereen van profiteren.

Nog meer plannen

In samenwerking met de modeopleiding
van ROC Zutphen worden de mogelijkheden bekeken om te komen tot een eigen
kledinglijn. Foenix krijgt heel veel kleding
aangeboden, ook van goede kwaliteit.
Bovendien komen er veel stoffen, maar
ook accessoires en bijvoorbeeld garen
binnen. De uitdaging voor creatieve stagairs om van bijvoorbeeld twee jassen
een nieuw exemplaar te maken, om een
voorbeeld te noemen. Maar met de vaak
mooie stoffen en materialen en het hergebruik van kleding is natuurlijk nog veel
meer mogelijk.

Vrijdagmarkt

Met Habion, de Woonzorgcoöperatie en
de Ondernemersvereniging Voorst overlegt Foenix op dit moment over de haalbaarheid van een markt bij De Benring
met vers- en ambachtelijke producten.
Nog steeds op zoek naar meer reuring
in De Benring. Een kreet die na de grote
verbouwing en herbestemming van De
Benring bedacht werd. Op de vraag: Wat
is het hart van Voorst, weten ze het antwoord: De Benring!
Foenix kringloop en re-integratie/participatie biedt met 39 betaalde krachten
in de diverse vestigingen een trajectplek
aan ongeveer 800 mensen per jaar met
zeer diverse achtergrond. Ze werken
tenminste twee dagdelen hoofdzakelijk
aan zichzelf, in de vorm van bijvoorbeeld
stages, doen arbeidservaring op, vinden structuur, ook voor statushouders
en cliënten uit het reclasseringstraject.
Eenmaal klaar met hun traject blijven
sommigen als vrijwilliger of vullen een
vacature op.
De stichting Foenix is 35 jaar geleden
opgericht en haalde toen onder andere
goede spullen uit het grof afval. De stichting heeft twee doelen: hergebruik en
re-integratie/participatie. Foenix werkt
samen met een twintigtal verwijzende

Coworking plekken, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Voor een vast
bedrag per maand huur je een flexibele werkplek of een vaste plek in een
creatieve omgeving. Er worden regelmatig sociale, informele en informatieve
bijeenkomsten, workshops en lezingen georganiseerd. Koffie, thee en (infused) water zijn inbegrepen. Hier in de omgeving zijn ze nog zeldzaam. Dus we
zijn er zelf een aan het opzetten. Ik miste plek waar ik even niet afgeleid wordt
door dingen die in huis ook nog gedaan moeten worden. Waar ik met mede
ondernemers kan sparren over mijn onderneming, werkzaamheden en plannen. Waar ik geïnspireerd word door mensen met dezelfde passie en drive.
Een plek die meesterlijk werkt. Voor meer informatie en sfeerbeelden kan je
kijken op www.meesterlijkwerkt.nl of een e-mail sturen naar eva@meesterlijkwerkt.nl

instanties. Het centrale telefoonnummer
ook voor het ophalen van goederen is
055-5339482.

Het landelijke klimaatakkoord is een feit. Dat heeft ook gevolgen voor de gemeente Voorst.
We hebben onszelf als doel gesteld om in 2030 compleet energieneutraal 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!
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PIET OOSTING WINNAAR MAESTRO 2019

KLOMPENFEEST EEN GROOT
BRUISEND FEEST
TWELLO.- Afgelopen weekend stond
in Twello alles in het teken van de
40e klompenfeest editie. Een uitermate gezellig dorpsfeest dat na al
die jaren nog niets aan populariteit
heeft ingeboet, gezien de duizenden die speciaal naar Twello kwamen. Ook dit keer bleek de zondag
een topdag.
Het optreden van jonge musici in de
Dorpskerk en de Queen Tribute Show
vormden donderdagavond de opmaat
voor het driedaagse festijn. Dat er veel
aandacht aan muziek wordt geschonken
tijdens het dorpsfeest wordt maar al te
zeer gewaardeerd door het publiek, de
podia op het Dorpsplein, Sixtiesplein,
plein Duistervoorde en in de Stationsstraat konden op bepaalde momenten
het publiek amper aan. Daarnaast waren er ook nu weer ‘vaste’ activiteiten die
de basis vormen van het klompenfeest.
Leerlingen van de basisscholen De Hietweide, De Kleine Wereld, De Oase en
de St. Martinus mochten vrijdagmiddag
aan de bak voor allerlei spelletjes. De
Hietweide ging strijken met de hoogste
eer en naast de Wisselklomp wonnen
zij een middagje gratis zwemmen in de
Schaeck. Zaterdagmiddag konden de
sportievelingen aan de slag met de minitriatlon en de bootcamp. Ook de Pasar
Malam op het Plein Duiservoorde werd
goed bezocht ook al door het optreden
van verschillende musici zoals Popkoor

BEWONERS M. DE RUYTERSTRAAT
VERWELKOMEN OP HUN MANIER
DE KLOMPENFEEST BEZOEKERS.

WISSELKLOMP VOOR DE HIETWEIDE

Piet Oosting winnaar Maestro 2019.
Prestige Deventer enz. De zondagmorgen is traditioneel weggelegd voor de
openlucht kerkdienst, welke dit keer
werd gevolgd door Excelsior’s Maestro. Drie ‘dirigenten’ streden hier om
de plaatselijke eer, uiteindelijk wist Piet
Oosting de titel Maestro 2019 naar zich
toe te trekken. De oude ambachten met
o.a. een mandenmaker, mutsennaai-

ster, pottenbakster en houtsnijder hadden eveneens niet over belangstelling
te klagen. Ook de kermis had het gehele
weekend goed druk, de goktenten en
botsauto’s werden door de jongelui zeker niet overgeslagen. Al met al een fijn
klompenfeest welke volgens de organisatoren zonder al teveel problemen is
verlopen.

TALENTVOLLE JONGEREN
OPENEN KLOMPENFEEST

TWELLO.- Het scholenklompenspel is dit jaar gewonnen door basisschool de Hietweide. Onder luide toejuichingen van talrijke toeschouwers kregen zij de Wisselklomp en de 1e prijs, een middagje gratis zwemmen in de Schaeck, uitgereikt door
coördinator Dirk Booy. Na jarenlange ‘trouwe dienst’ draagt Booy het komende
klompenfeest deze activiteiten over aan Jojanneke Voorthuis.

ZONNEBLOEM DOET ‘GOEDE ZAKEN’
TIJDENS KLOMPENFEEST
TWELLO.- De Zonnebloemafdelingen van Twello: Twello Oost, Twello NoordWest( met Teuge, Terwolde, de Vecht en Nijbroek) en Twello Zuiderwijk kunnen weer terugzien op een geweldige opbrengst tijdens het Klompenfeest. De
kraam aan de Dorpsstraat, waar veel vrijwilligers zich inzetten voor het goede
doel, werd zeer druk bezocht en leidde ertoe dat alle enveloppen uitverkocht
waren. De prijzen, beschikbaar gesteld door o.a. veel plaatselijke ondernemers,
werden door de winnaars met genoegen in ontvangst genomen. De intekenlijsten werden door tal van bezoekers ingevuld. Deze prijzen zijn dinsdagavond 10
september uitgeloot waarna de winnaars telefonisch op de hoogte zijn gesteld.
De Zonnebloem dankt alle sponsors die de prijzen ter beschikking stelden, alle
bezoekers die ons een financieel warm hart toedroegen en alle vrijwilligers die
zich hiervoor hebben ingezet. De opbrengst wordt besteed aan de doelgroep
van de Zonnebloem, mensen met een fysieke beperking die door hun handicap
dreigen te vereenzamen, door gezellige middagen of uitstapjes te organiseren.
Nogmaals dank namens het Zonnebloem Klompenfeest Comité.

De ‘kanjers’ van het SNP Jongerenconcert.
TWELLO.Donderdagavond maakte
een vijftal talentvolle jongeren hun opwachting in een overvolle Dorpskerk om
het Klompenfeest 2019 te openen. Terwijl
de jeugdige musici de laatste hand legden
aan het stemmen van de instrumenten,
namen steeds meer bezoekers plaats
om getuige te zijn van het SNP Voorster

Jongerenconcert. Zonder merkbare ‘plankenkoorts’ gaven de solisten eerst uitleg
over de uit te voeren stukken. Het was genieten van zoveel (jong) muzikaal talent,
mede door het verschil in repertoire werd
het een meer dan aangename avond.
Van aria tot sonates voor fluit en de meer
hedendaagse songs van o.a. de legend-

arische jeugdband de Poema’s en Marco
Borsato kwamen aan bod. Emma van der
Scheer, Eline Harleman, Gemma Scherpenzeel, Lilian Phan en Djuwa Mroivili vertolkten de door hen gekozen werken met
verve. Het kon dan ook niet uitblijven dat
ze door het publiek rijkelijk werden beloond met een welverdiend applaus.

ZET VAST EEN KRUIS
IN JE AGENDA !!!

3-4-5-6
SEPTEMBER 2020
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RECORD AANTAL DEELNEMERS
MINITRIATHLON 2019
TWELLO.- Ondanks de regenachtige start deden dit jaar méér dan 150 kinderen
mee aan de Univé Klompenfeest Minitriathlon, een absoluut record. Zwembad de
Schaeck stelde dit jaar het wedstrijdzwembad beschikbaar zodat nog meer kinderen konden deelnemen aan dit spor- drankje, daarbij kon iedereen op de foto
tieve evenement. “Grote klasse”, aldus met Sjaak van de Schaeck en Woody.
een enthousiaste Arno Kamminga, “het Al met al een zeer geslaagd evenement
groeiend aantal deelnemers laat zien dat en zeker voor herhaling vatbaar. De orer veel sportievelingen in de gemeente ganisatie bedankt alle deelnemers voor
Voorst e.o. wonen. We zijn hartstikke hun sportieve inzet, de ouders voor het
trots op deze Triathlon-kanjers”. Iedere enthousiast aanmoedigen, alle vrijwillideelnemer kreeg bij de finish een fraaie gers die zich belangeloos hebben ingemedaille, een verkoelend drankje en een zet om de Minitriathlon tot een succes
gezonde appel. Daarbij waren er bekers te maken, de verkeersregelaars en alle
voor de nummers 1 t/m 3 van iedere sponsoren die het evenement financieel
leeftijdscategorie, uitgereikt door burge- ondersteunen. Houdt de website (www.
meester Jos Penninx. Naast de sportieve klompenfeestminitriathlon.nl) in de gaprestaties was er ook voldoende ruimte ten, hierop worden op korte termijn alle
voor gezelligheid met een hapje en een (actie)foto’s geplaatst. Sta jij er ook bij?

