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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

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

SILVANA ACTIE

Finstral B.V.
Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn

Open 
Studio 
dagen

Kozijnen nodig?

6 & 7 
OKTOBER

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

Schoonheidsbehandeling
en huidverbetering

Matanze Molenfestival, 
gevarieerd en erg gezellig

TERWOLDE.- Het Matanze Mo-
lenfestival dat afgelopen zater-
dag in de tuinen van de Matanze 
in Terwolde werd gehouden is 
verlopen zoals een goed festival 
kennelijk hoort te lopen. Tijdens 
de opbouw hielden de weergoden 
dusdanig huis dat wat aan tenten 
opgebouwd was in allerijl moest 
worden veiliggesteld en later op-
nieuw moest worden opgebouwd. 
Bij de aanloop van het festival wa-
ren de weergoden om enigerlei re-
den nog steeds ontstemd, maar al-
lengs klaarde de lucht op en zagen 
festiviteiten, park en de bezoekers 
er een stuk vrolijker uit.

Tijdens het festival kon van een gro-
te verscheidenheid aan activiteiten 
worden genoten. Natuurlijk stalen 
de professionele jonglerende acro-
baten van circus Knal uit Nijbroek 
weer de show. Zij wisten een grote 
schare publiek van het eerste tot het 
laatste moment van hun optreden 
te boeien door hun fabelachtig han-
delen met allerhande te jongleren 
voorwerpen. Daarnaast was er een 
voortdurend optreden op diverse 
locaties in het uitgebreide park. 
Marjo Dames wist haar publiek te 
betoveren met haar levensechte cri-
minele avonturen, theatergroep Ga-
jes timmerde letterlijk aan de weg 

met het optreden van Parasolo en 
vooral ook het optreden van Marit 
met haar plaatselijke kinderdans-
groep veroorzaakte een ware run 
van het publiek. Logisch natuurlijk, 
want hoewel tot dan het publiek het 
behoorlijk liet afweten, kwamen in 
het kielzog van de jeugdige dansers 

en danseressen zo veel familieleden 
mee, dat het festivalterrein met-
een als zodanig te herkennen was. 
Toen later op de avond bovendien 
het daglicht plaats maakte voor de 
feeërieke verlichting vaan het park 
door kaarsen en vuurpotten werd 
het echt gezellig.

Hobbyisten gevraagd voor wintermarkt
TWELLO.- Voor de grote wintermarkt in het centrum van Twello op 16 de-
cember van 17.00 tot 21.00 uur vraagt de promotiecommissie van Twello 
hobbyisten. Naast de verkoop in veel kramen zullen er vele andere gezel-
lige activiteiten te beleven zijn. 
Maak jij mooie spullen en wil je die komen verkopen op onze winter-
markt, dan nodigen we jou bij deze uit ons te mailen. Handelaren en food 
worden niet uitgenodigd. Een kraam van 4 meter met zeildoek huren kost 
slechts € 15,- Mail : naam, adres, telefoonnummer en jouw product(en) 
naar promotiecommissie@intwello.nl.

Uitnodiging 
thema-avond
TWELLO.- Het duurt niet lang 
meer en de eerst thema-avond 
van de Vrijwilligers Centrale 
Voorst is een feit. Op maandag-
avond 2 oktober om 19.30 uur 
komt een deskundige trainer 
voor organisaties, besturen en 
stichtingen die met vrijwilligers 
werken een interessante thema-
avond over diversiteit in het 
vrijwilligerswerk verzorgen. Wat 
is er te winnen, voor ons, voor 
de betrokkenen, voor de samen-
leving? Zoek de win-win! Hoe 
sluit dit aan bij de doelen die je 
zelf hebt met het vrijwilligers-
werk? En wat is ervoor nodig om 
nieuwe talenten een thuisplek te 
geven? Deze interactieve avond 
wordt gehouden in Dorpskerk 
Twello/ Gebouw Irene; Dorps-
straat 10 te Twello.
Meld u dus snel aan via vrijwil-
ligerscentrale@mensenwelzijn.nl

Vrijwilligersmarkt
Op 27 oktober organiseert de 
Vrijwilligers Centrale Voorst 
een vrijwilligersmarkt voor alle 
organisaties, stichtingen, vereni-
gingen en inwoners van Voorst. 
Bent u op zoek naar vrijwilli-
gers? Dan is dit een goede gele-
genheid om uw organisaties op 
een leuke en aantrekkelijke ma-
nier te presenteren. Aanmelden 
kan via vrijwilligerscentrale@
mensenwelzijn.nl
Bent u op zoek naar vrijwil-
ligerswerk? Dan is de vrijwil-
ligersmarkt de kans om op een 
laagdrempelige wijze in contact 
te komen met vrijwilligersorga-
nisaties, zodat u uw kennis, ta-
lenten en ervaring op een goede 
manier kunt inzetten. Wij zien u 
graag op 27 oktober tussen 16.00 
– 19.00 uur in het gemeentehuis 
Voorst.

Telefoon: 0571-270825

Loop vrijblijvend 
binnen en win

Fantastische 
viering 40 jaar 
Zonnebloem 

Gemeente Voorst

Zijn er nog 
kansen voor 

Luchthaven Teuge?

RTV Voorst staat 
open voor talent

Zeer geslaagd 
bestuurdersevent 

voor sport- en 
beweegaanbieders



Familie berichten 
De strijd is gestreden
met telkens nieuwe moed
verbazingwekkend krachtig.
’t Is op, zo is het goed.

Vol bewondering voor haar doorzettings-
vermogen tijdens haar ziekte geven wij u 
kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve 
vrouw en moeder

Neeltje Sarink - Kramer
Nely

Woudenberg,  Voorst, 
30 januari 1943 13 september 2017

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle 
medewerkers van Sensire Twello 
buiten-noord en de huisartsen 

dr. Roessingh en dr. Roessingh-Spruijt 
voor de goede zorg en liefdevolle aandacht.

Bennie Sarink

Henriëtte van Schaik en Arnout Goeree 

Klarenbeekseweg 29c
7383 EB  Voorst

De crematieplechtigheid heeft, 
naar de wens van Nely, 

in besloten kring plaatsgevonden.

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

je ook het leven kunt 

vieren bij een uitvaart

Geboren op 13 september 2017

Seba
Anna van Ekeren

‘’Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond, 
jij bent z’n mooie meid!’’

23:28 uur – 3372 gram – 53 cm

Dochter van Cynthia Leerkes & 
Bjorn van Ekeren. Zusje van Stijn.

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Wij houden 
het graag 
persoonlijk...

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

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

Thuisopbaring
Afscheidshuis
Afscheidscentrum

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

Tel: 0578 572797  |  Fax: 0578 572704  |  Mob: 06 54294866 |  E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl 

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

“Jouw moed en jouw levenskracht
 zal altijd in onze herinneringen blijven bestaan
 en ons kracht geven om verder te gaan”

Na een periode van ziekte, hebben wij 
in liefde afscheid genomen van onze 

zorgzame moeder, schoonmoeder en 
trotse oma

Trudie 
Bouwmeester - Spieker

Geertruida Bertha Martina

sinds 17 november 2013 weduwe van 
Wim Bouwmeester

* Klarenbeek,  † Twello,
5 april 1949  18 september 2017

Wilco en Josette
   Jasmijn
   Boris 
Martijn en Chantal
   Liv
   Lila
   Ivie-Zonne

Correspondentieadres:
Familie Bouwmeester
p/a Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Trudie is in Afscheidscentrum Hemmes.

Er is gelegenheid tot condoleren en 
afscheid nemen op donderdag 21 

september van 19.00 uur tot 20.00 uur 
in Afscheidscentrum Hemmes, Piet 

Heinstraat 33 te Twello.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden 
op vrijdag 22 september om 11.00 uur in 
de Hanze van yardenhuis Steenbrugge, 

Raalterweg 29 te Diepenveen.

Na afloop is er een samenzijn met 
de familie in de koffiekamer van het 

crematorium.

Onze bijzondere dank gaat uit naar 
dr. Scholte en dr. Scholte - Talsma en het 

team van Thuiszorg Verian voor de liefdevolle 
verzorging en aandacht.

In plaats van bloemen graag een donatie 
voor het Koningin Wilhelmina Fonds,

waarvoor collectebussen aanwezig zullen zijn.

Koppelstraat 4
gaat door als VSV-TWELLO
STUNTZAAK.NL

kanaalplaten en ALU profielen voor verkapping
POLYCARBONAAT

0571 794 512
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Offi  cieel Renault Dealer

Erkend schadeherstel bedrijf

Automatische wasstraat

APK II keuringsstation

Autoverhuur

Airco reparatie- en 

onderhoudsbedrijf

LPG inbouwstation

Koekendijk 8 Bathmen - 0570 541224

www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR

Afscheid monumentale kastanjeboom 
DE VECHT.- Al meer dan honderd 
jaar is de kastanjeboom ‘bij Brum’ 
getuige van het leven in De Vecht. 
En al bijna 25 jaar is het traditie 
om de kastanjeboom in de periode 
rond de kerstdagen om te toveren 
in een gigantische kerstboom die 
vanuit de wijde omgeving te zien 
was. Was, want aan deze traditie 
komt helaas een einde. En sneller 
dan dat de inwoners van De Vecht 
konden bedenken. De harde wind 
van 13 september jongstleden heeft 
het proces versneld. De boom die er 
toch al slecht aan toe was, kon niet 
meer voldoende weerstand bieden. 
In overleg heeft de gemeente beslo-
ten een spoedprocedure in te zetten, 
de kastanjeboom is zaterdag 16 sep-
tember gekapt. 

Hoe het begon
Het begon met een vraag van Wil-
lemien Brummelhuis aan Eduard 
Huisman: ‘Kunnen we er niet een 
paar lampjes inhangen met Kerst?’ 
Eduard nam geen halve maatrege-
len, hij trommelde wat sponsoren 
bij elkaar en knutselde eigenhandig 
een snoer voor enorm veel lampjes 
in de boom. Iets meer dan Wille-
mien bedacht had, maar eindeloos 
veel mooier. 

Traditie
Elk jaar werd er een feestje om de 
kerstboom gevierd. Het begon klein, 
met een klein kringetje onder de 
boom, borreltje erbij. Zoetjes aan 
werd het wat groter. Met muziek 
van een koor, met de lampionnen-
optocht van de kinderen van school, 
onder begeleiding van de Kerstman, 
al dan niet met arreslee. Altijd weer 

een mooi momentje, altijd weer ge-
zellig. 

Mr. Kerstboom
Mister Kerstboom - zo kunnen we 
Eduard wel noemen - regelde elk jaar 
vol enthousiasme dat de boom op 
haar mooist kon zijn met kerst. Maar 
als we met het bakje omhoog gingen 
om de lampjes te controleren, zagen 
we ook dat de conditie van de boom 
achteruit ging. Daar maakten we ons 
al wel wat zorgen over. 

Ziek
Die zorg werd dit jaar bewaarheid. 
Onderzoek van een bomendokter 
wees uit dat de boom ziek is en in 
zeer slechte conditie verkeert. Om 
ongelukken te voorkomen, diende 
de boom gekapt te worden. Het had 
geen haast, maar het moest wel dit 
jaar gebeuren. De praktijk heeft ons 
dus ingehaald. 

Afscheid
De harde wind van afgelopen week 

heeft aangetoond dat de boom geen 
weerstand meer kon bieden. Samen 
met Cees Boutkan, de tegenwoordi-
ge eigenaar van de kastanjeboom, en 
de gemeente is er overleg gevoerd en 
er is besloten om over te gaan tot een 
spoedprocedure. Tijd voor een geor-
ganiseerd afscheid was er niet meer, 
maar menig inwoner van De Vecht 
is nog even komen kijken naar de 
boom, die de laatste twee avonden 
in vol ornaat heeft kunnen schitte-
ren met al haar lichtjes. 

Als de boom kon praten…
“Het is niet mijn boom, maar de 
boom van het dorp”, heeft Cees 
Boutkan eerder al eens tegen ons ge-
zegd. En zo voelt het ook een beetje. 
De boom was van ons allemaal. De 
boom heeft veel zien gaan en ko-
men. En als de boom kon praten, 
kon ze wel een boek volschrijven. 
Niet iedereen zou willen dat de 
boom vertelt wat ze allemaal heeft 
gezien. Anderen weer wel! 

Toekomst
Op de plek van de kastanjeboom 
wordt een rode beuk geplant. Waar 
en hoe we onze kersttraditie gaan 
voortzetten, is de vraag. Die vraag 
wordt met de leden van het Plaat-
selijk Belang besproken tijdens de 
ledenvergadering op 25 oktober aan-
staande. 

Fantastische viering 40 jaar 
Zonnebloem Gemeente Voorst

V.l.n.r. Willemien Borgonje, Marietje Havekes en Tonny Haarman

Muzikanten van verenigingen Excelsior en Cadenza verrasten samen de aanwezi-
gen bij aanvang van het jubileumfeest.

TWELLO.-  zaterdagmiddag 9 sep-
tember vond in Sporthal Jachtlust 
een prachtig 40-jarig Jubileumfeest 
plaats. In de mooi versierde zaal 
werd herdacht dat de Zonnebloem 
afdelingen Klarenbeek en Voorst 
werden opgericht in 1977. De start 
van de huidige Zonnebloem Regio 
Voorst. Na koffie en thee met een ap-
pelgebakje met logo 40 jaar Zonne-
bloem opende Regio-voorzitter Ben 
Hurenkamp de jubileumviering, 
waarbij hij dank en trots uitsprak 
over de vanzelfsprekendheid waar-
mee de vrijwilligers van de Zonne-
bloem hun werk doen en kondigde 
de burgemeester van de Gemeente 
Voorst aan. De burgemeester van 
de Gemeente Voorst, Jos Penninx, 
bracht de historie in zijn openings-
woord naar voren, hij vond de ju-
bileumkrant prachtig en sprak zijn 
dank uit aan alle vrijwilligers die 
steeds kleur geven aan onze zon-
nebloemgasten. Zijn thema: ver-
trouwen in elkaar, iets beter doen, 
dan we al doen. Hierna decoreerde 

hij twee vrijwilligers, Tonny Haar-
man en Willemien Borgonje, die al 
40 jaar vrijwilliger zijn met een Ko-
ninklijke onderscheiding, Lid in de 
Orde van Oranje –Nassau. Leden 
van de Rotary Gemeente Voorst had-
den die ochtend de zaal ingericht 
en verzorgden de bediening van de 
gasten en de vrijwilligers, zodat de 
vrijwilligers, die gebruikelijk altijd 
in touw zijn dit keer ook echt gast 
waren op het feest.
Er was een optreden van zanger en 
musicus Jan Mulder waarvan ie-
dereen genoot. In de zaal was een 
informatiewand met posters en de 
historie van de Zonnebloem, waar 
veel belangstelling voor was. Later 
op de middag trad de Twellose Ac-
cordeon Vereniging op. Het publiek 
waardeerde hun uitvoering van be-
kende en vrolijke nummers. Voor 
het vertellen van de historie betrad 
Geert Gerritsen, PR bestuurslid Zon-
nebloem, het podium. Hij verwees 
naar de door hem gemaakte jubile-
umkrant in samenwerking met het 

Voorster Nieuws, uitgave 30 augus-
tus waarin u een historische terug-
blik kunt zien. Fiene Pelgrim, 85 
jaar, en Ria Dres, 91 jaar mochten 
op het podium een boeket bloemen 
in ontvangst nemen. Fiene als me-
deoprichtster van de Afdeling Kla-
renbeek en Ria Dres, omdat op haar 
boerderij “de Bolt” in 1984 de eerste 
wandeling op Bussloo plaatsvond. 
De inmiddels gestopte bloemist 
Johan van Brummelen werd voor 
zijn jarenlange steun aan de Zonne-
bloem bedankt. Geert Gerritsen las 
een felicitatiebrief voor van Elizen 
Vastgoed BV met dank aan de inzet 
van de Zonnebloem en een toezeg-
ging van maar liefst 4000 Euro. Dit 
bedrijf had ook de feestelijke entree 
van de sporthal verzorgd. Binnen-
kort verschijnt er een digitaal boekje 
over 40 jaar Zonnebloem. De Voor-
ster bedrijven hebben hart voor de 
Zonnebloem. Elke 4 jaar worden 
een aantal bedrijven benaderd om 
de Zonnebloemactiviteiten te spon-
soren. 