De winnaars werden gefeliciteerd door de voorzitter van de St. Dorpsverfraaiing Twello, Frans. Jansen
TWELLO.- De actie ‘wie kweekt de grootste
pompoen’ is een groot succes geworden.
Enkele maanden geleden kregen de Twellose basisscholieren een zakje pompoenzaadjes uitgereikt om daarmee aan de slag
te gaan. De resultaten werden beoordeeld

door een jury die was samengesteld uit
leden van de Stichting Dorpsverfraaiing
Twello. Zij hadden de taak om uit maar
liefst 64 ingeleverde pompoenen de grootste en mooiste als winnaar aan te wijzen.
De prijzen gingen achtereenvolgens naar

Luuk (1), Jorik (2) en Guus (3), zij werden
beloond met een Intertoys waardebon.
Er was ook een troostprijs voor een pompoentje van amper enkele centimeters,
deze ging naar Jelte. Helaas waren er geen
achternamen bekend bij de organisatie.

GESLAAGDE KLOMPENFIETSTOCHT
SCHOLEN KLOMPENFEEST
ZEER GESLAAGD
Het 15e scholen klompenfeest
is inmiddels achter de rug en
we kunnen terugkijken om
een zeer geslaagde dag. Alle
Basis Scholen uit Twello deden
mee met in totaal meer dan
1100 kinderen! Het centrale
thema was dit jaar “ Duurzaamheid” .
S ‘middags konden de kleuters van
groep 1 en 2 zich lekker uitleven in
sporthal jachtlust waar De Hietweide de
Hollandse spelen heeft georganiseerd.
O.a spijkerpoepen, zakdoekje leggen en
zaklopen werden hier met ondersteuning van vele hulpouders als spelletjes
gedaan.

TWELLO.- Op zondag 8 september is als onderdeel van het Klompenfeest de
Klompenfietstocht verreden. Net als in voorgaande jaren was dit wederom
een groot succes.
Zowel de 20km tocht als de 30km rit
waren beiden zeer in trek. Uiteraard
speelde het mooie weer een belangrijke
rol om van deze fietstocht een succes
te maken. In totaal hebben 226 fietsers
meegedaan. Aan de 20km tocht deden
103 personen mee en aan de 30 km
tocht maar liefst 123.
Het aantal scootmobielen betrof 26
stuks, waarvan nagenoeg alle voor rekening kwam van de zeer actieve scootmobielgroep ‘de Stokvisrijders’ uit Deventer.

Zij vertrokken als laatsten onder enorm
geclaxonneer en muziek. De stemming
was niet meer kapot te krijgen.
Degenen die zich op tijd hadden ingeschreven waren verzekerd van een
goodiebag, gesponsord door Jumbo Binnendijk in Twello.
Door de Stichting Klompenfeest kregen
de deelnemers koffie cq thee aangeboden bij Brodazz, naast Middelburg. Deze
locatie werd erg op prijs gesteld, gezien
de ligging en het (bijna) vakantiegevoel

dat je daar krijgt. De tocht werd beëindigd bij snackbar Kokkie aan de Molenstraat waar elke deelnemer nog van een
heerlijk ijsje kon genieten.
In een aantal gesprekken met enkele
deelnemers kwam duidelijk naar voren
dat men genoot van de mooi uitgezette
route en dat de beschrijving duidelijk
was. Een compliment aan de organisatie
was dan ook op zijn plaats.
Deze fietstocht blijkt voor herhaling vatbaar te zijn en de organisatoren kunnen
zich alvast gaan voorbereiden op mooie
routes voor het Klompenfeest volgend
jaar.

Groep 3 en 4 zijn in het dorp op zoek
geweest naar 20 verklede vossen waaronder de directeuren van de basisscholen. Dit leuke spel werd dit jaar door de
Martinus georganiseerd. De Wingerd
heeft het al oude klompenspel georganiseerd voor groep 5-6. Een levend ganzenbord in het centrum van Twello met
diverse opdrachten waarbij de kinderen
in groepjes zo snel als mogelijk langs de
winkels moesten gaan.
De leerlingen van groep 7 en 8 konden
zich naar hartenlust uitleven in de 10
kamp georganiseerd door team van de
Kleine Wereld en de Oase. In verband
met het slecht voorspelde weer hebben
we de gehele zeskamp op het laatste
moment nog moeten verplaatsen naar
de Zuiderlaan. Ondanks deze wijziging
en organisatorische uitdaging was het
en leuke strijd waarbij de kinderen 10
sportieve spellen moesten doen zoals
auto duwen, spijker slaan, water dragen
en diverse andere spellen.
Aan het einde van de middag is de einduitslag op het podium bekend gemaakt.
Dit jaar was De Hietweide de algehele
winnaar van het scholenklompenspel.
Niels Vos uit groep 7 van de Hietweide

heeft op het podium de Wisselklomp en
de waarde cheque om met de gehele
school te gaan zwemmen in ontvangst
genomen! Een mooie prestatie!!
Tussen alle spellen door konden de kinderen en ouders lekker wat te drinken
krijgen en natuurlijk nog een ijsje. Tevens
hebben alle kinderen enkele kermisbonnen gekregen en een leuk aandenken.
Al met al een zeer geslaagde middag en
leuk begin van het nieuwe schooljaar.
Alle scholen, coördinatoren, hulpouders
en andere betrokkenen bedankt voor
jullie hulp en ondersteuning hierbij.
Als centrale coördinator van het scholenklompenfeest heeft Dirk Booij na 6 jaar
het stokje overgedragen aan Jojanneke
Voorthuis die deze taak volgend jaar gaat
overnemen. Een mooi uitdaging waar we
haar veel succes en plezier mee wensen.
Mocht je het leuk vinden om ook te helpen meldt je dan aan, we kunnen altijd
vrijwilligers gebruiken.
Een speciaal dank je wel voor de hulp
en sponsoring van de school activiteiten
aan: Autobedrijf Spitholt, Bouwbedrijf
Nikkels, Veldwijk Sportprijzen, Stichting
Klompenfeest Twello, Horesca Lieferink, Sporthuis Buitink, Voorsternieuws,
Intertoys Twello, Albert Hein, Jumbo,
Dekamarkt, De Koepel, SV Twello en de
familie Winterman voor het beschikbaar
stellen van het sportterrein aan de H.W.
Iordensweg.

DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
Ruim aanbod occasions bij uw Nissan dealer. Kijk voor uitgebreide informatie en foto’s op

WWW.AUTOBEDRIJFSPITHOLT.NL

NISSAN MICRA 0.9 IG-T 90PK
N-CONNECTA LED
RIJKLAAR PRIJS

€15.250
Hatchback, 13174 KM, BJ 2017, benzine
Merk
Model
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Juke
Nissan Pulsar
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Automaat
Nissan Juke
Diesel
Nissan Qashqai
Ander merk
Toyota Aygo

Type
1.2 Acenta
1.6 First Note
1.6 Acenta Navi
Dig-T 115 N-Connecta
115 Dig-T N-Connecta
115 Dig-T Acenta
1.6 Connect Edition

NISSAN QASHQAI 2.0 AUTOMAAT
CONNECT EDITION 140PK
RIJKAAR PRIJS

ONTDEK DE VOORDELEN
voordelig uurtarief
transparante werkwijze
vooraf kostenindicatie
persoonlijke benadering
kwaliteit

€16.750
Hatchback, 40000 km, BJ 2012, benzine
Deuren
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs

Bouwjaar
2017
2006
2011
2018
2018
2014
2011

Km Stand
13626 km
150189 km
147301 km
21972 km
17500 km
41038 km
125585 km

Prijs
13.750,4.750,9.475,19.975,26.750,18.475,12.475,-

1.6 N-Connecta

5-drs

2018

19935 km

20.975,-

1.5 dCi Acenta

5-drs

2011

135235 km

10.475,-

1.0 X-Play

5-drs

2017

36386 km

9975,-

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting
Duistervoordseweg 88, 7391 CH Twello, 0571-271857, www.autobedrijfspitholt.nl

KOMT U LANGS VOOR
een APK
een reparatie
een diagnose
onderhoud
uitlezen
airco service
automaatbak spoelen
Ook voor het onderhoud van uw camper.
Zonnebergstraat 34D - Wilp - 06 54654008 - www.garagebedrijf-tijssen.nl

GARAGE LEIJENAAR
Koekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224 BATHMEN

Renault Modus
1.4-16V Exception + Schuifdak
Bouwjaar: 2007 | 171.226 km | €3.750

Volvo C70 | Convertible 2.4 Kinetic,
17’’inch, NL auto, Top staat
Bouwjaar: 2007 | 173.911 km | €9.950

Ooijman

Te koop
Mitsubishi pajero 3.2 diesel, grijs kenteken, automaat
Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart
Suzuki wagon R, zwart, automaat
Susuki wagon R+, automaat, benzine, grijs
Toyata Yaris, rood, 5drs.
VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI
VW Golf cabrio 1.6 groen metallic, benzine, leder bekl. elek dak
Suzuki Splash 1.2, 5 drs.