Huldiging Jubilarissen, 40 jaar 
vrijwilliger
Voorzitter Ben Hurenkamp spel-
de Willemien Borgonje, Marietje 
Havekes en Tonny Haarman een 
gouden zonnebloemspeld op voor 
40 jaar vrijwilligerswerk. De Twel-
lose Accordeon Vereniging sloot de 
feestelijke middag af. Zij hadden 

het zonnebloemlied speciaal voor 
deze gelegenheid ingestudeerd. Sa-
men met twee zangers, voorzitter 
Ben en vrijwilliger Theo Dollen-
kamp werd het Zonnelied ten ge-
hore gebracht waarbij vele vrijwil-
ligers meezongen. 17.00 uur sloot 
voorzitter Ben een zeer geslaagd 
jubileumfeest af. 



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

OÓK IN DE WINTER!
•Vergaderen
•Familiefeest
•Bedrijfsuitjes
•Recepties

In ons verwarmde kasrestaurant
of in de oude paardenstal

Black  Blue
ROCKNIGHT

www.pampus.org tickets

featuring

TICKET VOORVERKOOPPUNTEN:
OONK TWELLO | BAKKER GERRITS WILP | WOLTERS KLARENBEEK

Black & Blue presents i.s.m. wilpse ondernemersvereniging

PAMPUS
KNIBBELALLEE 3 | 7384 AN | POSTERENK

LOCATIE
30

START 21.00 UUR | E-TICKETS € 10,-

20
17

sep

Sidewalk 
Sally

WWW.FACEBOOK.COM/
SIDEWALK-SALLY

TICKETS AAN DE DEUR ZIJN  € 12,50

ZAAL GEOPEND 20.30 UUR

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

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

De Kribbe

Weerdseweg 6a Wilp

 0571 26 25 22

 info@dekribbe.nl 

www.dekribbe.nl

Koffie, thee & taart

(Personeels)feesten 

(Zakelijke)lunch & borrel 

Partijen & bijeenkomsten

Terras voor & achter

Museum 

Welkom bij  

De Kribbe! 

in september is de keuken  

geopend tot 18.00 uur!

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

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

70-Tons weegbrug

Hemelwater - Infiltratiekratten
INFILTRATIEKRAT

Koppelstraat 4
gaat door als VSV-TWELLO
STUNTZAAK.NL

0571 794 512

Badkamers     Keukens     Wand- vloertegels     PVC Vloeren

Gijsberts BV  |  Vlijtseweg 190  | 7317 AM  Apeldoorn  | Tel.: 055 5219175 
Open van dinsdag t/m zaterdag

Badkamers, 
keukens en 

tegels 

40 jaar

Kom langs of maak online een 
afspraak op gijsbertsbv.nl

5000 m2

showroom

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

Tien genomineerden voor Gouden 
Gelderse Roos Juryprijs zijn bekend
TERWOLDE/ARNHEM.- Na beraad van de vakjury zijn tien projecten in 
de provincie Gelderland  naar voren gekomen die kans maken op de Gou-
den Gelderse Roos Juryprijs. De jury, bestaande uit Josan Meijers, Marc 
Wingens, René Arendsen, Leo Adriaanse en Dolly Verhoeven, was onder 
de indruk van de diversiteit van de projecten en het enthousiasme van de 
erfgoedorganisaties. Na een geanimeerd beraad van ruim twee uur heeft de 
jury unaniem de volgende tien projecten genomineerd:
Shortlist genomineerden (in willekeurige volgorde):
Landjuweel van Gelderland – Oud Dijk Didam
Erve Eme – Zutphen
Achterhoek College – Doetinchem
Interactieve Studiezaalwand – Tiel
VR Bunker van Seyss Inquart – Apeldoorn
Gelderse smaken – voeding en gerechten in acht Gelderse musea – Gel-
derland
Verhalenvangers van het Onderduikmuseum – Aalten
Kamers op Kolkenstein – Terwolde
HELP ELKANDER – multimediaproject – Velp
Virtual Reality in Museum Nijkerk - Nijkerk
De vakjury feliciteert de genomineerden met deze eerste overwinning. Be-
nieuwd naar de motivatie van de jury? Lees deze op de website van Erf-
goed Gelderland http://erfgoedgelderland.nl/juryprijs/

Voor 10 november zal er een tweede shortlist van drie gegadigden bekend 
gemaakt worden. Er worden twee Gouden Gelderse Rozen uitgereikt: de 
publieksprijs en de juryprijs. De genomineerden voor de juryprijs dingen 
tevens mee naar de publieksprijs. Beide prijzen bestaan uit een geldbedrag 
van € 1000,- en een fysieke prijs, die de winnaar mag behouden en uitdra-
gen. De Gouden Gelderse Roos is er voor erfgoedprojecten en activiteiten 
met impact! 
Erfgoed Gelderland staat voor Samen Verleden Toekomst Geven. Om dit 
kracht bij te zetten stelt Erfgoed Gelderland vanaf 2017 een tweejaarlijkse 
erfgoedprijs in: de Gouden Gelderse Roos. Het doel van de prijs is een 
podium bieden voor inspirerende erfgoedprojecten met betrekking tot de 
geschiedenis van Gelderland. 

“Boer, burger en het boerenland” 
Thema avond GroenLinks-PvdA Voorst 
 
VOORST.- In hun streven naar 
meer begrip tussen burgers en 
boeren met hun wederzijdse be-
langen, organiseren PvdA- & 
GroenLinks-Voorst een voor ie-
dereen toegankelijke thema avond 
op donderdagavond 5 oktober in 
het Dorpshuis, Schoolstraat 14 in 
Voorst. Aanvang 20.00 uur. Ieder-
een welkom, toegang gratis.
 
Voordracht
Prof. Dr. Ir. Rudy Rabbinge, mondi-
aal dé grondlegger van de productie-
ecologie, houdt de voordracht. Hij 
beschrijft de veranderingen in de 
landbouw en wijst op consequen-
ties voor beleid in gemeentes als de 
onze, op nationaal en Europees ni-
veau. Het is daarbij nodig rekening 
te houden met meerdere doelen. 
Zo moeten niet alleen productie en 
inkomen van de boer aandacht krij-
gen, maar ook de leefbaarheid van 
het platteland en natuurbehoud. 
Een vraag daarbij is hoe foute per-
cepties over de ander te vervangen 
door een wederzijds begrip tussen 
boeren en burgers. Dat moet om ge-
zond, duurzaam en betaalbaar voed-
sel te doen produceren dat boeren 
een goed inkomen garandeert, nu en 
in de toekomst.  

Rudy Rabbinge is een deskundige 
van wereldfaam. Hij studeerde af als 
plantenziektekundige aan de Wage-
ningse Universiteit. Na zijn promo-
tie werd hij er hoogleraar Duurzame 
Ontwikkeling en Voedselzekerheid. 
Daarnaast vervulde en vervult hij 
bestuurlijke functies in de private 
en de publieke sector en in interna-

tionale organisaties. Hij was voor de 
PvdA lid van de Provinciale Staten 
van Gelderland en de Eerste Kamer. 
Hij heeft in al zijn functies de grond-
beginselen van duurzame ontwikke-
ling proberen uit te werken en toe te 
passen. 

Reacties
Na zijn inleiding zullen Evert Jan 
Wijers van de Land- en Tuinbouw 
Organisatie Nederland (LTO) en 
Dirk Jan Schoonman van de Neder-
landse Melkveehouders Vakbond 
(NMV), op de voordracht van Rab-
binge reageren, waarna de zaal met 
de deskundigen in gesprek kan gaan.
Twee derde van Nederland is boe-
renland, en wordt gebruikt en be-
heerd door minder dan 1% van de 

bevolking. De andere bijna 17 mil-
joen mensen leven, wonen en recre-
eren op het resterende derde deel 
van ons land. Op dat boerenland 
wordt een deel van het Nederland-
se inkomen verdiend, maar daarbij 
wordt het milieu van het hele land 
beïnvloed. 
Boeren wordt verweten dat ze de 
natuur verarmen en bijdragen aan 
klimaatverandering.  Recent komen 
daar het eierschandaal en het grote 
aantal dieren dat door stalbranden 
omkwam bij. Maar boeren beklagen 
zich over de wurgende wet- en re-
gelgeving en de bijkomende admi-
nistratieve rompslomp, om het over 
lage prijzen voor hun producten 
maar te zwijgen, lage prijzen die hun 
dwingen tot schaalvergroting en tot 
de verguisde productiemethoden. 
De toenemende afstand tussen con-
sument en boer maakt dat er  meer 
óver boeren dan mét boeren gespro-
ken wordt. 

Weer in de wei – foto Wil Kroon

Gezamenlijke startzondag 
GEMEENTE VOORST.- Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp viert op 
zondag 24 september a.s. gezamenlijk in de kerk van Voorst. Tijdens deze 
‘startzondag’, die om 10.00 uur begint, is ds. Marrit Bassa de voorganger. 
De dienst krijgt als thema mee: ‘Je kunt de boom in’. Het is uiteraard niet de 
bedoeling om dit al te letterlijk op te vatten!  Immers, bij Jezus is iedereen 
welkom! Dus laat u/je verrassen door de ‘special guest’ die in de kerk aanwe-
zig is, door de aankleding alsook door het verhaal van deze zondag, welke in 
een eigentijds jasje is gestoken!  U bent van harte welkom op 24 september 
in de kerk van Voorst. Na de dienst is er tijd voor ontmoeting onder het genot 
van koffie, thee, limonade en eigengemaakte baksels!

Dit mag je niet missen
VOORST.- Een 
prachtige verzame-
ling merklappen, 
b o r d u u r w e r k e n , 
rode schoollapjes 
enzovoort wordt 
tentoongesteld in de 
kerk van Voorst.

Op de oproep van de 
organisatie is enthou-
siast gereageerd door 
heel veel mensen. 
Ruim honderd stuks 
kregen een plekje 
op de expositie. Er 
zijn enkel heel oude 
merklappen bij, som-
mige met een indrukwekkend verhaal. Geweldig om te zien

De tentoonstelling in de kerk (Schoolstraat 16) is geopend op de zaterdagen 
23 en 30 september en op 7 en 14 oktober van 12.00 tot 17.00 uur. Gratis 
toegang.

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

VOETBAL 2017

MERCURIAL
VOETBALSCHOENEN

NEMEZIZ
VOETBALSCHOENEN 45004495

JUNIOR v.a.JUNIOR v.a. SENIOR v.a.SENIOR v.a.

55008995

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

De nieuwe collectie Voetbal 2017
NU BIJ AANKOOP VAN EEN PAAR 

VOETBALSCHOENEN*

STANNO VOETBALKOUSEN 

CADEAU

TWELLO CENTRUM M kt t t T ll

*VANAF 50 EURO. NIET GELDIG I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 30 SEPTEMBER 2017

T.W.V. 9,50

http://erfgoedgelderland.nl/juryprijs/


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

contact op met onze vestiging in Apeldoorn Zuid.

 www.europlanit.nl

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

bouwbedrijf

Machinist mobiele torenkraan
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Bij Nikkels zijn we iedere dag samen bezig om mooi werk voor onze 
opdrachtgevers te maken.

VACATURE

Interesse? Zie www.nikkels.nl

Wij zijn op korte termijn op zoek naar gemotiveerde 

oproepkracht

Chauffeurs
die stressbestendig, klantgericht en flexibel zijn en 

incidenteel in het weekend kunnen worden ingezet.

Functie-eisen:
- In het bezit van rijbewijs BE
- Rijbewijs C/CE is een pré
- Een goede mentale / fysieke gezondheid
- Woonachtig binnen een straal van 10 km vanaf Twello

Interesse? Stuur dan een e-mail met CV:  info@logisticcare.nl

wegens groei

www.mechanisatieserviceveluwe.nl
Mechanisatie Service Veluwe BV • Koppelstraat 4 • Twello • 0571 794515

monteur gezocht

Wij zoeken betrouwbare, 
flexibele medewerkers voor 
fulltime dienstverband.

Wij werken voor woningbouw,particulier, 
verenigingen, vakantieparken etc...

• elektra werkzaamheden 
• loodgieters werkzaamheden
• CV werkzaamheden 

Word jij onze nieuwe enthousiaste 
flexibel ingestelde collega?

Wij bieden:
• een betrouwbare werkplek                                                  
• leuk team collega’s                                            
• goede onderlinge sfeer

Graag reactie en/of cv mailen

A. JANSSEN - LIEREN V.O.F.
Installatiebedrijf

Tullekensmolenweg 119
7364 BB Lieren

Telefoon: (055) 506 18 60
info@installatiebedrijfjanssen.nl

PERSONEEL GEZOCHT



Pagina  7 Voorster NieuwsWoensdag 20 september 2017

APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

www.sensire.nl | bel 0900 8856

‘Om de privacy van onze 
klanten te waarborgen, 
zijn de namen in deze 
column gefingeerd.’

Praktijkverhaal over de zorg

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

Een fijn ritje
Sofie (24):

Mijn oma woont nu vier jaar in Den Ooiman in Doetinchem. Ze heeft dementie. 
Elke week, op donderdagmiddag, kom ik haar opzoeken. Gelukkig herkent ze me nog. 
Althans, soms noemt ze me Aleid – zo heet mijn moeder – en een heel enkele keer 
zegt ze ‘zuster’ tegen me. Maar in elk geval merk ik dat ze zich vertrouwd voelt bij 
me. Dat is belangrijk voor haar.

In de war
In de vakantieperiode ga ik altijd wat vaker langs. Een paar vaste zorgmedewerkers 
gaan dan op vakantie, wat oma erg in de war brengt. Bovendien is het vaak stil in 
die weken, als ook veel familieleden weg zijn. Zo’n lange zomer met veel nieuwe 
gezichten en nu en dan een hittegolf, daar doe je oude mensen met dementie geen 
plezier mee. Of, zoals oma dan zegt: ‘Pff, laat ze mij maar komen halen.’ De vakantie 
draagt, kortom, niet bepaald bij aan haar levensvreugde.

Afgelopen vakantie moest oma ook weer erg wennen. Eén keer trof ik haar ietwat 
verwilderd aan, op haar vaste plekje bij het raam. ‘Die daar, die probeerde me aan 
te vallen,’ siste ze, terwijl ze naar een vriendelijk glimlachende, nietsvermoedende 
invalster gebaarde. Ik probeerde nog wat te sussen, maar oma was beslist: 
‘Daar moet ik niets van hebben. We gaan.’ Dus draafde ik schaapachtig achter haar 
aan naar de lift. ‘Waar wilt u heen, oma?’

Net echt
Nu wil het geval dat Den Ooiman laatst een aantal interessante nieuwe attributen in 
huis heeft gehaald. Zo zijn er twee ‘rocking chairs’, of, in oma’s woorden: ‘lekkere 
stoelen waar muziek in zit’. En dan is er de Droombus, een namaak-stadsbus die mooie 
routes rijdt in de omgeving van Doetinchem. De voor- en zijramen zijn tv-schermen 
waarop beelden van de langsglijdende omgeving worden geprojecteerd. Net echt.

Vooral die bus vindt oma prachtig. Gedesoriënteerd als ze is weet ze hem toch altijd 
weer te vinden. Zo ook nu. Voor ik er erg in had zaten we alweer naast elkaar 
naar buiten te staren, voor ons vijftiende ritje van de vakantie. Daar stonden weer 
de koeien te grazen. Daar gleed weer de kerk voorbij, waar oma ooit met opa was 
getrouwd. Oma zuchtte even, en uit mijn ooghoeken zag ik haar glimlachen. 
Ze greep mijn hand. Haar stem klonk weer warm en vriendelijk toen ze zei: ‘Wat een 
fi jn ritje, Aleid.’ 