Reparatie
APK
Bouwjaar: 2010 | 138.049 km | €8.450

Renault Scénic II 1.6-16V Dynamique
Comfort + Trekhaak
Bouwjaar: 2005 | 140.848 km | €2.950

Renault Clio
IV Estate TCE 90 Limited
Bouwjaar: 2018 | 23.587 km | €15.250

Renault Captur
TCE 90 INTENS
Bouwjaar: 2017 | 31.827 km | €16.800

Renault Scénic
III 1.6 16V Celsium + Trekhaak

Voor onze complete voorraad kijk op: www.garageleijenaar.nl

BJ 2008
BJ 2006
BJ 2005
BJ 2002
BJ 2009
BJ 2012
BJ 2000
BJ 2014

155.000 km
155.000 km
74.500 km
160.000 km
130.006 km
81.000 km
165.000 km
65.000 km

Schadeherstel
Verkoop nieuw en gebruikt

Reparatie en onderhoud
Ook service en
onderhoud van
het airco systeem

Like ons op facebook

Service Partner

Dorpsstraat 3 - 7384 BC Wilp - Nederland - www.autovakmeester.nl/vestiging/ooijman/
0571 261 437 - ooijman@autovakmeester.nl
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Hierbij een greep uit onze occasions
OPEL CORSA 1.6 TI-VCT TITANIUM AUTOMAAT

FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST 100PK TREND

€14.999 | bouwjaar: 04-2018

€13.899 | bouwjaar: 12-2016

HYUNDAI I30CW I30 WAGON 1.0 T-GDI COMFORT

MITSUBISHI SPACE STAR 1.2 INTENSE+

€ 17.950 | bouwjaar: 01-2018

€6.750 | bouwjaar: 03-2014

SEAT IBIZA IBIZA 1.2 STATION AIRCO

MAZDA 2 SKYACTIV-G 75 S

€8.750 | bouwjaar: 06-2014

€11.750 | bouwjaar: 10-2015

UW AUTO
ONZE ZORG
ONDERHOUD
APK
BANDEN
AIRCO
REMMEN
ACCU
VELGEN

Kijk op onze site voor het aanbod

DEVENTER

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

ESSENSTRAAT 8
0570 - 62 08 20
DEVENTER@ABC-BANDEN.NL

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.


PERSONENAUTO’S



BEDRIJFSAUTO’S



ONDERHOUD



REPARATIE



APK-KEURINGEN



SCHADE-AFWIKKELING



MOBILITEITSGARANTIE



EXPORT-SERVICES

www.autowientjes.nl/banden

€ 36,-

Al
Vanaf

BMW
FIAT 500
1.4X1SPORT

1.6 SDRIVE
85 KWKM
HIGH
EXECUTIVE
115.000
- 2008
168.000 KM - 2016

€€20.750
7.900,-

NU
NUVOOR
VOOR

OPEL
OPEL ASTRA
1.3ZAFIRA
CDTI BUSINESS

TOURER 1.4
TURBO
KW BUSINESS
81.000
KM88
- 2010
149.000 KM - 2013

€ €11.750
10.750,-

VW T4
UP AUT. 132 KW
VOLVO V70 1.6
1,0 MOVE-UP
BLUE-MOTION
143.000
KM - 2011 5 DRS
91.000 KM - 2015

NUNU
VOOR
VOOR

€ 22.750,€6.950

NU NU
VOOR
VOOR

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL
OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00
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HET OOSTERHUUZENS DIALECTKOOR

VOORST.- Deze week gaat het 2e gedeelte van fase 7 (Rijksstraatweg kruising Enkweg tot kruising Binnenweg) van start. Het 2e gedeelte tot het
midden van het pand Saab World. Saab World en bedrijven, vanaf dat punt
richting Zutphen, zijn regulier te bereiken. De wegverharding wordt in dit
gedeelte nog niet opgebroken.
De aannemer vraagt uw aandacht voor
de bereikbaarheid van de ondernemers
vanaf de kruising Enkweg tot Saab World.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor
de tijdelijke standplaats van “Derks uw
groenteman”. Deze staat tijdelijk nabij of
op de parkeerplaats van de oude COOP.
Ook deze ondernemer is dan ook altijd
bereikbaar.

Voortgang fase 5 en 6

In fase 5 (tot kruising Enkweg/Schoolstraat) zijn ze volop bezig met het aanbrengen van de verhardingen. Tot en
met de supermarkt is alles gereed en
eind volgende week hopen ze met de rijbaan tot aan de kruising Enkweg/Schoolstraat te zijn. In fase 6 (kruising Enkweg/
Schoolstraat) zijn alle rioleringen aangebracht. De puinbaan is bijna geheel
gereed en de eerste twee bochten zijn
voorzien van banden. De planning is om
medio 20 september de kruising gereed
te hebben.

Start fase 7

Deze fase loopt tot de kruising met de
Binnenweg. De werkzaamheden worden
in deelfasen afgesloten en opgebroken.
Het opbreken is al tot Slager Aalpoel gevorderd en het riool zal er medio deze
week in liggen. Daarna gaat het volgende stuk tot Saab World opgebroken
worden. De fietsstroken probeert men
zoveel mogelijk intact te houden om de
woningen bereikbaar te houden.

Dit ‘bereikbaar zijn’ met de auto zal niet
altijd mogelijk zijn. Er is dus hinder. De
ondernemers die binnen het opgebroken weggedeelte vallen zijn (minimaal)
altijd per fiets of lopend te bereiken.
Voor de bevoorrading van Slager Aalpoel, Sarink en LMB Sarink-Elfrink is vanaf de Kruisweg een platenbaan door het
weiland aangelegd. Moet u de genoemde bedrijven (tijdens openingstijden)
met de auto bezoeken, dan kunt u ook
deze platenbaan gebruiken. Zoals altijd
met een bouwweg, wel op eigen risico.
Mochten aanwonenden nog wat zwaardere spullen bij huis moeten hebben,
de bolderkarren zijn beschikbaar. Zijn er
andere zaken die van belang zijn, spreek
het personeel van NTP aan. Zij helpen u
zoveel als ze kunnen. Derks uw groenteman staat tijdelijk elke vrijdag bij/op de
parkeerplaats van de oude COOP.

Afvalcontainers

Woont u in het afgesloten weggedeelte?
Plaats dan voor het legen de afvalcontainer buiten het afgesloten weggedeelte.
Heeft u hierbij hulp nodig? Meld het en
de mensen van NTP komen u helpen.
Wekelijks krijgt de afvalinzamelaar van
ons bericht waar de afzettingen staan.

Inloopspreekuur

Elke woensdagmiddag van 13.00-14.00
uur in de werkruimte van NTP, Oude
COOP zijingang Schoolstraat. Bereikbare
medewerkers: Henk Bos: 06-17676627

Het Oosterhuuzens Dialectkoor tijdens een verrassingsoptreden bij De Groote Modderkolk
OOSTERHUIZEN.- Het Oosterhuuzens Dialectkoor is weer met haar repetities begonnen. Maar ook in de zomermaanden was het koor nog actief met
optredens. Het koor was op de Veluwse Markten in Beekbergen en bezocht
de verpleegtehuizen Randerode in Apeldoorn en de Klaarbeek in Epe.
Direct na de hervatting van de repetities
waarbij onder leiding van dirigent Theo
Uijttenboogaart weer nieuwe liedjes
worden ingestudeerd voor de komende
uitvoering, zijn er ook enkele bijzondere
optredens.
Het koor was door Natuurmonumenten
uitgenodigd voor een muzikale hulde
voor de scheidende natuurboer(en koorlid) Antoon Klomp. Op 6 september ging
het koor naar Welsum voor een optreden wegens het 140-jarig bestaan van

De Harmonie.
Bezoekers van het Stroomtreinfestival
Terug naar Toen in Lieren/Beekbergen
hebben op zaterdag genoten van de
zang van het koor uit Oosterhuizen. Op
het station in Lieren werden een paar gezellige optredens verzorgd.
Op 28 september is het koor te vinden
in het verpleegtehuis Talma Borg in Apeldoorn.
Het Oosterhuuzens Dialectkoor is blij
met de uitnodiging van de organisatie

van de Noaberdagen in Erve Kots in Lievelde. Op 28 en 29 september gaan veel
streekartiesten optreden. Het koor uit
Oosterhuizen krijgt een plek op 29 september en gaat daar enkele optredens
verzorgen. Die dag treden ook Stef Woestenenk, Duo Muzstic en duo Hollenboer
op. In oktober en november volgen nog
meer optredens.
Met ingang van het nieuwe seizoen
heeft het koor de repetitieavond verplaatst van de dinsdag naar de donderdagavond. Voortaan om 20.00 uur in de
sportzaal. Het koor telt ongeveer 70 leden en zes muzikanten. Inlichtingen over
het koor is mogelijk bij Gerrit Hulshof,
telefoon 055 3011399.
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VIERDE EDITIE TERWOLDS OKTOBERFEST

HET GAAT WEER LOS OP HET
MANTELZORG FESTIVALTERREIN BIJ DE MUZIEKTENT

Met een zinderende zondagmiddag op
het Klompenfeest in het vooruitzicht, ben
ik in mijn doordeweekse kloffie op onze
hemelse hoekbank geploft. Het klinkt als een
ware luxe…alleen is onze bank zo oud, dat hij al
drie keer overleden en afgeschreven is en figuurlijk
in de hemel chilt. Zie het als de Patty Brard van tv. Velen hebben erop gezeten,
er is veel vet en viezigheid ingetrokken en het heeft een hoop doorzitplekken.
Maar ach, het kan nog wel een jaartje mee.