Kunstkracht in 
Klarenbeek
KLARENBEEK.= Afgelopen woens-
dag vond de eerste workshop 
Kunstkracht in Klarenbeek plaats. 
De workshop werd gegeven door 
Marente Bouman, bekend om haar 
koeienkunst. Zelf schildert zij al 
ruim 25 jaar en heeft diverse cursus-
sen en workshops gevolgd. 
Er hadden zich  5 enthousiaste deel-
nemers aangemeld voor deze och-
tend. Het doel van de ochtend was 
kennismaken met het materiaal en 
experimenteren. Hierbij speelt  het 
plezier in schilderen een grote rol. 
Er werd gewerkt met verschillende 
verfsoorten en voorbeelden. Opval-
lend was de concentratie tijdens het 
werk .
Het resultaat was verrassend en 
kleurrijk. Het plezier in het schilde-

Derde atelier Dorpsvisie Teuge
TEUGE.- De gemeente Voorst en het 
Algemeen Belang Teuge werken sa-
men aan een toekomstbeeld voor 
Teuge. In drie werkateliers wordt 
samen met inwoners en betrokkenen 
een visie gerealiseerd. Op dinsdag 12 
september werd input geleverd aan 
het derde en daarmee laatste atelier.

In het atelier werden de kanskaarten 
van Teuge nader toegelicht. De kans-
kaarten hingen aan de muur van het 
dorpshuis en de inwoners en betrok-
kenen konden hun voorkeuren prio-
riteren: Opwaarderen oude dorpslint 
- Herinrichten de zanden en zuidrand 
luchthaven - Versterken interne dorps-
netwerk - Herontwikkeling zuidelijk 
MOB-complex - Versterken recreatieve 
routenetwerk - Op weg naar een duur-
zaam dorp
Bas van den Hoogen (gemeente 
Voorst) gaf een toelichting over de 
mogelijkheden dorpenplatform bin-
nen de gemeente Voorst. Dit mooie 
initiatief, mijnbuurtje.nl, biedt dorpen 
een platform en zorgt voor verbinding. 

Voor aansluiting zoekt Algemeen Be-
lang Teuge dorpsgenoten die het leuk 
vinden om input te leveren (posten 
berichten en foto’s) en te verbinden. 
Spreekt het je aan, neem contact op 
met ABT via www.teuge.eu. 
De conceptvisie wordt nu aangevuld 
met input van deze avond. Vervolgens 

wordt het gepubliceerd op www.teuge.
eu en besproken in het bestuur van Al-
gemeen Belang Teuge. Deelprojecten 
worden opgepakt en in samenspraak 
met de gemeente Voorst gerealiseerd. 
De eerste groep dorpsgenoten heeft al 
een project omarmt. De toekomstvisie 
wordt al voor een deel gerealiseerd.

ren was duidelijk te zien en later ook 
hoorbaar. Juist wanneer men plezier 
ervaart durf je uit je comfortzone te 
komen en kom je tot verrassende 
ontdekkingen.
Bij voldoende animo zal een tweede 
workshop in het MFC te Klarenbeek 
plaatsvinden. Dus houd de agenda 
van het MFC in de gaten.

Geslaagde Floralia

Roos Haarman kweekt 
hoogste zonnebloem
WILP-ACHTERHOEK.- Afgelopen zaterdag vond op OBS Wilp-Achter-
hoek de jaarlijkse Floralia plaats. Op vrijdag voorafgaand aan dit gezel-
lige feest hadden alle leerlingen bloemstukjes gemaakt met als thema 
“een dagje uit”. In alle leeftijdscategorieën heeft een deskundig jury de 
bloemstukjes beoordeeld en konden de winnaars een leuke prijs in ont-
vangst nemen. Ook was er een prijs voor de hoogste zonnebloem die dit 
jaar werd gewonnen door Roos Haarman met een hoogte van maar liefst 
3,54 meter. In de lokalen konden de kinderen diverse spelletjes doen. 
Bij het Rad van Fortuin waren leuke prijzen te winnen.  Deze prijzen 
waren door een aantal sponsors beschikbaar gesteld.  Als afsluiting van 
deze zeer geslaagde en gezellige avond vond de trekking van de lote-
rij plaats. Er waren ruim 1100 loten verkocht.  De opbrengst van deze 
avond komt ten goede aan de school en dit allemaal was alleen mogelijk 
door de inzet van de leerlingen en de vele vrijwilligers. 

Zijn er nog kansen voor Luchthaven Teuge?
Kamer onjuist geïnformeerd over alternatieve 
vliegroute en de lokale politiek onderneemt actie
TEUGE.- Het doek leek te zijn ge-
vallen voor Luchthaven Teuge.  
Door de uitbreiding van Lelystad 
Airport moet Luchthaven Teuge 
wijken omdat de vliegroutes van 
beide vliegvelden elkaar kruizen. 
Maar Luchthaven Teuge legde 
zich hier niet bij neer en  bedacht 
een alternatieve vliegroute (de 
B++ variant) waardoor Luchtha-
ven Teuge kan blijven bestaan. 
Volgens staatssecretaris Dijksma 
is deze alternatieve route echter 
niet haalbaar. Maar nu blijkt uit 
onderzoek van Eurocontrol dat 
de Kamer onjuist geïnformeerd 
is over de alternatieve vliegrou-
te. Ook de raad van de gemeente 
Voorst wil actie ondernemen.

Onafhankelijk onderzoek
Eurocontrol, onderdeel van de Euro-
pese commissie en toezichthouder 
voor het Europese luchtruim, is van 
mening dat de alternatieve vertrek-
route voor Lelystad Airport die eind 
augustus door de luchtvaartsector is 
gepresenteerd, door de staatssecre-
taris niet zomaar terzijde mag wor-
den geschoven. Eurocontrol geeft in 
een second opinion aan, dat zowel 
voor het milieu, voor het ontzien 
van Luchthaven Teuge als voor het 
ontzien van de inwoners, de door de 
luchtvaartsector, de cleantech regio 
en bedrijfsleven, gewenste B++ vari-
ant beter scoort dan de B+ variant 
van het ministerie. Eurocontrol heeft 
beide routes vergeleken op basis van 
de ontwerpeisen die de Alderstafel 
heeft opgesteld. Eurocontrol geeft ook 
aan dat conclusies over alternatieven 
en optimalisaties pas kunnen worden 
getrokken als alle beschikbare alterna-
tieven in beeld worden gebracht door 
het ministerie. Dat is tot nu toe niet 
gebeurd.
 
Kamer onjuist geïnformeerd
De staatsecretaris geeft in haar brief 
van 12 september aan dat ze het B++ 
niet als een alternatief wil accepteren 
omdat “een deel van het kernlucht-
ruim om Schiphol heen wordt ge-
bruikt” en “er consequenties zijn voor 
zowel de in het Luchthavenbesluit 
vastgelegde beperkingengebieden, als 
ook met consequenties voor gemeen-
ten en bewoners op de Veluwe die tot 
nu toe niet beïnvloed werden.” Uit 
het onderzoek van Eurocontrol blijkt 
echter dat de B++ variant, net als de 
B+ variant pas na Ede en Arnhem in 
aanraking komt met het luchtruim 
van Schiphol vliegverkeer. Uit juridi-
sche analyse blijkt dat de B++ route 
geen invloed heeft op ruimtelijke 
beperkingen zoals vastgelegd in het 

Luchthavenbesluit Lelystad. Een on-
derzoek naar alternatieven hoeft dus 
ook geen vertraging op te leveren voor 
de openstelling van Lelystad Airport. 
De kamer is vorige week hierover door 
de staatssecretaris op het verkeerde 
been gezet.
 
Geen open transparant en 
zorgvuldig proces
Veel inwoners, politici en organisaties 
in Oost Nederland maken zich zorgen 
over de transparantie in de informa-
tievoorziening over het routebesluit 
voor Lelystad. Het ontbreekt op dit 
moment aan inzicht in beschikbare 
varianten voor aan- en uitvliegroutes. 
In een eerder overleg in juni dit jaar, 
blijkt nu dat het ministerie een advies 
van de Luchtverkeersleiding Neder-
land niet heeft opgevolgd. Varianten 
worden nu niet gelijkwaardig beoor-
deeld. De ontwerpprincipes worden 
soms wel, soms niet toegepast door 
het ministerie. De schijn van wille-
keur in de besluitvorming ligt hier-
bij op de loer. In een proces waarbij 
geen beroep en bezwaar mogelijk is, 
ondermijnt dit de democratische be-
sluitvorming. Woensdag debatteert 
de Tweede Kamer over de vliegroutes. 
De Koninklijke Nederlandse Vereni-
ging voor Luchtvaart heeft de Tweede 
Kamerleden per brief gevraagd om 
de staatsecretaris te verzoeken om 
de route B++ mee te nemen in het 
komende informatie- en consultatie-
proces.
 
Gemeenteraad Voorst maakt 
zich zorgen
Gemeenteraadslid Emiel de Weerd 
(fractie VVD-Liberaal2000) maakt 
zich zorgen over de situatie rondom 
Luchthaven Teuge. “Namens onze 
lokale fractie VVD-Liberaal 2000  heb 
ik mij aangemeld voor een informa-
tieavond waar de nieuwe vliegrou-
tes voor de uitbreiding van vliegveld 
Lelystad werden gepresenteerd. Op 
basis van de verstrekte informatie en 
antwoorden op mijn vragen richting 
het ministerie van infra en milieu kan 
ik bevestigen dat de situatie voor onze 
gemeente Voorst en in het bijzonder 
het vliegveld Teuge ronduit zorgelijk 
zijn”, aldus Emiel de Weerd. 

Grote consequenties gemeente 
Voorst
Raadslid Emiel de Weerd legt dit ver-
der uit: “Er is namelijk geen enkele 
wil aanwezig bij het ministerie om 
te kijken naar alternatieve oplossin-
gen voor de gemeente Voorst en het 
vliegveld Teuge. Er zijn grote con-
sequenties voor de gemeente Voorst 
wat betreft het geluidsoverlast door 

het doorklimmen/stijgen van vlieg-
tuigen van 6000 naar 9000 ft. boven 
onze gemeente waardoor er een ex-
tra belasting van 65 decibel ontstaat. 
Ook ons vliegveld Teuge kan op deze 
manier niet blijven bestaan. Door het 
wegvallen van de parachutisten is er 
geen bedrijfsvoering meer mogelijk 
en staat een faillissement vast. Het 
vliegveld Teuge heeft een goed alter-
natief aangeleverd ( Variant B++ ) om 
de vliegtuigen over de Veluwe te laten 
vliegen en doorklimmen, maar tot op 
heden is dit voorstel resoluut afge-
wezen zonder inhoudelijke reactie. 
Blijkbaar zijn de wilde zwijnen op de 
Veluwe voor  staatssecretaris Dijksma 
belangrijker dan de leefbaarheid in 
onze mooie gemeente!”

Motie
De gemeenteraad gaat tijdens de 
raadsvergadering van aankomende 
maandag een motie indienen. De mo-
tie is ondertekend door alle fracties 
van de raad van Voorst.“De fractie 
VVD-liberaal2000 heeft een motie op-
gesteld om te komen tot een gemeen-
telijke zienswijze en roept de overige 
fracties op deze motie te ondersteu-
nen. Het is 5 voor 12 wat betreft be-
sluitvorming en de staatsecretaris en 
het ministerie wijzen zonder gegron-
de onderbouwing een goed voorstel ( 
variantB++) van Vliegveld Teuge af. 
Daarom moeten wij als lokale politiek 
breed eensgezind naar buiten treden 
om de belangen van Voorst te verdedi-
gen anders is het straks te laat!”, aldus 
Emiel de Weerd. 

Sluiting dreigt
De route over Luchthaven Teuge be-
tekent het einde van het Nationaal 
Paracentrum Teuge (NPCT). Dit is één 
van de grootste centra voor parachu-
tisten in Europa en zou een enorm 
verlies zijn voor deze sport, nationaal 
zowel als internationaal. Als het Pa-
racentrum sluit, verliest Luchthaven 
Teuge de helft van de omzet waardoor 
het voortbestaan in gevaar komt. Het 
voortbestaan van Luchthaven Teuge 
is van groot belang vanuit sportief, 
recreatief en economisch perspectief. 
De luchthaven trekt jaarlijks 160.000 
bezoekers, de bedrijven op Teuge heb-
ben een jaaromzet van 23 miljoen 
euro en de luchthaven zorgt voor zo’n 
200 voltijds banen. Luchthaven Teuge 
is bovendien een centrum voor inno-
vatie en duurzaamheid in onze Clean-
tech Regio. Zo wordt op Luchthaven 
Teuge gewerkt aan de ontwikkeling 
van een vliegtuigmotor op (bio)gas en 
is een bedrijf bezig om de import van 
elektrische, stillere vliegtuigen moge-
lijk te maken.

http://www.teuge.eu
http://www.teuge.eu


Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Engelenburgstraat 2 - 7391 AM  Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Eurom Elektrische bladblazer

39.95

28.-
Met multipas

3.000 watt. Blazen, 
zuigen en versnipperen. 
Onbelast toerental 15.000/min. 
Inhoud opvangzak 35 liter. 
Type Gardencleaner 3000.

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

PUNTJES

REPARATIE LANDBOUWMACHINES
ook op locatie

grindengrond.nl

Voor al uw 
GRIND, SPLIT 

en GROND

Tweet van de week: Statiegeld, 
waar wachten we op? Surf naar 

www.Voorst.PvdA.nl

Te koop 3,8 ha maïs H. Strep-
pel, Holthoevensestraat 9 
WIlp-Ach, 06-25107061

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

14 10 10 86 of 06 51 93 44 38.

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

06 52 02 45 53 Wilp.

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spataderthera-

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

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

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

13456651

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen v.a. 
E135,- sportzolen v.a. E120,-. 

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

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

Vecht

Te koop gevraagd: opknap pi-
ano’s of vleugels 06-25256414

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

Te koop pompoenen en 
kalebassen. Rijksstraatweg 

231 Teuge

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Zoete sultana 
druiven kilo  1.99

  
per stuk 0.99Chinese kool

  
10 kilo 4.99Frieslander

  
20 stuks 2.992222222222222222

Nieuwe oogst 
Spaanse mandarijnen

Nieuwe oogst Jonagold of 
golden delicious 2 kilo  2.99

Vers gesneden
Spitskool 500 gram  0.99

Buurman 
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, 
www.buurmantwello.nl

2.65 2.50

Er is weer Bak lever en
bloedworst

Runder Rookvlees
uit eigen worstmakerij

Eiersalade
uit eigen keuken

Barbecueën? Kijk op
www.buurmantwello.nl

Pulled Chicken
uit eigen keuken

Duitse Biefstuk

21 t/m 25 september 2017

100 gram 200 gram

400 gram

4 voor

Garlic Loin

145

Een mager stukje varkensvlees

gevuld met roomkaas en

bieslook.

100 gram

Met onze  
GildeTrophy  
zet u eens iets 
anders op tafel...

7.95

1.50

2.25

per stuk

100 gram

6.00

3.25

Ovenheerlijk

Ovenschotel 
zalm/victoriabaars

Veiling vers

Kabeljauwfilet m/v

Ff tussendoor

Broodje makreelfilet
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Elektra installatiesElektra installaties

Gas/Water/SanitairGas/Water/Sanitair

Data installatiesData installaties

CV installatiesCV installaties

DakDak-- en zinkwerkenen zinkwerken Service Service -- OnderhoudOnderhoud

Inspectie Inspectie -- RapportageRapportage

Advies Advies –– BegeleidingBegeleiding

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
Kruisakkerweg 10
7391 GA   Twello

www.hamutwello.nl

Jan Willem HartgersJan Willem Hartgers
jwhartgers@hamutwello.nl
06-22368297

Stefan MulderStefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

Floralia 2.0 Voorst voor jong en oud
VOORST.- Zaterdag is het zover 
en gaat de Floralia 2.0 van start! 
Om 15.00 uur vertrekt de optocht 
met mooie versierde steps, fietsen, 
skelters en alles wat rijden kan. 
De organisatie hoopt natuurlijk 
op een mooie kleurrijke optocht 
waaraan alle kinderen uit Voorst 
en omgeving kunnen meedoen 
onder begeleiding van de vrolijke 
noten van Fanfarekorps Voorst.

Rond 15.30 uur opent De Wiekslag 
de deuren en kan iedereen meedoen 
aan veel activiteiten. Zo kan je je na-
gels laten lakken of een leuke selfie 
maken. Misschien vind je het leuker 
om je eigen fotolijstje te versieren of 
wil je grabbelen in de grabbeljurk. 
Natuurlijk is er ook de enveloppelijn 
voor volwassenen en kinderen of je 
raadt liever wat er in het heerlijke 
krentenbrood verstopt zit. Tegen 
16.00 uur zal het Rad van Avon-
tuur gaan draaien met daarin ook 
geweldige prijzen voor jong en oud. 
Rond 17.30 uur wordt de prijs uit-
gereikt van de optocht daarna sluit 
De Wiekslag voor even de deuren 
om alles voor het mooie avondpro-
gramma klaar te zetten. Rond 19.00 

uur bent u weer van harte welkom 
om onder het genot van een heerlijk 
glaasje  het Rad van Avontuur te zien 
draaien. Ook dit jaar zal het rad en-
thousiast rondgedraaid worden door 
Dick van Bloemendal. Rond 20.00 
uur vindt de prijsuitreiking plaats 
van “Heel Voorst bakt Appeltaart”. 
Daarna draaien ze nog even vrolijk 
door om rond 21.00 uur hopelijk een 
geslaagde Floralia 2.0 af te sluiten! 

Alle activiteiten kunt u betalen met 
strippen en deze strippenkaart koopt 
u bij de ingang. Halve strippenkaart 
€ 2,50, hele strippenkaart € 5,00. 

Graag tot zaterdag 23 september bij 
Floralia 2.0, OBS de Wiekslag, Tijm-
straat 2 Voorst. Voor meer informa-
tie: Kijk op de Facebookpagina of 
website www.floraliavoorst.jouw-
web.nl

Kom nog eens kijken 
op De Kleine Wereld

TWELLO.- Basisschool De Kleine 
Wereld gaat na 48 jaar verhuizen. 
Vanaf 23 oktober 2017 zal De Kleine 
Wereld, samen met CBS De Oase, 
OBS De Hietweide en kinderopvang 
SmallSteps, intrekken in het schit-
terende, nieuwe schoolgebouw De 
Fliert aan Jachtlustplein 30C. De 
oplevering heeft al plaats gevonden 
en op dit moment worden de laatste 
zaken geregeld. 

We willen al onze oud-leerlingen, 
ouders en leerkrachten, maar natuur-
lijk ook alle andere belangstellenden 
uitnodigen om nog eens een rondje te 
lopen door ons vertrouwde gebouw 
aan de Maarten Tromplaan 2. U bent 
hiervoor van harte uitgenodigd op 
vrijdag 29 september tussen 15.30 uur 
en 17.00 uur. We hopen u te mogen 
ontvangen met een kopje koffie/thee, 
een glaasje frisdrank en iets lekkers. 

Leerlingen OBS De Hietweide 
bezoeken galerie ‘De Statenhoed’
TWELLO.- De afgelopen week heb-
ben de groepen 3, 4 en 5 van Openba-
re Basisschool De Hietweide galerie 
‘De Statenhoed’ van de Kunstkring 
Voorst bezocht. In totaal 60 kinde-
ren zijn daar, met een verhaal vooraf 
door één van de kunstenaars van de 
Kunstkring, rondgeleid door de IJs-
sel-ART-ig expositie, waarna ieder 
de gelegenheid kreeg om één van in 
de expositie aanwezige stenen te be-
schilderen. 

Het idee hiervoor was afkomstig van 
Martine Witteveen, die dit vervol-
gens bij de docenten van De Hiet-
weide neerlegde. Met als resultaat 
dat op drie achtereenvolgende och-
tenden de Kunstkring op extra be-
zoek mocht rekenen. “Ze vonden het 
prachtig alle kunstwerken te zien en 
de IJssel te beleven.”, aldus Martine. 
“Ontzettend leuk om jonge kinderen 
op deze manier kunst te laten erva-
ren! En tsja, we geven ze zo dadelijk 
een extra steen mee om thuis te be-
schilderen. En de stenen die ze hier 
beschilderd hebben mogen ze in het 
weekend weer op komen halen met 
hun ouders.”

De reacties van de kinderen waren 
enthousiast en ook voor de Kunst-
kring is was dit initiatief zeker voor 
herhaling vatbaar.”Mochten andere 
scholen iets dergelijks willen, dan 
weten ze ons te vinden!”, aldus be-
stuurslid Sjaak Crezee.

Nieuw seizoen 
Vrouwen van Nu afdeling Wilp
WILP.- Het nieuwe seizoen start weer voor de Vrouwen van Nu afdeling 
Wilp. Morgenavond 21 september is er weer een bijeenkomst in de Pompe 
vanaf 19.45 uur. Als gast komt de Gelderse schrijfster Nicolet Steemers. Voor 
de gelegenheid heeft zij een moordverhaal geschreven en leest dit voor. De 
leden kunnen deze avond meedenken, de oplossing raden en kans maken 
op het winnen van een boek. U bent van harte welkom bij de ‘Moordlezing’ 
in Wilp.

Cultureel uitstapje voor senioren 
naar Joods Historisch Museum
GEMEENTE VOORST.- Mens en Welzijn Voorst organiseert in samen-
werking met de Museumplusbus op dinsdag 24 oktober 2017 een uit-
stapje naar het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

Het Joods Historisch Museum is een 
modern museum over het Joden-
dom. Het museum is gevestigd bij 
het Waterlooplein, in het hart van 
de oude Joodse Buurt. In het mu-
seum wordt door middel van vaste- 
en tijdelijke tentoonstellingen en 
evenementen de geschiedenis en de 
cultuur van de Joden in Nederland 
zichtbaar. 

De Museumplusbus rijdt voor seni-
oren van 70 jaar en ouder die niet 
meer in staat zijn om zelfstandig een 
museum te bezoeken. Dit kan zijn 
vanwege leeftijd en/of lichamelijke 
conditie. Valt u binnen deze doel-
groep en vindt u een bezoek aan 
het Joods Historisch Museum leuk? 
Geef u dan op!
Het uitstapje is gratis. Alleen de 
lunch is voor eigen rekening. De 
kosten hiervan bedragen 11,50 euro. 

Dit bedrag moet contant, gepast be-
taald worden in de bus. Er is geen 
mogelijkheid om te pinnen.
De Museumplusbus zal ’s ochtends 
vertrekken vanaf het Jachtlustplein, 
ingang Sporthal te Twello. 
Aanvullende informatie volgt schrif-
telijk na opgave.
U kunt zich opgeven via het alge-
mene telefoonnummer van Mens en 
Welzijn Voorst. Het telefoonnummer 
is 0571-279090.
Als u in aanmerking wilt komen 
voor een rolstoelplaats of wanneer 
u een opvouwbare rolstoel of rolla-
tor meeneemt, dient u dit bij opgave 
te vermelden. Deze plaatsen zijn 
namelijk beperkt. Ook dieetwensen 
moeten van tevoren worden aange-
geven.

Opgeven kan tot 3 oktober 2017. 
Wees er snel bij want vol=vol.

                

Mondhygiëne Twello 
Helena van der West  

betrokken – passie voor het vak – enthousiast  

Bent u op zoek naar dé oplossing voor:      

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

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

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

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

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

Heeft u een prettige 
vakantie gehad? 
Ik wel. Elk jaar verheug ik me weer op een 
paar dagen helemaal niks doen, even t hoofd 
leegmaken en alle werkzaamheden met rust 
laten.

Maar meestal blijft het bij verheugen, want 
helaas ben ik ook op vakantie met m’n werk 
bezig. Op een leuke manier hoor, want ieder-
een heeft een mond met tanden ( of tand). Bij-
zonder interessant vind ik die verschillende 
monden. Van die schattige bekkies met maar 
een paar tanden of kiezen. Vaak in een land 
waar de tandheelkundige zorg niet zo gere-
geld is als bij ons. En daar hoef je echt niet 
heel ver voor te reizen...

Ik vraag me dan af hoe die mensen dat erva-
ren en of ze veel last hebben van hun “prach-
tige” gebit. Vanuit mijn professie weet ik wat 
de gevolgen kunnen zijn van het missen van 
tanden en kiezen, of van tanden en kiezen 
die aangetast zijn door vele gaatjes of ernstige 
tandvlees problemen. Maar hebben die men-
sen er ook last van?  Want dat is toch eigenlijk 
het belangrijkst. Wat de beleving van de eige-
naar van het gebit is.

In mijn praktijk probeer ik altijd goed uit te 
leggen wat er aan de hand is, en welke ver-
schillende mogelijkheden er zijn om dit te 
behandelen. Daarna is de patiënt zelf in staat 
een voor hem/haar goede keuze te maken. Of 
we bespreken het nogmaals, net zolang totdat 
hij/zij een goede keuze kan maken. En ge-
lukkig kunnen we meestal die keuze maken, 
want er is vaak een verzekering die de keuze 
financieel (deels) ondersteunt. 

En terugdenkend aan de prachtige bewoners 
van mijn vakantie land, voel ik me dan eigen-
lijk heel bevoorrecht.



T (0571) 840 434 | M 06 25067601
info@wilsterprojecten.nl

Wilco Bruin

TAPIJT - PVC - TRAP (LOPERS) 
ZONWERING - GORDIJNEN

WILSTER
INTERIEURPROJECTEN

W W W . W I L S T E R P R O J E C T E N . N L

Molendwarsstraat 58
7391 ZS Twello

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

Wij gaan door met ons buffet! 
Kom genieten van ons overheerlijke onbeperkt 

buffet op zondag 24 september & zondag 1 oktober

Vol = Vol

€ 14,95  P.P. inclusief soep en ijs

Reserveren gewenst

kinderen tot 12 jaar betalen leeftijd plus €2,00

Excl. drankjes 

Speciale
aanbieding

Beginners v.a. ma 25 september 

Leer wedstrijdbridge
v.a. di 26 september

Leer Bridgen! 

Info: Gejo Peet, gejo.peet@planet.nl

0571-270201

Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

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

bigblow, De specialist in
voetbalborden! Internationale dans, bewegen 

voor 55+ op dinsdagochtend 
va. 9.30 u start 12 sept. in het 

Kulturhus van Twello. Informatie 
06 30 35 03 90 2x gratis

Hydrangia buxus Ilexdarkgreen 
rhodo grassen viburnum hedera 
laurier alles voor de tuin www.

kwekerijhetveld.nl, Veldweg 
50, 7381 AT Klarenbeek 055 

3011451

Te koop: z.g.o.h. oud rundleren 
kwaliteits bankstel, kl bruin. 

mat 1 van 2.20 br en 1 van 1.70 
br, leuning 25 cm br. Nieuwprijs 
3500,- en 6 bijpassende stoe-
len als nieuw, gekocht bij Pijn-
appel, samen voor de spotprijs 
van 750,- euro. 06 21805835

PUNTJES

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?
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WEERFOTO.NL

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

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

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

TWELLO/TEUGE
Renske Kruitbosch
Boevenbrinkstraat 3a
7396 PA  Terwolde
Tel. 06 50 68 07 51
renske.kruitbosch@
gmail.com

KLARENBEEK
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

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

REDACTIE KUNST 
& CULTUUR
Lis van der Geer
IJsbaanweg 63
7391 HH  Twello
lisvandergeer@hotmail.com

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

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

Acquisitie
Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Jos Gensen
Telefoon 06 41 88 61 35

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Klachten 
over bezorging:
All-Inn verspreidingen 

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

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

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

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

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Zin in de ouderdom, 
de herfst van je leven

Zambia 
bouwt verder
TWELLO. - Onder tromgerof-
fel onthulden Trees en Antoon 
Haagen vrijdagavond het eindbe-
drag van € 11.622,- van het druk-
bezochte benefietdiner dat werd 
gehouden in restaurant ‘De Vier 
Seizoenen’. 

Het diner werd gehouden ten bate 
van “Bouwen met Bouma‘s (BmB)”, 
de stichting die geld inzamelt  voor 
de bouw van basisscholen in Zam-
bia. De tweehonderdzestig gasten, 
die waren aangeschoven aan lange 
tafels en zitjes, genoten van het di-
ner en van de muziek van de band 
Upgrade 6.0.

De stichting Bouwen met Bouma’s 
waarover in deze krant en elders 
ruimschoots is gepubliceerd, werkt 
al twaalf jaar in de stad Kaoma in 
Zambia. In die omgeving wordt elk 
jaar een basisschool gebouwd.

In zijn openingswoord interviewde 
Mark, zoon van Trees en Antoon 
Haagen, de beide initiatiefnemers 
van deze benefietavond. Antoon 
was onlangs voor de tweede keer 
naar Zambia afgereisd. Twee jaar ge-
leden om te helpen bouwen aan een 
nieuw klaslokaal en deze zomer om 
een aantal mannen vaardigheden bij 
te brengen in het timmervakman-
schap.  
Gevraagd werd ‘wat is speciaal 
BmB?’ ‘Dat is het degelijke, het vast-
houden aan je doelstelling: Basis-
scholen bouwen. Dat is de basis voor 
ieder kind, naar school gaan, want 
“kennis is macht” al is het met een 
kleine letter. Er is veel meer te doen, 
maar BmB blijft scholen bouwen.’ 
‘Hoezo veel meer te doen?’ ‘Het is 
een hele arme streek. Elektriciteit 
is bijvoorbeeld te duur voor hen. Ik 
denk dan aan zonne-energie. Een 
andere stichting zou dat op kun-
nen pakken, om de omgeving daar 

te voorzien van energie. In samen-
werking zou je dan een streek rond 
Kaoma op een hoger niveau kunnen 
tillen. 

Presentatrice
Trees Haagen, met haar aanstekelijk 
enthousiasme, praatte de zaal naar 
de apotheose, de bekendmaking van 
het opgehaalde bedrag.  
Zij dankte Mark Daley, uitbater van 
restaurant ‘De Vier Seizoenen’, die 
het gehele restaurant en het diner 
gratis beschikbaar stelde en Freddy 
Scholten van assurantiekantoor 
Yoost, die met zijn actie onder de 
plaatselijke ondernemers dit initi-
atief een flinke financiële injectie 

had gegeven. Scholten: ‘Goed doen 
werkt aanstekelijk. Het lokt weder-
kerigheid uit. Daarom hebben wij 
als Yoost graag aan deze actie mee-
gewerkt.’
Het benefietdiner werd afgesloten 
door pater Bouma met een korte te-
rugblik op zijn missionarisleven. Hij 
eindigde zijn dankwoord met zijn 
bewondering uit te spreken over 
deze avond, voor al de gasten en ge-
nodigden, die dit mogelijk hebben 
gemaakt.

Wilt U ook graag dit doel steunen? 
Dat kan: t.n.v. A.F.M.Haagen onder 
vermelding van: “Zambia 217” NL 
25 RABO 0362 8623 46. 

TERWOLDE.- Als ze tegen je zeggen: 
“Je bent in de herfst van je leven”, 
dan denk je misschien vooral aan 
kou, regen, stormen en kale bomen, 
maar vergeet niet: de herfst is ook de 
tijd van prachtige kleuren en de tijd 
van de oogst. In de herfst van je leven 
ben je misschien minder gebonden 
aan wat hoort of aan wat je moet. Je 
kunt er een kleurrijker persoon van 
worden. En wat te denken van de 
oogst? Wat heeft je leven je gebracht 
en wat wil je doorgeven aan de men-
sen die na je komen? Hierover heb-
ben we het op woensdagochtend 27 
september van 10.30 uur -12.00 uur 
in de kerk van Terwolde, Molenweg 
2. Bent u de herfst van uw leven (we 
tellen vanaf ongeveer 75 jaar, maar 
het komt niet zo heel precies), dan 
bent u van harte welkom om met el-
kaar o.l.v. Ds. Betsy Nobel de mooie 
en de stormachtige kanten van het 
leven te bespreken. Het maakt niet 

uit waar u vandaan komt en het 
maakt ook niet uit of u bij een kerk 

bent aangesloten of niet. De koffie en 
de thee staan klaar. 