Net toen ik begon met schrijven van deze column, trof mij het nieuws dat onze
sympathieke buurvrouw is overleden. Ze heeft tot vlak voor het overlijden thuis
kunnen wonen met wat professionele hulp en mantelzorg. Een groot goed en
iets wat ik eenieder zou gunnen. Zo heeft een vriend van mij zelf een mantelzorgwoning gebouwd naast zijn eigen woning. Dit aan de rand van Apeldoorn
vlak langs de snelweg. Dit lijkt me naast naastenliefde trouwens ook een perfecte oplossing tegen geluidsoverlast. Een rij seniorenwoningen langs de A50
voor alle gehoorgestoorde ouderen. Dus wat dat betreft wellicht ook een vrij
egoïstische keuze. Maar nu de woning klaar is en zijn moeder van rond de 70
er enkele weken in woont wil de gemeente Apeldoorn dat ze verhuist omdat ze
te weinig mankeert. Maar de gemeente adviseert wel om ondersteuning aan te
vragen via het WMO-loket. En de beoogde mantelzorgwoning om te bouwen
tot een schuur. Het is net als het leenstelsel voor de studiefinanciering of de
selectie van Feyenoord. Eerst laat je iets ontstaan terwijl je van tevoren al van
weet dat het geen kans van slagen heeft.
Nu heb ik een kleinschalig onderzoek gehouden via Google. Door te zoeken op
“huurwoning”. Nu blijkt er een grote schaarste op de woningmarkt te zijn. Ik was
compleet verrast! Ook blijken de aanvragen dit jaar voor de WMO flink gestegen
nu de inkomensafhankelijke bijdrage is afgeschaft.
Wellicht doet deze ambtenaar het volgens de regeltjes voortreffelijk. Maar met
een zeer beperkte visie op het totaalplaatje. Net of een kroegeigenaar een
groep van 100 dorstige studenten zou weigeren op een maandagmiddag, omdat ze teckel Billy de mascotte mee naar binnen willen nemen, maar er eigenlijk
een verbod is op honden. Of als er een inbreker je huis binnendringt en uit
stress naar je wc gaat om een teruggestoken acht te kakken en je hem daar
opsluit als het je lukt, ook al is dat strafbaar aangezien je de ander dan beroofd
van zijn vrijheid.
Stimuleer het samenwonen van oud met jong zodat ze elkaar kunnen ondersteunen in de opvoeding en verzorging. Het gaat eenzaamheid tegen en zorgt
voor net iets minder druk op de woningmarkt. Het ontlast de maatschappij en
bovendien remt het de als maar stijgende zorgkosten.
En met deze frustraties in mijn hoofd, na het overlijden van mijn buurvrouw,
kon ik geen fatsoenlijk stuk meer typen over Ronald uit “boer zoekt vrouw”.
Maar wat een held! Jezelf zo kwetsbaar opstellen om de liefde van je leven te
vinden. Wellicht kan de moeder van mijn vriend hem wel schrijven. Om zo naast
de liefde een mooi onderkomen te versieren.
Danny Roelofs

Het Oktoberfest is op 22 september op het festivalterrein rondom de muziektent van Terwolde. De
eerste bierglazen worden gevuld om 15:00 uur en de toegang is gratis.
TERWOLDE.- Lange biertafels, gevulde bierpullen, Duitse versnaperingen,
gezelligheid en muziekkapellen. Dweilorkest de Graapendaelers uit Terwolde heeft weer alles uit de kast getrokken om ook de vierde editie van het
Terwolds Oktoberfest tot een groot succes te maken.

Het Oktoberfest

Ook in Nederland is het van origine jaarlijkse volksfeest uit Duitsland een bekend bierfeest geworden. In 2016 hebben de Graapendaelers dit evenement
naar Terwolde gehaald en is het alweer
een aantal jaren een vaste traditie om op
de vierde zondag in september het Oktoberfest te vieren. Hoewel de naam anders doet vermoeden begint het officiële
feest in München op de eerste zaterdag

ZANG- EN TONEELVERENIGING HARMONIE
HONDERDVEERTIG JAAR JONG

WELSUM.- De Welsumse Zang- en toneelvereniging Harmonie heeft afgelopen weekeinde haar 140ste verjaardag gevierd. En dat mocht de hele gemeenschap weten ook! Een steeds verder uitdijende groep leden, verwanten en supporters hadden zich al maanden ingezet voor een “Leuk Feestje”,
het motief, verzonnen door de leerlingen van basisschool Dijkzicht. En een
leuk feestje werd het.

Eerst hard werken

Natuurlijk kan een goed feest niet gevierd worden, zonder de nodige inspanningen vooraf. Natuu8rlijk, de uitgebrei-

de technische crew had vooraf bergen
werk verzet met het aankleden van de
zaal en tentoonstellingsruimtes in dorpshuis De Bongerd. De artiesten hadden

zich een slag in de
rondte
gewerkt
om alle puntjes en
komma’s van het
programma
tot
in de perfectie te
beheersen, maar,
ook de overige inwoners van Welsum werden in de werkzaamheden betrokken. De organisatie
had nl. als aftrap gekozen voor een

na 15 september om stipt 12:00 uur en
eindigt op de eerste zondag in oktober.

Het Programma

Ook deze editie staat in het teken van gezelligheid en veel, heel veel muziek. De
Graapendaelers hebben weer een programma neergezet waarbij de bezoeker
gewoon niet stil kán blijven zitten. Volgens traditie wordt het weer een middag
van lekker inhaken en meezingen met

“heel Welsum bakt” wedstrijd. De
naam van de wedstrijd dekte de
lading volledig, want er werden
zoveel taarten, zoete kunstwerken en cup cakes ingezonden
(die op de feestavond door het
publiek verorbert werden) dat
uiteindelijk de zéér vele bezoekers vaak met een dubbele portie
lekkernijen werden verrast. Uiteindelijk ging de eerste prijs voor
de bereiding van de cup cakes
naar Nora Lankhorst en, hoe
verrassend, de eerste prijs voor
de mooiste én lekkerste taart naar haar
moeder, Bea Lankhorst.
Wethouder Bosch memoreerde nog
dat Harmonie volgens zijn informatie,
niet alleen verreweg de oudste vereniging in Welsum is, maar ook van heel
de gemeente Olst-Wijhe. Daar was in de
programmering van de avond ook ruimschoots
aandacht
voor.
Regelmatig werden de oprichters van de vereniging, meester
Glas en dominee Brand uit de
geestenwereld
teruggehaald,
waarbij in een
flitsend tempo
werd afgewisseld met leven
en muziek in het
hier en nu. Het
programma, dat – hoe kan het anders –
werd gedomineerd door de schone kunsten, was een genot voor oog en oor. De

de muzikanten. Een vaste gast inmiddels
zijn de Iesselbloazers. Een enthousiaste
groep muzikanten van bevriende vereniging VIVO uit Veessen. Tijdens de voorafgaande drie jaar heeft dit dweilorkest
laten zien dat zij weten wat een feestje
bouwen is. De Deurbloazers Daeventer,
de Slanina Cesta Musikanten uit Voorst
en natuurlijk de Graapendaelers maken
het programma helemaal compleet.
Thema’s van deze editie zijn om 15:00
uur het Tiroler Uurtje en vanaf 16:00 uur
de Apres Ski. Voor de echte volhouder
is er van 19:00 uur tot 20:00 uur nog de
Afterparty, verzorgt door discoteam Juanita, om de dag in stijl af te sluiten.

jubilerende vereniging bracht zowel korte toneelimpressies over het voetlicht als
een keur aan liederen, waarbij aan het
eind Fennie en heur mannen voor een
daverende uitsmijter zorgden. Een aantal gasten lieten stevig van zich horen.
Zo presenteerde het Oosterhuuzens dialectkoor een schitterend optreden, waarbij het maar goed was dat het Welsumse
dorpshuis indertijd stevig gebouwd was,
want het volume van de mannen van
dit koor zou bijkans het dak van het gebouw blazen. Janneke Spruit kwam op
haar heel eigen wijze het feest een boost
geven met een paar stevige rock nummers en niet te vergeten: de meisjes van
basisschool Dijkzicht verzorgden onder
leiding van Donja Kroezen een vertederend ballet optreden. Naast al die fijne
programmapunten kon lady speaker
Sabine Uitslag ook nog een verrassende
groep muzikanten aankondigen. Een gitaargroep die nog geen naam opgeplakt
heeft gekregen, ook niet als band zonder
naam door het muzikale landschap wil
gaan, maar ondanks dat manco verrassend goed en virtuoos spel ten gehore
bracht.
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14.45 Gr.Wit 5 – Twello 2

11.30 Terwolde 2 – Overwetering VE1

Zondag 15 september
14.00 Lettele 1 – Twello 1

CCW ’16

TWELLO

Zondag 15 september

Zaalvoetbal

Bekerwedstrijden
14.00 Apeld Boys 1 - CCW 1
10.00 CCW 2 – Turkse Kracht 2
10.30 Activia Vr.1 - CCW Vr.1
13.00 CCW Vr.2 – Colmschate Vr.1

Zondag 15 september

Olde Leeuwenbargtoernooi CCW
09.30 CCW zond. 3 – Voorwaarts 10
10.30 CCW zat.3 – Voorwaarts 12
11.30 CCW zat 3 – Helios 3

TEUGE

Vrijdag 13 september

Zaterdag 14 september

Zondag 15 september

15:00 Teuge 1 - SEH 1
12:00 Veensche Boys 3 - Teuge 2
14:30 Teuge 3 - Apeldoorn 7
14:30 VIOS V. 5 - Teuge 4
14:00 Klarenbeek 3 - Teuge 5

Vrijdag 13 september

19.30 Twello 3 – Klarenbeek 1
20.30 Twello 5 – Helios 1
Elders
18.30 Atik 1 – Twello 2
21.00 Voorst 1 – Twello 1
Veldvoetbal

Donderdag 12 september
20.00 Twello 1 – Terwolde 1

Zaterdag 14 september

Zaalvoetbal Vrouwen
20:45 VIOS V. 1 - V en L 1

10:00 V en L 2 - Voorwaarts T 7
14:00 Voorst 1 - V en L 1
Vrouwen
11:00 SJO Oeken/Brummen 1 - V en L 1

TERWOLDE
Zondag 15 september

14.00 Orderbos 1 – Terwolde 1

SPORT

Bouwbedrijf Koerkamp gaat
voor Kwaliteit en Vakmanschap
 NIEUWBOUW
 AAN- EN VERBOUW
 RESTAURATIE
 BADKAMERS
 MACHINAAL TIMMERWERK
Koppelstraat 35, 7391 AK Twello
[T] (0571) 270049
[F] (0571) 270549
[I] www.koerkamp.nl
[E] info@koerkamp.nl

GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.
LEVERING EN MONTAGE VAN
GLAS EN NOG VEEL MEER

• Alle soorten isolerend glas
• Veiligheidsglas
• Monumentenglas, Glas in lood
• Voorzetramen
• Douchedeuren en wanden
• Keuken achterwanden
• Spiegels/spiegelwanden
• Deuren, puien en wanden

Inspiratie

Advies

• Ramen en deuren
(hout, alu, kunststof )

•
•

Overkappingen
Kozijn-, raam- en deurreparatie, houtrot herstel

•
•

PAGINA 24

Hang- en sluitwerk
Ventilatieroosters

Realisatie

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

EEN CLUBBLAD
LATEN MAKEN
VOOR UW
VERENIGING?
MEER INFORMATIE:
INFO@VOORSTERNIEUWS.NL
(0571) 27 61 91
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NUMMER 12 TERUG BIJ
DE EAGLES-SUPPORTERS

DEVENTER.- Na een kortstondig avontuur op de rug van Martijn Berden is
nummer 12 terug bij de supporters van Go Ahead Eagles. Daarom verloot
Berden samen met zijn teamgenoten zijn officiële wedstrijdshirts. Op elk
kanaal (Facebook.com/GAEagles, Twitter.com/GAEagles, Instagram.com/
GAEagles en de App) één.
De winnaars van de vier shirts worden op woensdag 11 september bekend gemaakt
op verschillende kanalen van de club.
Wil jij nou als eerste weten wanneer Go Ahead Eagles wéér een winactie heeft? Download dan de vernieuwde officiële Go Ahead Eagles App, die te vinden is in zowel de
Play Store als de Apple Store. Dan blijf je dagelijks op de hoogte van al het nieuws
rondom Go Ahead Eagles!