Burendag bij de molen
POSTERENK.- De molen in Posterenk is de centrale ontmoetingsplaats tij-
dens Nationale Burendag op zaterdag 23 september. Er zullen gezellige zitjes 
worden geplaatst, waarbij het mogelijk is om met buurtgenoten samen te ko-
men, koffie drinken en met elkaar kennis te maken.  Ook zal er een kleedjes-
markt worden gehouden voor en door Posterenkers met onder meer  verkoop 
van kinderspeelgoed en boeken.  Bovendien is er ook een kraam waar u zich 
kunt aanmelden voor Vraag- en Aanbod van hulpdiensten en vrijwilligers in 
het dorp. De speeltuinvereniging organiseert voor de kinderen bij de molen 
een knutseltafel, cup cakes versieren  en schminken. De activiteiten bij de 
molen zijn van 10.00 tot 14.00 uur.  Vanaf 14:00 uur is een spellencircuit in 
de speeltuin van Posterenk.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de kleedjes-
markt. Voor opgave en inlichtingen:  Anita Huisman 0629-353555.

Broeikaseffect verkleint verschil 
dag en nacht

Het broeikaseffect maakt leven op aarde mogelijk. Zonder atmosfeer die 
warmte vasthoudt ligt de temperatuur veel lager. Door de uitstoot van 
broeikasgassen wordt het broeikaseffect versterkt en stijgt de temperatuur. 
Een bijkomend verschijnsel is dat het temperatuurverschil tussen dag en 
nacht kleiner wordt. Temperaturen worden beïnvloed door straling. De 
zon heeft een dominante rol: zonnestraling warmt het aardoppervlak op. 
Echter, onopgemerkt stralen de aarde en de atmosfeer ook. Hierdoor koelt 
het oppervlak af. Uit de energiebalans van inkomende en uitgaande stra-
ling (Figuur 1) kan de temperatuur op aarde berekend worden. Aan de 
hand van de meetreeksen in De Bilt bekijken we dag- en nachttempe-
raturen. Zowel de maximumtemperaturen (als maat voor de dag) als de 
minimumtemperaturen (als maat voor de nacht) zijn gestegen sinds 1901 
(Figuur 2). De dagelijkse gang, het verschil tussen de maximum- en mi-
nimumtemperatuur, is echter kleiner geworden. De Nederlandse nacht 
warmt sneller op dan de dag. Deze Nederlandse trend komt overeen met 
mondiale metingen. Voor de verklaring van dit fenomeen zijn verschil-
lende theorieën. Bijvoorbeeld een toename van de bewolking: ‘s nachts 
hebben wolken een opwarmend effect net als  het broeikaseffect, terwijl 
wolken overdag ook afkoelend werken door zonlicht te reflecteren. Een-
zelfde wolk kan dus verschillende effecten op dag- en nachttemperaturen 
hebben (Figuur 3). Een andere theorie betreft de dikte van de grenslaag, 
het onderste deel van de atmosfeer. ‘s Nachts is de grenslaag minder diep, 
waardoor de energie van het versterkte broeikaseffect over een minder 
groot volume verdeeld wordt. Ook daardoor warmt de nacht sneller op. 
De aardatmosfeer zorgt voor aangename temperaturen en een matige da-
gelijkse gang. Klimaatverandering veroorzaakt door de uitstoot van broei-
kasgassen verstoort de natuurlijke stralingsbalans met oplopende tempe-
raturen en zwoelere nachten tot gevolg.

Beetje nazomer op komst
Vooral het weekend ziet er veel belovend uit, dank aan een mooi hoge-
drukgebied boven Scandinavië. Donderdag overheersen de wolkenvel-
den nog maar de temperatuur loopt dan al op naar een mooie 19 graden. 
Vrijdag komt de zon er al beter bij,  ook zullen er nog wel een paar wol-
kenvelden overdrijven. De temperatuur loopt op naar 20 graden.In het 
weekend komt de zon er echt goed bij. Zaterdag veel zon en 21 graden. 
Zondag ook veel zon bij dan ook een mooie nazomerse temperatuur ban 
21 graden.

Mark wolvenne, Terwolde

Getuigen 
gezocht
TEUGE-. Op zaterdag 16 Septem-
ber om 14.30 heeft er een ongeval 
plaats gehad op de Ganzevlesweg 
in Teuge waar een post nl scooter 
bij betrokken was, het is bekend dat 
er veel getuigen zijn waaronder een 
bestuurder van een Ford Focus sta-
tion zou men zich a.u.b. willen mel-
den? r.harmeijer @gmail.com  0571-
272941
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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

 Openbare vergadering gemeenteraad 
 maandag 25 september 19.30 uur  (gemeentehuis Twello)   

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de ronde-
tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
  Onderzoek geloofsbrieven van de opvolgers van raadslid S.J. Stronks en J.M.C. van der Ven en 

toelating in de raad
  Beëdiging van de opvolgers van raadslid S.J. Stronks en J.M.C. van der  Ven
  Afscheid van J.M.C. van der Ven en S.J. Stronks als raadslid
  Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 11 september 2017 [besluit]
  Benoemen nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Archipel [besluit]
  Mutatie fractievertegenwoordigers [besluit]
  Aanbesteding accountantsdiensten 2018 – 2021 [besluit]
  Notitie Cliëntondersteuning [fi naal debat]
  Evaluatie schuldhulpverlening [fi naal debat]
  Inkoop maatwerkvoorzieningen / individuele voorzieningen sociaal domein 2019 [2e ronde 

debatten en besluit]
  Uitvoeringsagenda woonvisie en afhandeling moties  [fi naal debat]
  Verlenging zendtijdtoewijzing Lokale Omroep Voorst [fi naal debat]
  Archiefverordening Voorst 2017 [fi naal debat]
  Begotingswijziging Regio Stedendriehoek 2017 [fi naal debat; voorhangprocedure]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan 
wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze ver-
gadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het fi nale debat is gevoerd en/
of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-
tafelgesprek ken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie
De vergaderstukken staan op www.voorst.nl. U kunt deze ook inzien op de website 
via voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek Portaal Publieksap-
plicatie.

In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken 
via uw eigen apparatuur.

  Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
25 september 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis in Twello
16 oktober  19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis in Twello
30 oktober  10.00 uur Raadsvergadering gemeentehuis in Twello
13 november  19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis in Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raads-
leden.

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette  Jansen 0571-27 92 17.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u op internet: 
www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/  en hieronder:
 Sander Stronks, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via s.stronks@voorst.nl / (06) 51 34 02 74
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via r.kooij@voorst.nl / (06) 55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl  / (06) 53 67 85 62
 Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via e.nobel@voorst.nl / 0571-29 22 13
 Annetta  Lasance, fractievoorzitter D66, via annetta.lasance@voorst.nl / 0571-29 24 51

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

 Prijsverlaging inzameling grof 
 tuinafval- en grof huisvuil Voorst

Vanaf 1 juli 2017 haalt de gemeente Voorst grof groenafval en 
grof grijs huishoudelijk afval aan huis op. De kosten hiervoor 
bedragen € 15 per m3.

Dinsdag grof tuinafval, woensdag grof huisvuil
De gemeente Voorst haalt na aanmelding op dinsdagen grof 
tuinafval op en op woensdagen grof huisvuil. Inwoners kunnen 
zich tot 12 uur op de laatste werkdag voor de inzameldag aan-
melden en betalen:
  Aanmelden via www.voorst.nl en direct met Ideal betalen 

(€ 15 per m3)
  Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor 

een formulier in en betaalt direct (€ 15 per m3)
  Telefonisch aanmelden via de Afvalinformatielijn 0571-27 

93 58. U betaalt achteraf na ontvangst van de factuur (de 
prijs is dan € 30,60 per m3 in verband met de administra-
tiekosten van Tribuut).

Praktische informatie
  Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen.
  Inwoners kunnen zich aanmelden voor deze inzamelingen 

tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voor de ophaaldag.
  Plaats het afval ‘s morgens voor 07.30 uur op de inzamel-

dag op het trottoir of de oprit voor uw huis.
  Alleen afval dat door twee personen op te pakken is, maxi-

maal 25 kg, wordt meegenomen.
  Bundel het afval als dit mogelijk is. Gebruik hiervoor geen 

ijzer- of kunststofdraad.
  Zorg dat het afval niet langer is dan 1,5 meter, anders past 

het namelijk niet in de ophaalwagen.

afvalinformatie

Aldi-dek parkeerhuis week 42 gesloten

In week 42, van 16 tot en met 20 oktober, is het Aldi-dek in het 
Parkeerhuis in Twello tijdelijk afgesloten. De gemeente Voorst laat 
in deze week onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 

Deze werkzaamheden, die onder andere bestaan uit het vervangen 
van de belijning, moeten onder droge weersomstandigheden uitge-
voerd worden. Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamhe-
den daarom uitlopen.  

 Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van septem-
ber en de eerste twee weken 
van oktober wordt vaak mais 
geoogst. Tijdens het oogsten 
van mais kan er modder op de 
weg komen. Vooral als het re-
gent kunnen de vervuilde we-
gen glad worden en gevaarlijke 
verkeerssituaties ontstaan. Weg-
gebruikers moeten in deze peri-
ode daarom alert zijn op gladde 
(land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft afspraken 

gemaakt met de agrarische be-
drijven dat zij modderborden 
plaatsen bij een vervuild weg-
vak, om de overige weggebrui-
kers te waarschuwen. Daarnaast 
maken de agrariërs, na afl oop 
van de werkzaamheden, zelf de 
openbare weg schoon. De politie 
en medewerkers van de gemeen-
te Voorst gaan hier nauwlettend 
op toezien. 

Als u een gevaarlijke (weg)situ-
atie ziet kunt u dit via www.ver-
beterdebuurt.nl melden. 
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bekendmakingen
Week 38: 20-09-2017

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daar-
naast in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per 
rubriek geordend, indien mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot 
een of meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op  
www.voorst.nl/actueel/bekendmakingen/. 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.

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

houders (of de burgemeester, 
afhankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Postbus 
9000, 7390 HA Twello, binnen 
zes weken na de datum van ver-
zending van het besluit aan de 
aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit kunt u bellen met 
0571-27 99 11. Omdat een be-
zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan tevens een 
verzoek tot een voorlopige voor-

ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bandijk t.h.v. nr. 25 in Terwolde Sinterklaasintocht 2017 (Terwolde) op 5 december 2017 van 8-10 uur Vergunning verleend* BW-2017-0196

Blankematerweg 2 in Nijbroek Sapdag Blankemate 2017 op 7 oktober 2017 van 10-16 uur Vergunning verleend* BW-2017-0195

Dorpsstraat 59 in Terwolde Reload Color Vibes op 7 oktober 2017 Vergunning verleend* BW-2017-0183

Hengelderweg 6 in Voorst Open Veld Dagen voor genodigden op 25 t/m 29 september 2017 van 9-19 uur Vergunning verleend* BW-2017-0190

Kerklaan 1 in Twello Kerstmarkt op 17 december 2017 van 11-18 uur Vergunning verleend* BW-2017-0186

Kerklaan 3 in Twello Tentoonstelling op 3 november 2017 van 20-22.30 uur, 4 november 2017 van 
10-17 uur en 5 november 2017 van 10-17 uur

Vergunning verleend* BW-2017-0194

Rijksstraatweg 46 in Wilp Verkopen oliebollen vanuit verkoopkraam op 29 t/m 31 december 2017 Vergunning verleend* BW-2017-0187

Stinzenlaan (vanaf Daslook tot  
Helmbloem) in Twello

Remweg demonstratie op 23 september 2017 van 13-16 uur Vergunning verleend* BW-2017-0189

van Hogendorpstraat 36-38 in Twello Straatfeest op 30 september 2017 van 15-23.00 uur Vergunning verleend* BW-2017-0193

Winterakoniet in Twello Buurtfeest op 23 september 2017 van 16-24 uur Vergunning verleend* BW-2017-0197

Zwarte Kolkstraat 80 in Wilp Loterij (Floralia) op 16 september 2017 om 21 uur Vergunning verleend* BW-2017-0192

Omgevingsvergunning

Aronskelk 25 in Twello Bouwen woning met bijgebouw Vergunning verleend* SXO-2017-0717

Bekendijk 1 in Terwolde Bewoonbaar maken achterhuis Ontwerpvergunning SXO-2017-0278

Blankenhuisweg t.h.v. nr. 4 in Wilp Kappen twee populieren Aanvraag ontvangen SXO-2017-0791

Enkweg 42 in Voorst Kappen eik Vergunning verleend* SXO-2017-0752

H.W. Iordensweg 47 in Twello Verbouwen en renoveren bijgebouw Vergunning verleend* SXO-2017-0646

Holthuizerstraat 17 in Twello Wijzigen gevel Aanvraag ontvangen SXO-2017-0794

Klarenbeekseweg 30 in Voorst Aanleggen boomgaard en singel Aanvraag ontvangen SXO-2017-0792

Kraaigraafstraat 6 in Terwolde Uitbreiden vleesstierenstal Vergunning verleend* SXO-2017-0664/Z-
MELD840-2017-000842

Kruisakkerweg 7 in Twello Bouwen één helft van twee-onder-een-kap woning Vergunning verleend* SXO-2017-0683

Kruisakkerweg 7A in Twello Bouwen één helft van twee-onder-een-kap woning Vergunning verleend* SXO-2017-0682

Kruisakkerweg 9 in Twello Bouwen één helft van twee-onder-een-kap woning Vergunning verleend* SXO-2017-0681

Kruisakkerweg 9A in Twello Bouwen één helft van twee-onder-een-kap woning Vergunning verleend* SXO-2017-0680

Martinusweg 19 in Twello Wijzigen gebruik en verbouw kantoorpand Aanvraag ontvangen SXO-2017-0787

Rijksstraatweg 159A Twello Stellen maatwerkvoorschriften Vergunning verleend Z-MAAT-
WERK-2017-000623

Rijksstraatweg 182Z in Voorst Renoveren kapschuur Vergunning verleend* SXO-2017-0698

Rijksstraatweg 40 in Voorst Vergroten/uitbreiden bijgebouw naar bedrijfsruimte Vergunning verleend* SXO-2017-0762

Rijksstraatweg 77 in Voorst Bouwen supermarkt Aanvraag ontvangen SXO-2017-0790

Stobbenakker 38 in Twello Bouwen woning met vergunningsvrij bijgebouw Vergunning verleend* SXO-2017-0447

Watergatstraat 3 in Voorst Vervangen drie raamluiken Aanvraag ontvangen SXO-2017-0797

Zeedijk t.h.v. huisnr. 17A in Nijbroek Kappen es Vergunning verleend* SXO-2017-0767

Zutphenseweg 31 in Klarenbeek Vervangen/renoveren rieten dak Vergunning verleend* SXO-2017-0550

Sloopmelding

Bottenhoekseweg 3 in Teuge Verwijderen asbesthoudende daken schuren Melding ontvangen SXO-2017-0789

Rijksstraatweg 77 in Voorst Slopen voormalig kantoorgebouw Melding ontvangen SXO-2017-0793

Tijdelijke verkeersmaatregel

De Bandijk, tussen de Wijkseweg en 
de Deventerweg in Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 5 december 2017 van 8-10 uur Besluit genomen* BW-2017-0196

Winterakoniet, tussen huisnrs. 32 en 
46 in Twello

Afsuiten voor doorgaand verkeer op 23 september van 16-24 uur Besluit genomen* BW-2017-0197

Stinzenlaan vanaf Salomonszegel tot 
aan Helmbloem in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 23 september 2017 van 13-16 uur Besluit genomen* BW-2017-0189

van Hogendorpstraat (gedeeltelijk) 
vanaf huisnr. 34 t/m 40 in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 30 september 2017 vanaf 15-23 uur Besluit genomen* BW-2017-0193
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Uitnodiging van ministerie van 
Infrastructuur en Milieu

Informatiebijeenkomsten 
Vliegroutes Lelystad Airport
April 2019. Dan opent Lelystad 
Airport zijn deuren voor vakan-
tievluchten binnen Europa en 
andere bestemmingen rond de 
Middellandse Zee. Lelystad Air-
port neemt samen met Eindhoven 
Airport een deel van het vlieg-

verkeer van Schiphol over. Waar-
door Schiphol meer ruimte krijgt 
voor zakelijk vliegverkeer. Dat is 
goed voor de concurrentiepositie 
van Nederland. Lelystad Airport 
brengt meer banen in de regio 
rond de luchthaven. Maar er ko-
men ook meer vliegtuigen over in 
uw buurt. Dat gaat zorgen voor 

extra hinder. Vooral dat laatste 
heeft de afgelopen maanden voor 
veel onduidelijkheid gezorgd. 
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld 
om deze onduidelijkheden weg 
te nemen, de routes toe te lichten 
en te luisteren naar uw vragen. 