Het geheim van strak schilderwerk
Kwaliteit voor particulier en bedrijf!

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

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

Tapijt

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

Gordijnen

• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte
VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl
info@jacob-hissink.nl
Twello/Terwolde 0571-29 08 18

• verf • behang
• raamdecoratie
• gordijnen • vloeren

Vloeren
Zonwering

OSKAR

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

FINISH, DREFT OF SUN
VAATWASTABLETTEN

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG
MET CARE SERUM

2 verpakkingen à 14-81 stuks

Color, Black Velvet of Stralend Wit
2 flacons à 735 ml

1+1

GRATIS*

11
+

ARIEL, LENOR OF
DASH PODS OF LENOR
WASVERZACHTERS,
VLOEIBAAR WASMIDDEL
OF UNSTOPPABLES
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1

GRATIS*

GRATIS*

BRAND, GROLSCH, HERTOG
JAN OF BAVARIA BOCKBIER
Alle soorten
2 verpakkingen

2 HALEN*
1 BETALEN

KIES EN MIX FRUIT
Pitloze witte of rode druiven
bak à 500 gram, blauwe bessen
bakje à 125 gram, Kanzi appels
tas à 1 kilo of Kiwi Sun Gold à 3 stuks

3 VOOR

450

Geen 18, geen alcohol

PAMPERS
Baby Dry luiers en broekjes, Premium
Protection luiers en broekjes of billendoekjes
M.u.v. Pampers Maxipacks
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

ANDY, GLORIX OF
DREFT HANDAFWAS
Alle soorten
3 verpakkingen

21
+

GRATIS*

CAMPINA LANG LEKKER
Volle of halfvolle melk
3 verpakkingen à 1 liter

2+1
GRATIS*

Geldig van wo 11 september t/m di 8 oktober 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk
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WANDEL OF HARDLOPEN OP BUSSLOO
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BRIDGECLUB 2000 ZET
KAMPIOENEN IN HET ZONNETJE
TWELLO.- Tijdens de, op maandagavond 2 september jl., gehouden jaarvergadering in sportcomplex Jachtlust werden de kampioenen van het seizoen
2018/2019, Ria en Chris Spiegelenberg, door voorzitter Anton Schimmel gehuldigd.
Tevens vond uitreiking van de Piet Rijnberg wisseltrofee plaats. Een prijs, die
wordt toegekend aan het paar dat over
het gehele seizoen gezien, ongeacht de
klasse waarin men speelt, gemiddeld de
hoogste score heeft behaald.
Dat was dit keer het team Bert Scholten
en Gerard Oosterwegel.
De heren toonden zich duidelijk verguld
met de prachtige trofee, waarvan ze dit
seizoen de trotse bezitters mogen zijn.
Bloemen en een attentie waren er ook
voor Adri Verkerk die, na vele jaren op
voortreffelijke wijze de secretaris functie te hebben vervuld, aftrad en zich niet
meer verkiesbaar stelde.
In haar plaats werd Marja Horstink gekozen.
Ook de dames Jennie Teering en Ada
van Amerongen, die vele jaren de Lief
en Leed commissie vormden, maar nu
het stokje aan Dymphy Klein Swormink
en Adri Verkerk overgaven, ontvingen
lovende woorden en een mooi boeket
bloemen van de voorzitter.

BUSSLOO.- Bussloo is een van de
mooiste recreatiegebieden in Nederland en bij uitstek geschikt om
te wandelen en hardlopen. Op zondag 13 oktober wordt er weer een
Rondje Thermen Bussloo gehouden,
waar wandelaars en hardlopers hun
hard op kunnen halen. Er is de keuze uit vier verschillende afstanden:
5, 7,5, 10 en 15 kilometer.
Iedere deelnemer ontvangt een fraai
“Rondje Bussloo” aandenken. Wat dat
wordt is nog een verassing. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een

saunavoucher van Thermen Bussloo
voor een dagje gratis entree. Meer informatie en inschrijven doe je online via
www.rondjethermenbussloo.nl.

Doe mee voor stichting Beat
Batten!

Stichting Beat Batten zet zich in voor
onderzoek voor kinderen met de ziekte
Batten. De ziekte van Batten (Batten Disease) is de benaming voor een groep
erfelijke stofwisselingsziekten die vrijwel
uitsluitend voorkomt bij kinderen. In Nederland wordt 1 op de 50.000 kinderen
getroffen door Batten. Wereldwijd is dat

1 op de 25.000 kinderen en er is op dit
moment nog geen genezing mogelijk!
Wij vinden het mooi om iets terug te
doen voor de maatschappij en koppelen
daarom ons evenement graag aan deze
bijzondere stichting.
Je kunt direct een donatie doen aan de
stichting, of zelf een actie starten als jij
meeloopt met het Rondje Thermen Bussloo op 13 oktober. Je kunt dan mensen
in jouw omgeving te vragen om jou weer
te sponsoren! Zo loop je al je kilometers
daadwerkelijk voor een heel goed doel!
Ga naar www.inactievoorbeatbatten.nl
om mee te doen!

OUD PROF EN HUIDIG TALENT
ENTHOUSIAST OVER OLYMPIA’S TOUR
REGIO.- Oud prof wielrenner Henk Lubberding en huidig talent Bram Leerkes zijn beiden enthousiast over de Olympia’s Tour die op 18 oktober in de
gemeente Voorst door hun dorp loopt.

De leden, die de kaarten en overig
spelmateriaal keurig hadden schoongemaakt en gecompleteerd, kregen als
bedankje eveneens een kleine attentie.
Ook de overige leden, die zich incidenteel voor de club hadden ingezet, werden door de voorzitter bedankt.
Penningmeester Jan van der Velde constateerde met voldoening dat de club er
financieel goed voor staat, hetgeen door
de kascommissie werd bevestigd.
Vervolgens verrichtte wedstrijdleider
Herman Elfrink de “aftrap” voor de 1e
ronde van het seizoen 2019/2020 en
werd er weer fanatiek begonnen.
Echter: met nadrukkelijk de Olympische
gedachte “niet het winnen, maar het
meedoen is het belangrijkste”, in het
achterhoofd.
En dat laatste maakt Bridgeclub 2000
een club, waar je als bridger graag lid
van wilt zijn.
Meer weten? Stuur een mailtje naar: secretariaat.bc2000twello@gmail.com

ZEER GESLAAGDE OPENINGSMIDDAG
BIJ ZWEMBAD DE SCHAECK
TWELLO.- Vorig schooljaar kon de slotdag van Swim2Play helaas niet doorgaan
vanwege het onweer wat voorspeld was op die dag. Daarom heeft zwembad De
Schaeck in samenwerking met Team Voorst Actief een spetterende openingsmiddag voor alle basisschoolkinderen uit de gemeente Voorst georganiseerd.
Vorige week zijn alle kaarten rondgebracht, en door de snelle medewerking van
de basisscholen hebben kinderen de kaarten gekregen. Op vertoon van de kaart
konden zij gratis recreatief zwemmen in het binnen- en buitenbad. Het buitenbad was voor het laatst dit jaar geopend voor de kinderen.
Al ruim voor 13.00 uur stonden de 1e kinderen te trappelen om naar binnen te
mogen. Nadat zij zich snel hadden omgekleed konden ze naar hartenlust springen, glijden, duiken en spelen. Ook konden de kinderen zich vermaken op de
grote stormbaan die speciaal voor deze middag neergezet was op de zonneweide. Uiteindelijk zijn er bijna 800 kinderen deze middag te gast geweest bij
het zwembad.
Tijdens de slotmiddag was er fruit beschikbaar gesteld in samenwerking met
JOGG. Bijna alle bananen en appels gingen op, want flink bewegen maakt natuurlijk hongerig.
Zwembad De Schaeck en Team Voorst actief kijken erg positief terug op deze
spetterende openingsmiddag van het schooljaar 2019 – 2020!

BEACHCLUB KLARENBEEK
SUCCESVOL OP HET STRAND

Henk Lubberding: door mijn straat, hoe
bijzonder vind ik dat! Henk Lubberding
vertelt enthousiast: “De Olympia’s Tour
door de straat waar ik woon! Hoe bijzonder vind ik dat, want voordat ik prof werd
was Olympia´s Tour dè koers in Nederland. Alle nationaliteiten deden mee. Ik
zelf reed destijds in 1976 voor de paarse
brigade van Erp Tegels uit Brabant”.
De Olympia’s Tour wordt dit jaar door de
gehele gemeente Voorst gereden. Henk
Lubberding: “Een prachtig visitekaartje
voor zowel de gemeente Voorst als de
provincie Gelderland. Olympia´s Tour
heeft het de afgelopen jaren erg moeilijk gehad. Gelukkig konden ze het hoofd
boven water houden, want deze koers is
te belangrijk voor de renners in aanloop
naar de profs. Ik wens de gehele orga-

nisatie veel succes toe en natuurlijk de
renners een sportieve strijd!”

Bram Leerkes: te gek dat ik
hier in Twello het startsein
mag geven!