Meld u nu aan
� Maandag 18 september
 19.30 – 22.00 uur, Dalfsen
� Dinsdag 19 september

 19.30 – 22.00 uur,Zwolle
� Woensdag 20 september
 19.30 – 22.00 uur, Steenwijk
� Dinsdag 26 september
 19.30 – 22.00 uur, Apeldoorn
� Woensdag 27 september
 19.30 – 22.00 uur, Ede
� Woensdag 4 oktober
 19.30 – 22.00  uur, Balk
U kunt u  aanmelden via www.in-
formatiebijeenkomstenLelysta-
dAirport.nl 

Schuif aan en deel 
zelfgemaakte borrelhapjes
VOORST.- Aanstaande zaterdag is het Nationale Burendag. In Voorst 
schuiven de dorpsgenoten die dag aan bij de ´Langste borrel(hapjes)ta-
fel´ van Voorst. Voor alle inwoners die van gezelligheid en lekker eten 
houden: kom, neem je zelfgemaakte hapjes mee en geniet! 

Voorster kookboek
Samen eten, samen delen staat ook 
dit jaar op de Burendag centraal. 
Meerdere dorpsgenoten hebben 
de recepten al klaar liggen voor de 
lekkerste hapjes. Dit jaar komen de 
recepten niet in een nieuwe editie 
van het Voorster Kookboek, maar 
de gedreven thuiskoks verkrijgen 
natuurlijk wel de eeuwige roem! 
De initiatiefnemers rekenen op veel 
oude bekenden en nieuwe gezichten 
die dit jaar weer voor elkaar aan het 
koken gaan. Het Voorster Kookboek 
deel 2 is tijdens de Burendag te koop 
voor speciale Burendagprijs van 
7,50 euro. 

Recordpoging
Vanaf 14.00 uur staan vrolijk versier-
de tafels klaar op het terrein aan de 
achterzijde (bij de vijver) van De Ben-
ring. Vanaf dat moment staan hier de 
appeltaarten van de Floraliawedstrijd 
“Heel Voorst bakt appeltaart” klaar. 
De wedstrijd wordt gejureerd door 
Ellen Bender (kok van de Bolkhof-
stede), Jan van den Brink en Danielle 
Barmentloo (Daantjes Taartenshop). 
Op tijd aanschuiven loont, boven-

dien doet u als bezoeker dan mee 
aan de recordpoging voor de Langste 
borrel(hapjes)tafel van Voorst. En als 
het om records gaat, wie kan er dan 
beter het meetlint langs de tafel leg-
gen dan Stefan Groothuis? 

Verbinden van jong en oud
Tot 17.00 uur is er veel te doen voor 
jong en oud rondom De Benring. 
Kinderen mogen zelf hapjes maken 
en uitserveren. Ouderen genieten 
van een gezellig gesprek en van de 
muziek van Bentertainment. En 
voor wie nieuwsgierig is naar de ge-
leidelijke metamorfose die De Ben-
ring ondergaat, het gebouw is ge-
opend. Kom kijken en stel gerust al 
uw vragen. De Benring maakt graag 
actief deel uit van het dorp Voorst 
en streeft naar meer verbinding met 
de dorpsgenoten en andere initiatie-
ven. De Burendag is hier een mooi 
voorbeeld van. Samen eten, samen 
delen verbindt! Graag tot ziens aan 
de Langste borrel(hapjes)tafel van 
Voorst. 
Meer informatie over de Langste 
borrel(hapjes)tafel van Voorst: Carla 
van Bosheide (06 250 949 60).

RTV Voorst staat open voor talent

Wethouder Hans van der Sleen verrichtte met verve de 
officiële opening van RTV Voorst

GEMEENTE VOORST.- Wethouder Hans van der Sleen 
verrichtte op zaterdag 9 september jongstleden de offi-
ciële opening van de Lokale Omroep Voorst. Tijdens de 
bescheiden ceremonie memoreerde de wethouder aan 
het bepaald niet onbewogen verleden van de omroep. 
Tegelijk sprak hij het vertrouwen uit dat met de recente 
wijzigingen bij RTV Voorst, zoals de omroep nu eigenlijk 
heet, de kansen op een succesvol vervolg aanzienlijk zijn 
gestegen. Voorzitter Arne Pruijt herinnerde eraan dat de 
subsidie weer een stukje is teruggebracht en dat er dus 
hard gewerkt zal moeten worden aan andere inkomsten. 
Inmiddels worden de contacten met onderwijs, maat-
schappelijke dienstverleners, openbare bibliotheek en 
bedrijfsleven aangehaald.

RTV Voorst werkt nu gestaag verder aan de uitbreiding 
van het programma-aanbod. Sport, cultuur, maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen, gezondheid zijn speer-
punten. Tegelijk is er ruimte voor jong talent om presen-
tatie, techniek en productie bij radio en tv te leren. Elke 
derde donderdag van de maand (dus 21 september deze 
keer) is de studio aan het Marktplein geopend voor ie-
dereen die een kijkje wil nemen. Tussen 19.00 en 21.00 
uur is het mogelijk vragen te stellen, maar ook praktisch 
te ervaren hoe aantrekkelijk werken bij Radio en TV zijn. 
Voor alle duidelijkheid: er is ruimte voor jongeren, maar 
ook oudere jongeren tot tachtig jaar. Zoals een oudere 
medewerker opmerkte: “Zo zie je Voorst van een heel 
andere kant.”

Meer info:
Chris Wolters (programmamanager)
mobiel: 06-53795411
e-mail: bestuur@rtvvoorst.nl 

Vocaal kwartet Bemused zingt 
de sterren van de hemel
TERWOLDE.- Op zondag 1 oktober a.s. geeft vocaal kwartet “Bemused” 
een concert in de kerk in Terwolde.

Het kwartet is opgericht in 2001 en 
beleefde vorig jaar haar 15-jarig ju-
bileum. Het vocaal kwartet “Bemu-
sed” bestaat uit de volgende leden: 
Yvonne Hemel, sopraan; Dorien 
Timmermans, alt; Paulien Groot 
Bleumink, tenor; Hans Mol, bas. 
Het gezelschap heeft in de wereld 
van de schone klanken haar naam 
en faam inmiddels stevig gevestigd. 
Bovendien is de bas van de groep, 
Hans Mol niet alleen maar zanger 
in zijn eigen groep, maar ook diri-
gent van gemengde zangvereniging 
Eendracht in Terwolde en dirigent 
van diverse koren in de regio. 

Voor dit concert staan op het pro-
gramma vierstemmige á cappella 
stukken in verschillende stijlen. 
Er wordt afgetrapt met het Ave 

Verum van William Byrd, een En-
gelse componist uit de laat 16e 
eeuw. Daarnaast komen liederen 
van Schubert, Arcadelt, Passe-
reau, Thomas Morley, Felix Men-
delssohn Bartholdy aan bod. De 
apotheose wordt gevormd met di-
verse Engelse “jaren ’60/’70 pop-
nummers” en “het land van Maas 
en Waal” van Boudewijn de Groot. 
Het concert heeft dan ook terecht 
als titel “muziek door de eeuwen 
heen”. 
Het is een gevarieerd programma 
van oud tot modern, in verschil-
lende talen. 

Het concert begint om 15.00 uur. 
De toegang is vrij, na afloop is er 
een collecte bij de uitgang ter be-
strijding van de onkosten.
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In samenwerking  met importeur Argi uit Didam is G&R Techniek uit 
Oosterhuizen het dealerschap aangegaan voor de verkoop en 
onderhoud van Mc Cormick en Landini tractoren.

Mc Cormick en Landini hebben 
een groot scala aan verschillende 
modellen, leverbaar van 23 tot 
310 pk. Zo kunnen wij voor elke 
eindgebruiker en in diverse sec-
toren altijd een passende tractor 
aanbieden.

G&R Techniek is een jong be-
drijf dat in 2016 is opgericht 
door Gradus Beltman en Ronald 
Velderman.

Verder is G&R Techniek dealer 

Advertorial

van onder meer de gerenommeer-
de merken: Pöttinger, Shibaura, 
Waterkracht, Jonsered, Echo tuin-
machines en Cleanlife brand-
stoffen.

Voor vragen neem gerust eens 
contact op of loop gewoon even 
binnen.

Bijzondere bruiloft in 
jubileumjaar Klein Amsterdam

Voorzitter Alette van den Brul overhandigt het cadeau 

KLEIN AMSTERDAM.- “Waar-
schijnlijk is het begrip mantelzorg 
uitgevonden door dit echtpaar 
uit Klein Amsterdam.” Voorster 
burgemeester Jos Penninx vraagt 
met een breed handgebaar een 
staande ovatie voor het bruids-
paar Teun Albers en Lies Peters. 
Gejuich breekt los en het feest is 
geopend.  

Buurtvereniging Klein Amsterdam 
vierde 9 september haar dertigjarig 
jubileum in de vorm van een ouder-
wetse boerenbruiloft. De burgemees-
ter maakte ter plekke het tot zover 
geheim gebleven bruidspaar bekend. 
Teun en Lies stapten bijna zestig jaar 
geleden in het huwelijksbootje. Hij 
komt van origine uit Klein Amster-
dam, zij uit het buurtschap Tonden. 
“Hiermee verbinden zij de gemeen-
ten Brummen en Voorst met elkaar,” 
aldus de burgemeester. “Teun heeft 
een modern voertuig bedacht; een 
tuintractor om overal te komen,” zei 
Penninx ook. “En zijn vrouw Lies is 
helemaal supermodern: ze heeft het 
stuur letterlijk in handen.”

Vogelschieten
Ter voorbereiding werd gestart met 
het traditionele “groen maken”: de 
vrouwen knutselden papieren roos-
jes in elkaar, terwijl de mannen zich 
stortten op het dennengroen en dito 
boog. De entourage werd aangekleed 
met bloemen, klompen, mais en 
werktuigen van weleer. 

Op zaterdagmiddag loste regerend 
schutterskoning Gerard van Dalen 
het eerste schot, hij werd na ruim 
honderd schoten onttroond door 

Riet Verbeek. Bij de jeugd wist Evi 
Albers met de kruisboog het laatste 
schot op de vogel te lossen. Deze da-
mes mogen zich het hele jaar respec-
tievelijk de koningin en prinses van 
Klein Amsterdam noemen. 

Bruidspaar onthuld
Tijdens het avondprogramma werd 
pas duidelijk wie het bruidspaar zou 
worden. Nadat voorzitter Alette van 
den Brul iedereen welkom had ge-
heten, kreeg burgemeester Jos Pen-
ninx de eer om op ludieke wijze het 
koppel bekend te maken. Hij noem-
de Lies en Teun “een voorbeeld van 
omgekeerde mantelzorg: opa en 
oma passen op de kleinkinderen, 
zodat hun zoon en schoondochter 
alle feesten af kunnen gaan.” Het 
bruidspaar werd aan alle kanten in 

het zonnetje gezet, kreeg cadeaus en 
alle (oud)inwoners van Klein Am-
sterdam feestten daarna tot in de 
late uurtjes.

Wandeltocht
De jubileumcommissie kijkt terug 
op een tot dusver geslaagd jubile-
umjaar waarin diverse activiteiten 
zijn georganiseerd. Er staat nog een 
evenement op stapel en dat is de 
snertwandeltocht op 15 oktober 
aanstaande. Deze wandeltocht trekt 
jaarlijks veel deelnemers, variërend 
van jong tot oud, de diverse routes 
lopen door het prachtige buurt-
schap. Tijdens de tussenstop is er 
gelegenheid om met een broodje en 
soep op krachten te komen. Meer 
informatie op facebook/bvkleinam-
sterdam.

Vogel Lezing: Beter één vogel 
in de hand dan
TWELLO.- Vogelliefhebbers opge-
let!  Op dinsdag 26 september ver-
zorgt de vogelvereniging VVTO een 
prachtige lezing over het ringwerk 
van Europese vogels.
De heer Hans Wagenaar neemt ons 
mee voor een kijkje in de wereld van 
het ringwerk t.b.v. wetenschappelijk 
onderzoek aan wilde Europese vo-

gels. Hans is een ervaren vogelrin-
ger die vele jaren veldervaring heeft 
met het ringen van diverse soorten 
vogels.
Hij zal ons deze avond aan de hand 
van interessante verhalen en schit-
terende dia’s een goed beeld geven 
van wat het ringen van vogels met 
zich meebrengt. 

Een mooie en leerzame avond die 
geen enkele vogelliefhebber eigen-
lijk mag missen. De entree is zoals u 
gewend bent gratis.
Dus noteer deze datum alvast in uw 
agenda of smartphone.  Tot dinsdag
Adres: Pigika Kerklaan 3 twello
Zaal open: 19.30 
Aanvang lezing: 20.00 uur
   

Scholenproject 
Fanfare Korps 
VOORST.- Fanfare Korps Voorst vervult een belangrijke functie in het dorp 
Voorst en omgeving door het stimuleren en geven van muziekonderwijs op 
de basisscholen.  Hiervoor is door de eigen gediplomeerde muziekdocenten 
van de fanfare, Liesbeth Vernout en Jenita Veurink, het programma “Muziek 
in de klas” ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met  verschil-
lende muziekinstrumenten.
Het scholenproject wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking 
van de fanfare met het landgoed Beekzicht in Voorst.
Dit nieuwe schooljaar is de fanfare gestart met de uitrol van het programma 
op de basisscholen De Wiekslag en Sjaloom in het dorp. Donderdag 7 sep-
tember was de “aftrap” bij CBS Sjaloom met de kinderen van groep 4 en 5 en 
de kinderen gingen zeer enthousiast naar huis.
Aan het eind van het jaar is per school een afsluitend concert.
Voor iedereen die interesse heeft in het leren bespelen van een instrument 
bestaat de mogelijkheid om zich op te geven voor 2 gratis proeflessen. De 
fanfare repeteert elke dinsdag van 19.30 tot 21.45 uur in het Dorpshuis in 
Voorst. Kom gerust eens kijken en luisteren en ben je al muzikant? Neem je 
instrument mee en speel zelf eens mee. Je bent van harte welkom.

De leerlingen van Sjaloom waren enthousiast

Nieuw seizoen Vrouwen van Nu
HOOILAND.- De Vrouwen van Nu, afdeling Hooiland/Klarenbeek/
Apeldoorn start op 28 september met het nieuwe seizoen. Tijdens 
deze bijeenkomst zal Adriana Westra met improvisatiespel van ver-
schillende typetjes te gast zijn. Aanvang: 19.30 uur in gebouw Samuël, 
Brinkenweg 111, Klarenbeek. Entree niet leden € 5,00 inclusief kopje 
koffie/thee. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom! Inlichtingen: 
055-301 20 31 of vrouwenvannukha@kpnmail.nl
 
 
 

Schoorsteenbrand snel onder controle
VOORST.- In een schoorsteen van 
een woonboerderij aan de Appen-
seweg in Voorst, heeft maandag-
ochtend korte tijd brand gewoed. 
De  brandweer uit  Voorst kreeg bij 
de werkzaamheden hulp van de 
hoogwerker uit Deventer. Door de 
schoorsteen flink te vegen kon het 
smeulende vuurtje worden gedoofd.  
Nu de houtkachels weer aange-
stoken worden is ook de tijd van 
schoorsteenbranden aangebroken. 
De brandweer geeft altijd het advies 
om de schoorsteen tijdig te laten ve-
gen. Dit om een schoorsteenbrand te 
voorkomen.  