Bram Leerkes is een talentvolle wielrenner uit Twello in de categorie ‘junioren
eerste jaars’ voor wegwielrenners. Bram
startte zijn wielercarrière op 8 jarige leeftijd in categorie 2. In de volgende categorieën liet hij een constante groei zien en
fietste hij zich regelmatig in de prijzen.
En ook in het tijdrijden is Bram succesvol. Helaas kwam hij dit jaar, tijdens de
driedaagse van Roden, onfortuinlijk ten
val en verbrijzelde hij zijn sleutelbeen
en brak hij zijn pols. Zijn herstel verliep
gelukkig zeer voorspoedig na twee ope-

raties. En Bram heeft alweer een aantal
koersen gefietst. Voor zijn tweede jaar
bij de junioren heeft Bram gekozen voor
een overstap van het Merida Adelaar
Development Team uit Apeldoorn naar
Willibrord Wil Vooruit in Rucphen, zodat
hij zich verder kan ontwikkelen naar een
mogelijke profcarrière. De weg naar de
top is lang en vergt ook voor Bram heel
veel toewijding en energie, maar dat alleen is niet voldoende. Daarom heeft
hij voor het materiaal een aantal sponsoren: Profile Hafkamp Twello, Guido
en Willem Berends en hoveniersbedrijf
Isidorushoeve. Mede door deze ondernemers kan hij op hoog niveau presteren. De verwachting is dat Bram Leerkes
in de toekomst nog veel van zich laat horen: “Ik vind het te gek dat de Olympia’s
Tour door de gemeente Voorst trekt en
ik hier in Twello het startsein mag geven.
Ik hoop over een paar jaar zover te zijn,
dat ik zelf aan de Olympia’s Tour mee
kan doen, dat is wel mijn streven!”, aldus
een enthousiaste Bram Leerkes.

KLARENBEEK.- Na het tweede seizoen
trainen op de beachvelden van Klarenbeek, stond in het weekend van 24/25
augustus het Beachtennistoernooi in
Scheveningen op het programma. Vier
teams van Beachclub Klarenbeek deden
mee in verschillende klassen en onze
trainster Marjolein stond zelfs op het
veld van het NK Beachtennis! Het was
een warme, sportieve en spannende
dag, met een top resultaat voor twee
teams;
Ron en Rob, hebben de eerste plaats be-

haald in de heren-klasse en Eline en Ron
mochten, na een spannende wedstrijd
op het centre court (supertiebreak!), ook
het goud omhangen!
Wij zijn uiteraard super trots op deze
resultaten en kijken alweer uit naar de
volgende zomer!
Beachtennis een keer proberen? Wij
starten ieder jaar in mei onze lessen,
stuur t.z.t. even een mail en meld je aan
voor een (gratis) proefles!
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DUIVENSPORT: OVERROMPELING
FREEK WAGENAAR (DEEL 2)
TWELLO.- Vorige week schreven we al over het naderende einde van duivenseizoen 2019. Met niet al te beste weersverwachtingen in het verschiet
werd er nog maar mondjesmaat ingekorfd voor de vlucht vanuit Niergnies
(300 km). Gelukkig, of niet, kwam Freek Wagenaar met zijn hele ploeg jonge duiven (33 st.) opdraven. Daarmee leek het aantal deelnemende duiven
nog een beetje de moeite waard.

Niergnies

Zo op het einde van het seizoen is bij de
meeste duiven, en hun baasjes, de sjeu
er wel af. Na een zwaar seizoen, vooral
vanwege de soms extreme weersomstandigheden, zijn de meeste liefhebbers blij dat het weer voorbij is. Met het
korter worden van de dagen vallen ook
de duiven in de jaarlijkse grote rui waarbij alle veren verwisseld worden voor
nieuwe. Ze komen als het ware in de
winter-modus. Een aantal deelnemers
heeft de oude duiven nog op een nestje
zitten. Doordat de hormoonhuishouding
dan is ingesteld op het grootbrengen
van de jonkies wordt de rui als het ware
uitgesteld, de natuur heeft het mooi geregeld. Anderen hebben in het begin van
het seizoen de dagen kunstmatig korter
gemaakt zodat de duiven later aan de
zomer beginnen. Daardoor wordt de
grote rui ook naar achteren geschoven
en hebben de duiven op de laatste vluchten nog een strak verenpak. Vooral veel
specialisten met de jonge duiven passen deze truc toe. Ook Freek Wagenaar
bedient zich van deze tactiek. Volgende
week is de laatste echte vlucht voor de
jonge duiven vanuit Melun (470 km). Op
dat soort vluchten, met die afstanden,

kun je niet aan de start komen met volop
ruiende duiven. Freek heeft dat prima
voor elkaar. Om de duiven in het ritme
te houden pakte hij afgelopen zaterdag
de natourvlucht mee en dat heeft de
concurrentie geweten. Pakte hij 2 weken terug, op ook een tussenvlucht, de
eerste negen prijzen in de club, nu was
het nog beter. Van de 22 prijzen die er te
verdienen zijn pakt Freek er 20. Jan Ketelaar, plaats 11, en Stefan Jansen, plaats
17, weten deze machtige serie twee keer
te onderbreken. Ook in het hogere spel
tegen meer deelnemers scoort Freek geweldig. Zowel in de Kring Apeldoorn als
Regio Noord-Oost is de zegepalm voor
Freek met beide keren 30 van zijn 33
ingezette duiven in de prijzen. Hopelijk
kunnen zijn duiven nog één week deze
forme vasthouden om ook op de laatste
vlucht nog een keer een mooie uitslag te
maken. We wensen hem daarbij alvast
veel succes. Voor de overige leden is er
de laatste vlucht van de natour, wederom vanuit Niergnies. Waarschijnlijk zal
het aantal deelnemende duiven nog verder teruglopen maar daarna is het ook
klaar. Deze week geen overzicht van de
top tien, die is bekend, op naar volgende
week.

CLUBKAMPIOENSCHAP
AFDELING BILJART
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FIT & FUN VOORWAARTS – V&L 30-30

TWELLO.- Het was eindelijk zover, de
eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Niet zomaar een wedstrijd maar
het debuut in de eredivisie. Na ruim een
maand voorbereiding met flinke conditietrainingen, mentale trainingen, goede
en slechte oefenwedstrijden waren de
meiden er klaar voor.
Ondanks dat het klompenfeest was, was
de tribune goed gevuld. Ook de supportersvereniging was weer aanwezig met
trommels en muziek. Om 20:00 floten
de scheidrechters de wedstrijd aan. V&L
wist de score te openen maar al gauw
wist Lisa ook het eerste doelpunt te maken voor Voorwaarts. De eerste paar

minuten gingen gelijk op tot een score
van 4-4. Daarna pakte Voorwaarts de leiding. Alineke wist mooi vanaf de hoek
te scoren, Ellen scoorde met een snoeihard afstandsschot, Hilke liep een hele
snelle break en Daimy schoot een penal
strak in de hoek. Na goed uitgespeelde
aanvallen was de stand 16-9. Bij V&L wist
de nummer 14 vaak te scoren vanaf de
opbouwrij. Vlak voor rust hadden wij een
dipje en werd elk foutje afgestraft waardoor V&L dichterbij kwam. De ruststand
18-16. Omdat we geen grip konden krijgen op een speelster van V&L gingen we
in de tweede helft iets anders spelen. In
het begin liep dit een beetje stroef. Na 8
min spelen kwam V&L op gelijke hoogte

22-22. Wij maakten foutjes en kwamen
een paar keer in ondertal. V&L weet hier
goed gebruik van te maken. De nummer
9 wist het doel achter elkaar te vinden.
Stand 24-27. In de slotfase bleven we
knokken en werkte keihard in de verdediging. Ook aanvallend speelden we het
goed uit en konden zo de stand weer
gelijk trekken 27-27. De spanning was te
merken in het veld met fouten aan beide
kanten. Met nog 10 sec op de klok schoot
Lisa op de paal. Dit bracht de eindstand
op 30-30. Het eerste punt inde eredivisie
was een feit. Volgende week 14 september uit in ’T Veld tegen VZV om 19:00 uur.
Uiteraard zal de Happybus weer rijden
dus geef je op.

NIEUWE STIJL PARKTOERNOOI
TC DE SCHAECK ZEER GESLAAGD
TWELLO.- Zou jij je opgeven voor een
tennistoernooi, wanneer het een verrassing is met wie je een team vormt?
Maar liefst 44 tennissers deden het bij
TC De Schaeck. Zij hebben op het vernieuwde Parktoernooi in drie dagen 38
wedstrijden gespeeld. En dat, terwijl de
tennissers voorafgaand aan het toernooi
nog niet wisten met wie zij de dames- of
herendubbel zouden gaan spelen. Een
aantal dagen voor het toernooi werden
de speelpartners aan elkaar gekoppeld
op basis van hun actuele ranking. Hierdoor ontstonden er verrassende nieuwe
koppels die samen de strijd aangingen
in hun dames- of herenpoule. Bij de senioren was het erg spannend, waarbij in
de meeste poules pas in de laatste ronde
het kampioenschap bepaald werd.
Uiteindelijk gingen Chantal IJsseldijk &
Marloes Meijer, Hanneke van Dellen &
Anouk Enthoven er als ranking dames
poulewinnaars met de prijs vandoor. In
de herenpoules waren dit: Hans Maalderink & Koen Vosmeijer, Fred Hilgeman &
Ronald Peters en Martijn Kamphorst en
Ronald Schotanus. Ook de jeugd heeft
aan het Parktoernooi van TC De Schaeck
meegedaan. Voor de jeugd in de cate-

gorie Geel hebben de kinderen erg enthousiast in dezelfde verrassende opzet
gespeeld, met wisselende combinaties.
De jongere deelnemers in de categorie
Rood en Oranje, hebben wel om de individuele clubkampioenen gespeeld. Bij
de jeugd Rood is Elin te Koppele als num-

mer 1 geëindigd, net voor Daan Mus als
nummer 2. In de jeugd Oranje is Twan te
Koppele de clubkampioen geworden, en
Imke Treuren de nummer 2.
Bij de jeugd Geel heeft Femke van der
Meer de meeste punten verzameld, net
voor Stijn Mus die als 2e geëindigd is.

“BAND OF BROTHERS’ WINNAAR VAN
WELSUM OPEN BEACH VOLLEYBALTOERNOOI
KLARENBEEK.- Op vrijdagavond 6 september werd het clubkampioenschap
van de afdeling Biljart gespeeld.Tevens
was dit de opening van het nieuwe biljartseizoen 2019-2020.
Bij de biljartafdeling van S.C. Klarenbeek
wordt op vier verschillende avonden
in competitieverband gebiljart. Van iedere avond is er aan het einde van het
seizoen een avondwinnaar. Deze vier
spelers mogen dan meedoen voor het
clubkampioenschap.
Dit keer waren het respectievelijk van de
maandag Erik Hutten (62 car.), dinsdag
Tonnie Wansink (33 car.), woensdag Tonnie Bouwmeester (31 car.) en donderdag
Gerard KleinKalvenhaar (26 car.).
De spelers speelden allemaal een keer
tegen elkaar, dus ieder drie partijen.