“Dat moment liggend in je bed, en jezelf afvragen of het de moeite waard is 
om op te staan en het toilet te bezoeken om te gaan plassen”

PRIVACY



Ook dit najaar is er heel veel bijzonders te beleven in Twello, Wilp,             

Er is zóveel te ontdekken in onze prachtige omgeving! 
Campings, cultuur, fietsen, wandelen, logeren, 
smullen, zang, kunst, noem maar op! Een fijn dagje 
uit, een heerlijke lunch, romantische overnachting 
of een ouderwets-stille natuurvakantie? Onder het 
bekende motto Lekker weg vlakbij! vindt u hier 
opnieuw wat prachtige pareltjes, eigenlijk bij u om de 
hoek. Op www.VVVvoorst.nl  zijn nog talloze andere 
attracties te vinden, ideaal voor vrije tijd & vrolijke 
najaarsplannen! 

Voorst

Terwolde

Klein Amsterdam

Twello

Twello

Bussloo

B&B de Bongerd

Een romantisch Koetshuis met 
privé sauna!  Eigen opgang en par-
keerplaats. In de prachtige siertuin 

prijkt een ooievaarsnest hoog boven 
de vele groentesoorten en rozen uit. 
Ontbijt met appelsap uit eigen bon-
gerd. Onlangs uitgebreid met  “Gast-
suite de Bongerd’’. Zakelijke en fa-
miliereserveringen: www.airbnb.nl 
of 0625 024 693

Biologische lunchroom bij de Kringloop

De mooiste Kringloopwinkel van 
Nederland ontvangt u graag! Heer-
lijk genieten van een spannend 
broodje of vers gebakken appeltaart 
met een verrukkelijke capuccino. 

Een echt gezinsuitje, op de fiets of 
met de auto... en dan maar snuffelen 
tussen de spullen! Ook uitgebreide 
ophaalservice. 

Info: www.kringlooptwello.nl of 
0571 260 183

Brasserie Kriebelz

Naast de normale kaart kunt u in 
de 1e week van November genieten 
van een bijzonder Wildbuffet/proe-

verij! Urenlang genieten van liefst 
60 gerechten, sfeervol en muzikaal 
omlijst en als Grande Finale het Des-
sertbuffet. Spectaculair is de unieke 
roofvogelshow Beauty & Wings. Re-
serveren info@brasserie-kriebelz.nl 
0571 29 20 22

Galerie De Statenhoed
In het mooie dorpshart regelma-
tig nieuwe exposities, muziek- en 
schrijverscafé’s, lezingen, presenta-
ties, cursussen of workshops. Toe-

gang meestal gratis. 
Op 23 september is de feestelijke 
opening van de kunst-expositie 
Jonge kunstenaars, met o.a. 2 piep-

jonge zangtalenten! 

Heel veel uitvoerige info op 
www.kunstkringvoorst.nl 

Snertwandeltocht 15 oktober

Tussen Apeldoorn en Zutphen is de 
start én finish van deze Snertwan-
deltocht over de Empese Tondense 

heide. Georganiseerd door de Buurt-
vereniging Klein Amsterdam. U 
kiest uit wandelingen van 10 tot 25 
km., u krijgt volop informatie mee 
en natuurlijk…heerlijke snert!  In-
formatie: www.kleinamsterdam.tk 
of 0644 34 75 04

Rudolf Spoor op de Sterrenwacht

De Volkssterrenwacht Bussloo ont-
vangt ter gelegenheid van 60 jaar 
Ruimtevaart de bekende regisseur 

(Maxima’s traan) Rudolf Spoor. 

Hij regisseerde ook de eerste maan-
landing en andere ruimtevaart-TV-

uitzendingen. Hij is gastspreker op 
6 oktober, maar er is nog veel meer: 
www.volkssterrenwachtbussloo.nl 
of 0571 262 006



Klein Amsterdam, Teuge,  Voorst, Bussloo e.o.: Lekker weg vlakbij!

Teuge/Twello

Teuge

Happen&Trappen fietstochten

Deze route leidt u door de prachtige 
IJsselvallei. 
Start in het historische Teuge en via 
het klompendorp Oene naar het bos-

rijke Twello. Tijdens deze culinaire 
fietstocht wordt u in 5 restaurants 
getrakteerd op koffie met gebak, een 
voorgerecht, soep, hoofdgerecht en 
nagerecht. 

Info en boekingen www.happenen-
trappen.nl/route/141

Airport: 
The Hangar
Aan de startbaan: een bijzondere 
brasserie! Uit de keuken (Kokpit) 
dagverse & Hangar-made gerechten. 
Salades & broodjes. Taartenbuffet. 
Dry-aged Beef, maar ook dagverse 
vis, lobster & oesters. Laat u verrassen 
door gastvrijheid, sfeer, stoer gestyld 
interieur, live music, de vliegtuigen. 
www.thehangar.nl 055 301 7626

Straks is ie 300 jaar oud, dit unieke 
prachtmonument dat u van harte 
welkom heet. De vrolijke molenaar 
vertelt vol enthousiasme, de bevlo-
gen molenares beklimt kwiek de 
wieken. En u geniet vanaf de ‘stel-
ling’ met volle teugen van een on-
vergetelijke historische attractie met 
een fantastisch uitzicht! 

Reserveringen en info 
www.wilpermolen.nl  0571 26 12 03

Posterenk

de Wilpermolen

Nijbroek

Hertenboerderij 
& camping 
De Weerd
Midden in de natuur, omgeven door 
schitterende herten, zo bijzonder is 
kamperen bij ons. Er is altijd wat 
te beleven, voor jong en oud, ook 
mooie fietsroutes, onvergetelijke 
wandelingen en diverse beziens-
waardigheden. Veel activiteiten, 
zoals het Boerendiploma voor kin-
deren. Nog meer op www.herten-
boerderij.nl info 0571 291 996
 

Vliegveldcamping De Weeltenkamp

Teuge
Kamperen aan de rand van de Velu-
we en kijken naar vliegtuigjes en pa-
rachutisten. Of zelf vliegen, dat kan 
ook. De Weeltenkamp is de ideale 

familiecamping. Met speeltuinen, 
een kinderboerderij en gratis fietsen. 
Geniet van de prachtige omgeving, 
en… u heeft geen last van het vlieg-
veld! 

Info www.deweeltenkamp.nl  
0617 75 73 76

Wilp

Dorpskerk

Rond het jaar 765 startte bij een bron 
(Huilpa=Wilp) de monnik Lebuïnus 
zijn geloofs-missie. Deze Romaanse 
kerk is één  van de oudste in Neder-
land.  Perfect voor trouwen, verga-
deren, lezingen, evenementen. Dik-
wijls concerten, met extra aandacht 
voor Jonge Meesters! Reserveringen 
en info www.dorpskerkwilp.nl  
0621 21 68 46

Talloze prachtige attracties, hotels, 
restaurants, campings, B&B’s, 

evenementen vlakbij op

www.VVVvoorst.nl

Internet

Teuge

Luxe belevingshotel De Slaapfabriek

Tijd om te relaxen, tijd voor elkaar… 
Omringd door luxe en comfort ge-
nieten van het Gelders landschap. 
Op fietsafstand van het bourgon-

dische Deventer en het koninklijke 
Apeldoorn. Eigentijdse kamers, elk 
met eigen wereldthema, ideaal voor 
familie, maar ook voor ‘n bedrijfs-
uitje. 

Info www.deslaapfabriek.nl 
of  0628 82 87 81



Jumbo Binnendijk 
zoekt

Vulploegmedewerkers 
en kassa medewerkers 

voor de avonden en in het weekend 
2-12 uur

Van een 9 een 9.5 maken. Dat moet je maar willen. De uitdagingen bij Jumbo Binnendijk 

zijn enorm. Net als de kansen. Omdat het elke dag beter moet voor onze klanten. Dat is de 

basis van ons succes. Daarom zoeken we mensen die samen met meer dan 190 collega’s 

Jumbo Binnendijk elke dag beter helpen maken. Ben jij zo iemand?

Solliciteren bij Jumbo Binnendijk? Ga naar: https://jumbo3741.personeelstool.nl

Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello
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Warme hand bestaat 5 jaar en groeit!

Je ziet het al op de foto, ik ben trots en blij! Ik ben trots omdat War-
me hand al 5 jaar bestaat en ik ben blij omdat ik al 5 jaar mensen 
mag helpen met het verminderen van de klachten en ze daarmee 
een zet in de goede richting kan geven.

Chantal Dijkman, eigenaresse van 
Voetrefl expraktijk vertelt…

‘Als 20-jarig meisje startte ik mijn 
eigen praktijk. Onwetend wat er 
bij komt kijken en wat er ging 
komen. Met de hulp van mijn 
ouders, die ook een eigen bedrijf 
hebben, ben ik een heel eind ge-
komen. Ik heb veel interessante 
cliënten mogen behandelen en 
weer op weg mogen helpen. Veel 
van deze cliënten zijn inmiddels 
vaste klanten en komen soms nog 
langs om het lichaam weer in ba-
lans te brengen. 

In de afgelopen 5 jaar, waarbij ik 
ook nog veel gestudeerd heb, heb 
ongeloofl ijk veel geleerd over de 
balans van het lichaam, maar ook 
over de verantwoordelijkheid van 
een eigen bedrijf. Als ik kijk naar 
waar ik nu sta, ben ik erg trots dat 
ik al 5 jaar besta! De tijd is voorbij 
gevlogen en het resultaat stemt 
mij tevreden. Ik hoop dat ik dit 
nog jaren mag doen en dat ik nog 
jaren mensen verder mag helpen.’

Voetrefl expraktijk Warme hand 
wil het vijfjarig bestaan niet zo-
maar voorbij laten gaan. Daarom 
krijgt elke cliënt van 22 septem-
ber t/m 22 oktober 20% korting 
op de eerste twee(!) behandelin-
gen. De eerste 50 cliënten krijgen 
ook nog eens een goodiebag, ge-
vuld met onder andere kortings-
bonnen van andere leuke orga-
nisaties. Dus dubbel korting bij 
Warme hand!

Heb je last van lichamelijke 
klachten, kun jij wel wat ont-
spanning gebruiken of ken je ie-
mand die een voetrefl exmassage 
verdient? Maak dan snel een af-
spraak! Kijk voor meer informatie 
op www.warme-hand.nl!
Ps. De behandelingen worden 
deels vergoed worden door uw 
zorgverzekeraar. Informeer hier-
voor bij uw zorgverzekeraar.

Lieve groet, Voetrefl expraktijk 
Warme hand

Chantal Dijkman

Advertorial

Zeer geslaagde open dag 
scouting Gelre Groep Twello

TWELLO.- Zaterdag 16 september 
hield scouting Gelre Groep Twello 
een open dag. Alle kinderen van 5 – 7 
jaar konden meespelen met de Bever-
groep en alle kinderen van 7 – 11 jaar 
waren welkom bij de beide Welpen-
groepen en konden zo zelf ervaren 
hoe leuk scouting is. We mochten 
een mooi aantal nieuwe kinderen 
welkom heten.
Het thema van de middag was cow-
boys. De welpen waren druk met 
lasso gooien, bussen “omschieten”, 

stokpaardje rijden, broodjes bakken 
op een kampvuur in de kampvuur-
kuil en ook deden ze nog een spel.  
En als klap op de vuurpijl konden 
ze met een kabelbaan vanaf het club-
huis naar beneden roetsjen. Hoe vet 
is dat?! De bevers hebben eerst takken 
gezocht, en daarna gingen ze “pionie-
ren”, je kunt er niet vroeg genoeg mee 
beginnen… Pionieren is iets maken 
van hout en touwen. De bevers waren 
enorm leergierig en gingen het met-
een zelf ook uit proberen, zie ook de 

foto. Een grote diversiteit aan activi-
teiten, en dat is juist het kenmerk van 
scouting. Het was een zeer geslaagde 
middag. Een bedankje aan het activi-
teitenteam, de smeerolie bij het orga-
niseren van dit soort activiteiten, en 
aan alle leiding is zeker op zijn plaats. 
Scouting draait puur op vrijwilligers. 
Elke week weer staan zij vol enthou-
siasme klaar, zodat de jeugdleden 
heerlijk kunnen spelen.
Scouting staat voor uitdaging! Bij 
scouting besteden kinderen en jon-
geren op een actieve en uitdagende 
manier hun vrije tijd, als het even 
kan buiten. Zij hebben plezier met 
elkaar en leren om samen te werken 
en respect te hebben voor de ander. 
Zo ontwikkelen kinderen en jongeren 
zich op een natuurlijke manier tot 
zelfstandige mensen en krijgen ze de 
ruimte om te ontdekken en te leren.

Meer weten?
Heeft u interesse in scouting, maar 
heeft u de open dag gemist? Kom dan 
gerust eens vrijblijvend kennisma-
ken bij ons clubhuis aan de Stinzen-
laan 80 in Twello. De diverse moge-
lijkheden kunt u bekijken op www.
gelregroep.nl/speltakken.asp  Ook  
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat via  06 – 16 37 72 25. 
Op de facebookpagina www.face-
book.com/scoutingtwello leest u 
de laatste nieuwtjes. 

Opening fototentoonstelling
BUSSLOO.- Vrijdagmiddag opende 
Voorster wethouder Harjo Pinkster 
samen met directeur Erik Droogh in 
aanwezigheid van de fotografen de 
fototentoonstelling bij recreatieplas 
Bussloo.  Langs de plas, vanaf in-
gang 3 met de klok mee, staan  reus-
achtige panelen opgesteld met de 
60 meest aansprekende levensgrote 
foto´s, uitgekozen door de vakjury. 
De vakjury bestaat uit: Aldo Alles-
sie, Han Winters en Herman Stöver. 
Het publiek kan meestemmen via 
de website www.leisurelands.nl/
fotowedstrijd voor de publieksprijs. 
Er zijn voor elke categorie 21 prijzen 
beschikbaar. 
De onthulling van de eerste foto ver-
liep nog bijna droog, maar tijdens de 
openingschampagne brak een stort-
bui los. Gelukkig zijn de panelen 
weerbestendig. 
Erik Droogh bedankte de vele inzen-
ders voor hun meer dan 200 fraaie 
bijdragen en vertelde over de vele 
mooie prijzen die gewonnen kunnen 

worden. Wethouder Pinkster zei: 
“De gemeente Voorst is zeer erken-
telijk voor het feit dat Leisurelands 
met meer dan 20 recreatiegebieden 
juist Bussloo heeft uitgekozen voor 
de tentoonstelling. Hopelijk bestaat 
er veel belangstelling voor de foto-
panelen.”

Bingo in het MFC
KLARENBEEK.- Op woensdag 27 september is er tijdens de wekelijkse inloopochtend in het MFC in Klaren-
beek een gezellige bingo-ochtend. Deze bingo is toegankelijk voor elke leeftijd. Voor een klein bedrag kunt u al 
meespelen deze ochtend, aanmelden is van te voren niet nodig. De bingo start om 10.15 uur, eindtijd is 12.00 
uur. Kom voor een gezellig ochtendje naar De Brug, het gezellige horeca-gedeelte in het MFC aan de bosweg 12, 
en maak dan ook nog eens kans op een leuke prijs.

Vervoer
Wie niet in de gelegenheid is om met eigen vervoer naar het MFC te komen, kan door een van de vrijwilligers 
van Helpende Handen worden opgehaald en thuis gebracht. Bel daarvoor - graag een paar dagen van tevoren – 
naar 06-12260021, mailen kan ook: hhklarenbeek@hotmail.com. 

De fotowedstrijd werd georgani-
seerd ter gelegenheid van het 55-ja-
rig bestaan van Leisurelands waarbij 
iedereen zijn of haar mooiste foto(‘s) 
in kon sturen in de categorie: actie, 
mensen of natuur. Vele honderden 
foto’s kwamen binnen. Onlangs 
heeft de vakjury de zestig meest aan-
sprekende foto’s uitgekozen. Deze 
foto’s worden vanaf zaterdag 16 sep-
tember tentoongesteld op Bussloo 
voor publiek. De tentoonstelling zal 
tot ongeveer eind oktober te bezoe-
ken zijn.
De prijswinnaars worden vanaf 
medio oktober bekend gemaakt en 
uitgenodigd voor de prijsuitreiking 
begin november 2017. De vakjury 
maakt een keuze uit de zestig foto’s 
die tentoongesteld zijn. Bij de pu-
blieksjury winnen de foto’s met 
de meeste stemmen. Iedereen kan 
stemmen via de website www.lei-
surelands.nl/fotowedstrijd. Daar 
vindt u alle inzendingen.