Aan het eind van de avond was duidelijk
dat Gerard het sterkst uit de strijd kwam:
hij won alle drie partijen en werd hiermee overtuigend clubkampioen.
Tonnie Wansink won er twee van de drie
en werd hiermee tweede, Erik won één
keer en werd derde en Tonnie Bouwmeester werd vierde.
Naast het competitieverband op de
avonden, wordt er ook nog een recreantencompetitie gespeeld:
KNBB District Stedendriehoek, dagbiljarten. Aan deze competitie doen dit
seizoen inmiddels vier teams van S.C.
Klarenbeek mee.
Mocht u ook zin hebben om eens te biljarten informeer dan gerust een keer bij
de afdeling Biljart.

bigblow, De specialist in

voetbalborden!

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

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 ongeoefende 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.
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UITSLAGEN OORTVELDRUITERS
EMPE.- In de vakantieperiode zijn enkele
combinaties actief geweest met het rijden van wedstrijden Zo reed Marcella
Arends met Vienna voor het eerst in de
klasse M1 en behaalde daar verschillende winstpunten en viel soms zelfs
al in de prijzen. Dan is er een nieuwe
combinatie, Michaëla van Leeuwen, zij
rijdt met Radu in de klasse B en heeft
daarin haar eerste winstpunten behaald.
Brenda Xhofleer is inmiddels ook alweer
een klasse hoger gestart met Fleur en
heeft nu in de klasse L2 ook haar eerste
winstpunt binnen. Sophie Buis sprong
met Larienshof Dito (voorheen Veyron)
in de klasse BB cat. DE naar de 2e prijs
met 76 stijlpunten. Corine Smies mocht
op de Nederlandse kampioenschappen
starten met J’Adore in de klasse B. Drie
juryleden beoordeelden haar proef met
188, 192 en 200 punten, daarmee werd
ze 21ste.

Corine met J’Adore.

CONCERT DOOR AMC-KAMERKOOR
VOORST/HALL.- In het Universitair
Medisch Centrum, locatie AMC ,in Amsterdam is in 2001 het AMC-Kamerkoor
opgericht. Dit koor telt 16 zangers, waarvan de meesten in het AMC werken of
gewerkt hebben. Het koor wordt geleid
door Vera Caland.
Het repertoire omvat madrigalen, liederen en chansons uit de 16e t/m de 20e
eeuw. Het koor verzorgt jaarlijks de zang
tijdens de oecumenische dienst voor patiënten en hun familie op 1e Kerstdag in
het AMC. Het koor is elk jaar te gast op
de Korendagen van Monnickendam en
Jisp en laat zich al sinds haar oprichting
horen tijdens het Monumentenweek-

end. In dat kader zong het koor in mooie
Hervormde kerken in Oost- en WestGroningen, Nunspeet, Noord-Friesland,
Ameland, Terschelling, Noord-Drenthe,
de Achterhoek, Zuid-Limburg, NoordHolland en Zeeland
Repertoire van het AMC-kamerkoor
voor het Monumentenweekend 2019:
In stiller nacht Johannes Brahms (1833
– 1897) Waldesnacht Johannes Brahms
(1833 – 1897) Marias Kirchgang Johannes Brahms (1833 – 1897) Tanzen und
Springen Hans L. Hassler (1564 – 1612)
Jungfrau, dein schön Gestalt Hans L. Hassler (1564 – 1612) Der Kreuzzug Franz
Schubert (1797 – 1828) Wie der Hirsch

schreiet Hugo Distler (1908 – 1942)
Komm, lieber Mai Wolfgang A. Mozart
(1756 – 1791) Übers Gebirg Maria geht
Johann Eccard (1553 – 1611) Lord, hear
the voice of my complaint Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Het AMC-kamerkoor treedt op: zaterdag 14 september - 12.00 uur in de Hervormde kerk in Loenen - 14.00 uur in de
Hervormde Kerk in Voorst - 16.00 uur in
de Oude- of Pancratiuskerk in Brummen.
Zondag 15 september (aansluitend aan
de dienst) in de Ludgeruskerk in Hall om
± 11.30 uur.
Inlichtingen: 020-6320268 of fam.raaymakers@planet.nl

EXPOSITIE IN DAT BOLWERCK:
WERELD VAN KOPPEN
ZUTPHEN.- In Dat Bolwerck is van 24
augustus t/m 22 september 2019 een
expositie ingericht van werk van Kor Onclin.
In de ‘wereld van koppen’ van Kor Onclin
wonen door de kunstenaar gecreëerde
personages, vaak als materialisaties van
ontmoetingen. Bij de werken op doek
en papier is sprake van verwondering,
ernst, humor, mildheid en mededogen.
De vaak dramatische portretten drukken
niet alleen deze verschillende emoties
uit, maar zijn ook stilistisch zeer divers.
Met gevoel voor verfbehandeling en
kleur toonde hij de kracht, de schoonheid en de energie van het leven. Een
door Onclin geschilderde kop is een
landschap, waarin het leven zijn sporen
trekt, met bodem en gelaagdheden.
Kor Onclin (1918-2003) volgde lessen
aan de voorloper van de Vredeman de
Vries Academie in Leeuwarden en had
contacten met gevestigde kunstenaars,
zoals Gerrit Benner. Zijn werk werd eind
jaren dertig voor het eerst geëxposeerd
bij kunsthandel De Boer in de Friese
hoofdstad. Na de oorlog bleef Onclin
schilderen, maar vanwege zijn grote
mensbetrokkenheid en de oorlogservaringen (hij was actief in het verzet), ging
hij studeren. Vervolgens was hij jarenlang werkzaam als orthopedagoog en
psychotherapeut in Den Haag, waar hij
zijn psychotherapeutische praktijk had

en docent was aan o.a. Sociale Academies. Hij bleef in zijn vrije uren schilderen en exposeerde wanneer hij daar tijd
en gelegenheid voor had.
In 1978 stopte hij als psychotherapeut
en ging hij zich weer volledig aan het
schilderen wijden. Samen met zijn vrouw
vestigde hij zich in Frankrijk/Ardèche.
Een radicale stap, die ook belangrijk
bleek voor de verdere ontwikkeling van
zijn kunstenaarschap.
Hij exposeerde veelvuldig in zijn nieuwe
woonland en werd meerdere malen onderscheiden bij Internationale Schilder
Salons. Vanaf 1984 exposeerde Kor Onclin ook weer regelmatig in Nederland.
In 2002 keerden zij terug naar Nederland
waar hij de laatste maanden van zijn leven woonde.
Zijn nalatenschap wordt beheerd door
de Onclin-Chabrion Stichting.
De expositie bij Dat Bolwerck in Zutphen
is een van de vele activiteiten die de Onclin-Chabrion Stichting organiseert ter
gelegenheid van het 100e geboortejaar
van de kunstschilder Kor Onclin (1918).
Zoals:
Eeuwfeest-expositie in de Franse Ardèche, Privas (juni 2019)
Eeuwfeest-uitgave van het kunstboek Alles is in wording, gewijd aan de kunst en
het leven van Kor Onclin. Dit boek is te
koop bij boekhandel Oonk in Twello.

3E HORECA BRIDGEDRIVE
IN TWELLO
TWELLO.- Op 10 november a.s. gaat het weer gebeuren: de 3e Horecadrive in
Twello.
Het organisatiecomité van de twee Twellose bridgeclubs, Bridgeclub 2000 en
Bridgeclub Twello, is al enkele maanden bezig met de voorbereidingen om
op 10 november de derde drive in Twello te houden. In het sfeervolle dorpscentrum hebben de restaurants en cafés weer enthousiast gereageerd op de
plannen en de onderstaande horecagelegenheden hebben hun medewerking
toegezegd: Eetcafé de Waardige Waard, Café Titus, café de Hamer, restaurant
Mykonos, restaurant Swinckels, Hotel restaurant Taverne, Kwalitaria Délifranche, en, nieuw in dit rijtje, cafe “Thuis”.
De start van de Horecadrive is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, in sporthal
“Jachtlust”, Jachtlustplein 11, 7391BW Twello. Aan het eind van de dag zal hier
ook de prijsuitreiking plaatsvinden.
Er is ruimte voor 160 paren en iedereen kan meedoen. De A-groep is voor de
meer ervaren spelers terwijl de recreatiespelers zich voor de B groep kunnen
aanmelden. Spelers die pas kort geleden de cursus hebben gevolgd zijn welkom in de C-groep. Hierdoor is er voor een ieder een goede mogelijkheid om
tegen tegenstanders van het eigen niveau te spelen, wat volgens de organisatie
bijdraagt aan een geslaagde dag. Het inschrijfgeld voor de drive is € 50 per
paar. Daarvoor krijgen de deelnemers naast enkele consumpties, halverwege
de dag een heerlijke lunch aangeboden in één van de horecabedrijven.
De ABF (Apeldoornse Bridge Federatie) heeft zich bereid verklaard om de aanmelding te regelen. Ga hiervoor naar de site van de ABF: www.bridgeninapeldoorn.nl
Leden van de Twellose bridgeclubs krijgen voorrang met inschrijven en vanaf
15 september kan iedereen zich aanmelden. Afgelopen jaar was de belangstelling heel groot en de verwachting is dat binnen korte tijd het maximum aantal
van 160 paren zal zijn bereikt. Al met al een mooie gelegenheid om kennis te
maken met de sfeervolle restaurants en cafe’s in Twello. Zij bieden de deelnemers na afloop van de Horecadrive de gelegenheid om gezellig te komen eten.
Genoeg redenen dus om aan deze dag mee te doen! Het organisatieteam van
de Twellose bridgeclubs hoopt op een succesvolle drive.
Informatie: bramsnel2608@gmail.com Tel: 06-17881154.

LEVER JE KLEDING
IN VOOR KWETSBARE
GEZINNEN IN OEKRAÏNE
VAASSEN.- Heeft u kleding die u niet meer draagt en wilt u er een goede
bestemming aan geven? Breng de kleding van maandag t/m zaterdag in
sterke zakken naar een inzamelpunt van Kom over en help. De opbrengst is
voor kinderen van arme gezinnen in Oekraïne.

Hieronder ziet u de
inzamelpunten in uw regio:
Fam. P. Hakkenberg
Gatherweg 18
8171 LC Vaassen

Educatieve Kunstprojecten op basisscholen; in Nederland in Oldenzaal en
Ouderkerk a/d Amstel, en in Frankrijk,
Ardèche. Dit schooljaar hebben zo’n 400
leerlingen aan dit project deelgenomen.
Kinder-Workshop ‘Wereld van koppen’
voor kinderen van 6 – 12 jaar, op woensdag 18 september in galerie Dat Bolwerck in Zutphen, Zaadmarkt 112.
Kinderen in de regio Stedendriehoek
kunnen zich hiervoor aanmelden bij:
xera@datbolwerck.nl
De Onclin-Chabrion Stichting, www.
koronclin.com , is gevestigd in de gemeente Voorst/
Klarenbeek, waar ook de voorzitter Marleen Onclin woonachtig is.

a.s. zondag 15 september

TRIPALON BUSSLOO
hét paarden- en ponyevenement
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De goede en draagbare kleding die u inlevert, verkopen we. Met de opbrengst
kunnen we arme gezinnen met kinderen financieel ondersteunen. Vanwege
de oorlog zijn er nog meer gezinnen in
Oost- en West-Oekraïne in grote problemen.
Via lokale kerkelijke gemeenten ontvangen ouders een bijdrage van € 35 tot €
40,- per maand voor eten en verwar-

ming, schoolspullen en medische zorg,
maar ook pastorale begeleiding en traumabegeleiding. De kleding zelf wordt getransporteerd naar landen als Moldavië
en Bulgarije, hier word het hergebruikt
en verkocht in tweedehandswinkels, zodat mensen voor weinig geld passende
kleding kunnen kopen.
Op die manier heeft uw tweedehandskleding een driedubbele opbrengst: voor
ontwikkelingsprojecten, voor werkgelegenheid en voor hergebruik.
Meer informatie: www.komoverenhelp.
nl/kleding of neem een folder mee bij
het inzamelpunt.

COMMISSIE
ORGELCONCERTEN
APELDOORN.- Ook deze zomer is er
een concertserie in de Grote Kerk
aan de Loolaan en in de Eben-Haëzerkerk aan de Zonnedauw.
Donderdagavond bespeelt Marcel van
de Ketterij, één van de vaste organisten,
het Steendam orgel in de Eben-Haëzerkerk.
Hij heeft werken van o.a. Bédard, Bach,
Mozart, Smart, Rheinberger, Gigout en
van Vliet op het programma staan.
De aanvang is om 20.00 uur. De toegangsprijs is 8 euro. (tot 12 jaar gratis)
De laatste avond in de serie is op 26 september. Dan bespeelt Wout van Andel
het orgel van de Grote Kerk.

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978
NIEUWE OOGST

BETUWSE KLEI
AARDAPPELEN

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

BETUWSE APPELS
3 KILO

2

99

DE LEKKERSTE

KILO
NU 310
KILO

4

99

HOLLANDSE
SPERZIEBONEN
500 GRAM

0

79

ou w e n
• S c h mi n ke n • Cl o wn ko m t Ba ll on v

gemengde noten naturel
750 gram

macadamiamix
500 gram

cashewnoten
500 gram

Sportmix
500 gram

11.99
8.99
6.99
3.49

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

Super zoete druiven
2 kilo

4.50

Elstar appels
Klasse 1

3 kilo

4.00

2.99
cranberrys
10.00
kingsize dadels
10.00
zoete abrikozen
7.99
grote blanken rozijnen
7.99
pinda’s

500 gram

1000 gram

1000 gram
1000 gram
1000 gram

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

Grote Hollandse
Komkommers
2 stuks

0.98

MUSKUSRATTENBESTRIJDING
Donderdag & Zaterdagmarkt
t
arkZeist

Vri jda gm idd agm
Verse Pangafilet

Heerlijk om te bakken!

50
Per stuk €2,- 3 voor €5,
4e GRATIS
Hollandse
Haring

!!

ter plaatse
Vrijdag aanstaande
Makreelpikant
ofschoongemaakt
Gerookte
5e GRATIS!
zijn wij aanwezig
met Zalmsalade
50
Heerlijk op toast of brood!
2. per stuk
4 voor
onze nieuwe
winkelwagen
100
gram €1,95 300 gram €5,50
en dat willen wij
vieren
Verse
Dorade Gebakken
of Zeebaars Kibbeling
Om
te
bakken
of
in degekruid
oven !
Verfijnd
een openinings
Kan ook ter plaatse gefileerd worden
us!
50
aanbieding
voor€5,
u 50 Grati2s savoor €10,Per stuk
-

7.
7.

100 gram 2.00 500 gram

Haring in dille of bieten marinade
O zo lekker!

100 gram €1,95 300 gram €5,50

OENE.- Op woensdag 18 september a.s.
zal er een lezing worden gegeven door
Lambertus van Diermen, afdeling muskusrattenbeheer van het Waterschap,
in het Cultuur Historisch Museum
Oene, Houtweg 14 te Oene. Wat is het
probleem met de uitheemse, over Europa uitgezworven, charmante donkerbruine muskus- en beverratten? Het zijn
geduchte gravers. De dijken en oevers
moeten het ontgelden, want daarin
graven ze bij voorkeur hun hol met een
gangenstelsel erheen. Ze zijn verzot op
waterplanten en hele rietkragen vreten ze op, waardoor de oevers gaan afkalven en inzakken.
Dat leidt tot kostbare herstelwerkzaamheden. Het opsporen en vangen van muskusratten is een vak
apart en vindt met de grootste zorgvuldigheid plaats. De spreker zal hierop ingaan in de vorm van een
presentatie met plaatjes en filmpjes.
Het belooft een interessante avond te worden. De inloop is om 19:00 uur en de lezing begint om 19.30
uur. Koffie en thee met iets lekkers erbij staan klaar. De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.
Er is volop gratis parkeergelegenheid.

Voorsternieuws
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MEDISCHE DIENSTEN
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 openingstijden kunt u terecht bij Dienst
Apotheek Salland, gevestigd in de centrale hal van het Deventer Ziekenhuis.
Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST
Voor informatie kunt u het antwoordapparaat van uw tandarts afluisteren.
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde BonhofDijkhof Tel: 0571-275503 of www.deeiber.nl
NAVIVA KRAAMZORG
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
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, Tuinstraat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie bel
met Zorgsaam op werkdagen van 9.00 –
17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op kijk op
www.zorgsaam.nl
SENSIRE
Bij Sensire kunt u dag en nacht 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, Email: info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 088-1263126. 24
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dagbesteding 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 Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Voor alle vragen over een beperking,
chronische ziekte of autisme spectrum
stoornis. Maatschappelijk Netwerk
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. Tel.
0570 74 51 11. Voor meer informatie
www.meeveluwe.nl

KERKDIENSTEN

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

Donderdag 12 september

‘UIT HET ARCHIEF’

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30
uur ds. A. Brugge.

Zondag 15 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 Wilp.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur
ds. R. Boogaard, 15.00 uur ds. W. Vlastuin.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds.
Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, dhr. Boers.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur, ds. Weijenberg.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Bassa,
gez. dienst in Wilp.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Goeij.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Bassa,
gez. dienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00
uur, . 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. Boer.
St Martinuskerk Bussloo, Taizéviering elke tweede donderdag van de
maand om 19.00 uur.
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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

De gymnastiekvereniging uit Terwolde is aan de wandel. Waar gaan ze naar toe en
wanneer was dat? U herkent ook vast wel enkele personen. Uw informatie is welkom.
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.

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 – verzoekplatenprogramma.

NaastenhulpVoorst

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

DIERENARTSEN
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 Klarenbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

WIJKAGENT
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 Dorpshuis de Pompe.
Voorst: 20:00 tot 20:30 uur Dorpshuis
Voorst.
NIJBROEK/TERWOLDE
Wilco Jansen, op afspraak

WEKELIJKS
HUIS AAN HUIS
DAGELIJKS ONLINE
WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Vermist

Zwart katertje, enkele witte haartjes op de borst, knikje in staart, slungelig
gebouwd: Hoofdweg , Klarenbeek.
Witte poes met zwarte vlekken, zwart op de kop, vlekken rug, gevlekte
staart: Leemsteeg, Wilp-Achterhoek
Rode gecastreerde kater met witte kin en voetjes: Appenseweg, Voorst.
Witte poes, vrij klein: Hoofdweg, Klarenbeek.

Gevonden

Zwart/witte kat, zwart op de kop, rug en staart witte snuit, borst, buik en
poten: Rijksstraatweg, Voorst.

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de
Leemsteeg in Wilp-Achterhoek.
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PHILOMENA
Philomena is een aandoenlijke oudere dame van ca.
14 jaar. Zij zoekt zelf toenadering door kopjes te geven
tegen deurposten e.d. en wil dan graag geaaid worden.
Ze heeft ernstig obesitas waardoor ze voor haar gezondheid op dieet moet en aangepast light brokken voor de
rest van haar leven moet hebben. Ze houdt van een rustig leven en past dur het beste in een gezin zonder kinderen en andere huisdieren. Bij de vorige eigenaar ging
ze weleens naar buiten in een afgesloten tuin. Gezien
haar overgewicht en conditie heeft ze wel gedoseerde
beweging nodig en moet ze daar voor uitgedaagd worden. Wie geeft deze lieve poes een mooie oude dag?

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

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

Speltbrood puur
Per stuk van €3.25 voor

Krenten- / rozijnenbolletjes
Zak 6 stuks van €2.46 voor

Zonne- mueslibroodje
gevuld met een noten fruitmix
Per stuk van €3.10 voor

Zonnepitbroodje
+/- 400 gram
van €1.40 voor

Gevuld speculaas

Natuurlijk met roomboter en amandelspijs
EN DAT PROEF JE!!

50

20% KORTING

Iedere vrijdag en zaterdag in september:
onze heerlijke speculaasjes

20% korting!!!

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van
woensdag 11 september t/m dinsdag 17 september 2019.