Brei- en haakmode dagen
VOORST.- Kun je op vierkante naalden breien? Wil je een rondbrei-
naald of een tunische haaknaald proberen? Voelen hoe het is om met 
dat ene speciale nieuwe garen te werken?

Dat kan, tijdens de brei- en haak da-
gen  bij Voskamp Textiel op vrijdag 
29 (8.30-20.00 uur) en zaterdag 30 
september (8.30 - 16.00 uur). Tijdens 
deze dagen kan men het nieuwste 
op het gebied van zelf mode maken 
zoals breien, haken, handwerken en 
interieurdecoraties zien en worden 
de modellen voor de aanstaande 

workshops o.a. sokken breien, fair 
is le kleuren breien, entrelac breien 
of haken, tunisch haken, enzovoort 
gepresenteerd.

Kom het nieuwe seizoen proeven en 
beleven bij Voskamp Textiel Rijks-
straatweg 148 in Voorst of volg het 
op facebook. 
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BROUWER
Voorstondensestraat 34  Hall  
T (0313) 65 90 05
E info@brouwer-eerbeek.nl  
W www.brouwer-eerbeek.nl
Aan het Apeldoorn-Dierens kanaal bij de Eerbeeksebrug

U heeft al een ontwerp voor uw badkamer, keuken of tuin-
bestrating in gedachten. En nu? Kom naar onze showroom en 
onze gespecialiseerde medewerkers helpen u graag verder met de 
verdere uitvoering en  deskundig advies. Bij Brouwer kunt u terecht 
voor keukens, badkamers, tuinbestrating én bouwmaterialen.

TUINBESTRATINGBADKAMERSBOUWMATERIALEN KEUKENS

LAAT U 

INSPIREREN 

IN ONZE 

SHOWROOM

Al een ontwerp in gedachten?

OPEL MERIVA 1.4 
TURBO 140PK

Bouwjaar 2010. Benzine met 75.000 km. 
Voorzien van een trekhaak, airco, airbags, 
etc. Hoge zit. Perfect onderhouden, rij-
klaar geleverd.

INCLUSIEF 3 MAAND GARANTIE VOOR

€ 9.940,- 

PEUGEOT 108 1.0 VTI 5DRS

Bouwjaar 2014. Benzine met 58.000 km. 
Mooie luxe uitvoering met o.a: Climate 
controle, radio /cd, Keyless go, etc. 1e 
eigenaar in top staat. Rijklaar geleverd.

Bouwjaar 2010. Benzine met 150.000km. 
1e eigenaar, lichtmetalen velgen, Airco, 
stoelverwarming, bluetooth telefoon. 
Mooie frisse auto. Rijklaar geleverd.

INCLUSIEF 3 MAAND GARANTIE VOOR

€ 9.940,- 
INCLUSIEF 3 MAAND GARANTIE VOOR

€ 7.940,- 

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

 Werkplaatsonderhoud

 Dieselsystemen

 Auto electronica

 Tankstation

 Comfort electronics

 Automaatbak spoelen

 APK keuring

 Wasstraat/wasbox

 Airco onderhoud

 Banden service

 Schadeherstel

 Ruitreparatie

FORD C-MAX 1.6 16V TREND

Bouwjaar 2008. Benzine met 92.500 km.  
Airco, trekhaak, Radio / cd etc. Mooie 
frisse auto. Hoge zit. rijklaar geleverd.

INCLUSIEF 3 MAAND GARANTIE VOOR

€ 7.740,- 

€ 8.240,- INCLUSIEF 3 MAAND 
GARANTIE VOOR

VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL

AUTO V/D WEEK

€ 8.240,- 
VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL

AUTO V/D WEEK

Kom langs voor een 
proefrit en een verrassend 

inruilaanbod.

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

Kom langs voor een 
proefrit en een verrassend 

inruilaanbod.

 Sinds 1928

A

UTOBEDRIJF  JA
N

 D

E CROON B
.V

.60 jaar 
bovag lid !

MINI COOPER S WORKS
Bouwjaar 2004. Benzine met 140.000 km. Origineel Nederlands, 

climate controle, lichtmetalen velgen 17” etc. Netjes onderhouden. 
Rijklaar geleverd.

VW GOLF 1.4 TSI 
VARIANT HIGHLINE
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Van PM Belastingadviseurs naar 
PM Ondernemend

Op vrijdag 15 september 2017 heeft PM onder grote belangstelling 
haar 10-jarig jubileum gevierd. 

In 2007 vestigde Peter Bregman 
zich met zijn toenmalige com-
pagnon Marinus Keizer aan de 
Kerkstraat 1b in Heerde onder de 
naam PM Belastingadviseurs. Het 
kantoor bleek een aanwinst voor 
de regio en maakte vanaf het be-
gin een gezonde groei door. Sinds 
2013 maakt Martin Post onder-
deel uit van de directie. 
 
Peter en Martin hebben in de af-
gelopen jaren hard gewerkt aan 
modernisering van hun dienst-
verlening die veel verder gaat dan 
het invullen van belastingaangif-
ten en het verstrekken van belas-
tingadvies. Het team van circa 
tien mensen is in staat om MKB 
ondernemers (en particulieren) 
volledig te ontzorgen op fi nanci-
eel terrein: van het verzorgen van 
de administratie tot aan het bege-
leiden van de bedrijfsopvolging. 

Peter licht toe: “om de breedte 
van ons werkterrein te accentu-
eren hebben we besloten onze 
bedrijfsnaam te verkorten tot PM 
met als ondertitel Ondernemend. 
Daarmee hopen we de onderne-
mer op de Noord Veluwe die ons 
nog niet kent nieuwsgierig te ma-
ken naar onze kennis en kunde.” 

Na 10 jaar bleek de tijd ook rijp 
om de visie van PM te vernieu-
wen. Martin: “we willen graag 
nog dichterbij de ondememer 
staan. Door intensivering van het 
contact met onze klant en door 
gebruik te maken van slimme 
automatisering kunnen we snel 
inspringen op actuele gebeur-
tenissen bij de ondememer. Bij 
voorkeur groeien we door naar de 

rol van ondernemerscoach. Voor-
deel daarbij is dat we ons werk-
gebied goed kennen, omdat we er 
zelf in wonen en bestuurlijk ac-
tief zijn in diverse organisaties.” 
Peter en Martin werken overigens 
graag en prettig samen met ande-
re zakelijke dienstverleners in de 
regio waaronder verzekeringsad-
viseurs, advocaten en notarissen. 

De presentatie van de vernieuw-
de visie op 15 september ging 
gepaard met de onthulling van de 
nieuwe bedrijfsnaam. Het nieuwe 
logo pronkt inmiddels op de ge-
vel van het kantoor aan de Kerk-
straat, dat aan de buitenkant ook 
nog eens een grondige opknap-
beurt heeft gekregen. Hierdoor 
heeft PM een modern en zakelij-
ker gezicht gekregen. 

Peter en Martin met hun team 
zien de toekomst met vertrou-
wen tegemoet: “Ondanks de toe-
nemende invloed van internet 
zien we dat veel ondernemers 
behoefte blijven houden aan een 
onafhankelijk vertrouwensper-
soon die niet alleen deskundig is, 
maar ook inzicht heeft in mense-
lijke verhoudingen en waar nodig 
gezond tegengas geeft”.  

Op de vernieuwde website www.
pmheerde.nl kunt u meer infor-
matie vinden.     

Kunstbende winnaars en nieuw jong 
talent exposeren in Statenhoed
TWELLO - Jonge beeldend kun-
stenaars tussen de 15 en 25 jaar 
uit de Stedendriehoek exposeren 
voor het 2e jaar hun kunst in Ga-
lerie de Statenhoed in de Dorps-
straat 11A in Twello van 23 sep-
tember  t/m 15 oktober. Uniek is 
ook de feestelijke opening met 
medewerking van 6-jarig zang-
talent Tess en 16-jarige zangeres  
Lieneke Derksen. Diverse tech-
nieken zijn vertegenwoordigd. 
De bezoeker treft tekeningen en 
schilderijen, maar ook lino en 
posterdruk. 

Een aantal interessante jonge  kun-
stenaars heeft zich aangemeld, waar-
onder wederom de 17-jarige Jilles 
Oom die in de landelijke finale van 
Kunstbende de derde prijs haalde 

met zijn posterserie.  Jilles richt 
zich meer op de illustratieve 
kunst. Sophie van de Mars (16) 
bemachtigde bij Kunstbende in 
de regionale finale een derde 
prijs. 
Een jongere deelnemer, Kirsten 
van Campen maakt prachtige 
tekeningen en schilderijen en 
toont die ook op haar gelijkna-
mige website: o.a. verstilde, dro-
merige portretten in houtskool 
en olieverf. Verder treft u mooi 
werk van Serena Post en nieuw-
komers Silke Boerkamp en Vera 
Brinkman met tekeningen en 
acrylschilderijen.
Initiatiefnemers Kitty Taverne 
en Lis van der Geer zijn ook dit 
jaar weer verrast over de geva-
rieerde inbreng. ,,Kunst maken 
draagt bij aan een positieve ont-
wikkeling van jonge mensen’’, 
aldus Lis van der Geer. ,,Dit is 

het 2e jaar dat deze expositie wordt 
georganiseerd. Vorig jaar bleek deze 
zeer goed bezocht.  De publieksjury 
die dit jaar ook weer een leuke en 
betrokken rol speelt staat daar garant 
voor.’’ De feestelijke opening zal 
muzikaal opgeluisterd worden met 
twee jonge zangtalenten van mu-
zieklerares Gerda de Meij: de 6-ja-
rige Tess van de Brink en de 16-ja-
rige Lieneke  Derksen.  Deze unieke 
expositie wordt mogelijk gemaakt 
door de Kunstkring Voorst te Twello. 
Een bescheiden, maar zeer noodza-
kelijke bijdrage  werd geleverd door 
boekhandel Oonk Twello en CREA-
Art in Apeldoorn. Openingstijden 
Galerie de Statenhoed elk weekend: 
vrijdag 1500 – 1700 uur, zaterdag 
van 14.00-17.00 uur, zondag van 
14.00-1700 uur.

Informatie: info@kunstkringvoorst.
nl en www.kunstkringvoorst.nl

geWOON! Dagbesteding Ouderen 
bezoeken Het Boshuis in Klarenbeek

KLARENBEEK.- Donderdag 14 sep-
tember hebben de ouderen van ge-
WOON! Dagbesteding Ouderen in 
Klarenbeek een bezoek gebracht aan 
Het Boshuis in Klarenbeek. Na een 
lekker kopje koffie met cake waren 
zij er klaar voor om te luisteren naar 
Dhr. R. Plante die over het ontstaan 
van Het Boshuis vertelde. Iedereen 
was zeer geïnteresseerd, zeker toen 
er werd verteld waar de kerkbanken 
gebleven waren.
Na het duidelijke verhaal begon de 
rondleiding. Ongelofelijk dat de 
kerkbanken weg waren en dat de 
vrijwilligers zoiets moois van de 
vloer hadden gemaakt. Het doek dat 
eventueel voor het altaar gescho-
ven kan worden wanneer het niet 
gewenst is vonden ze een prachtige 
oplossing. Het lijkt niet meer op een 
kerk op deze manier.
Vervolgens zijn ze naar de familie-
kamer geweest waar de dekenkist 
nog herkend werd. Velen waren nog 

nooit, toen het nog een kerk was, 
hier geweest. Erg indrukwekkend en 
prachtig verbouwd. Gelukkig was 
het buiten droog en zijn ze naar de 
Mariakapel gelopen. Hier hebben 
wij het gedicht Lofdicht aan de ka-
pelbouwers voorgelezen. Voor ieder-
een herkenbaar, zoals pastoor Bos-
man, het Maria-icoon en godslamp. 
De verhalen kwamen… Wat hebben 
wij een mooie ochtend gehad, zei ie-
dereen tijdens de lunch. Natuurlijk 
willen wij ook onze vrijwilligers en 
Het Rode Kruis bedanken voor de 
hulp om deze gezellige ochtend mo-
gelijk te maken.
geWOON! Dagbesteding Ouderen 
in Klarenbeek zorgt ervoor dat u uw 
dag op een zinvolle manier kunt in-
delen en sociale contacten kunt op-
bouwen en onderhouden. Lukt dit 
niet door leeftijd, ziekte of een be-
perking, dan kan geWOON! Dagbe-
steding Ouderen een oplossing zijn. 
geWOON! Dagbesteding Ouderen 

biedt: structuur en activiteiten aan 
ouderen met een beperking 
(psychogeriatrische, psychosoci-
ale en/of lichamelijke beperkingen), 
maar ook aan ouderen die behoefte 
hebben aan sociaal contact en aan 
ouderen die vergeetachtig worden. 
Dagbesteding is ook mogelijk om de 
mantelzorger(s) te ontlasten. ‘Gezel-
lig samen zijn en er een leuke dag 
van maken’.

Wilt u meer informatie over ge-
WOON! Dagbesteding Ouderen of 
vrijwilligerswerk / chauffeur? Neem 
dan contact op met Ingrid van Brus-
sel, Coördinator geWOON! Dagbe-
steding Ouderen, tel. 06 - 12 69 02 
47 of via de mail: ingrid.vanbrus-
sel@pgvz.nl. Voor meer informatie 
over PGVZ zie: www.pgvz.nl.
Natuurlijk kunt u altijd even binnen-
lopen om te kijken of het wat voor u 
is en vragen te stellen onder het ge-
not van een kopje koffie of thee!

Vrijwilligers Zonnebloem 
spelen Pitch & Putt
BUSSLOO.- Een groep vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Wilp-
Voorst heeft vorige week een bezoek gebracht aan Pitch & Putt Bussloo. Di-
recte aanleiding voor dit bezoek was een afspraak die gemaakt was tijdens 
de Beursvloer in Klarenbeek.  De groep werd door eigenaar Bas van Roosma-
len, van Pitch & Putt, welkom geheten.  Na een drankje te hebben genuttigd 
mochten de vrijwilligers zelf een balletje slaan.   Na eerst duidelijke uitleg 
over de spelregels gingen de vrijwilligers in groepjes aan de slag en werd het 
leuke spel al snel duidelijk Ondanks de regen was het gezellig en werd er fa-
natiek gespeeld. Bij terugkomst was er voor iedereen wederom een drankje 
met bijbehorende bitterballen. 

Vrouwen van Nu kijken terug
WELSUM.- Na de zomerperiode komen donderdag 21 september a.s.  de 
Vrouwen van Nu afdeling Welsum weer bij elkaar, in dorpshuis “de Bon-
gerd”, aanvang 19.30 uur. Deze avond kijken zij terug op de zomeractivitei-
ten. De resultaten van de gekweekte stekjes, beoordeeld door bloemisterij 
Teunissen uit Terwolde, worden bekend gemaakt. Dit jaar zijn er vier jubi-
lea. Deze dames  worden gehuldigd. Na de pauze komt Willemien Hartmans 
vertellen over de plaats van de vrouw, de boerin dus, binnen het agrarische 
bedrijf door de jaren heen.
Van welke culturele en economische relaties kunnen we in het heden en 
voor de toekomst nog wat leren. De presentatie is getiteld: boerinnen, burge-
ressen en buitenlui. 
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 18 t/m zondag 24 september 2017. Week 38. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

1.-1.991.991.
2.992.992.

Alle Vivera
vlees-

vervangers
2-persoonsverpakking

3.243.243. 1.62

Spa duo
2 flessen à 1000 ml

1+1 GRATIS*
bijv. 2 flessen 

braam-framboos à 1000 ml

Unox soep in zak
2 zakken à 570 ml 

alle combinaties mogelijk

4.684.684. 2.34
1+1 GRATIS*

bijv. 2 zakken 
romige tomatensoep

Alle Witte Reus 
toiletblokken

m.u.v. voordeelverpakkingen

1.-2.172.172.
3.263.263.

Heineken 
of Brand bier
krat 24 flesjes à 300 ml

15.4915.99

8.99

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

1.891.891. 1.29

Alvita 
bananen

PER KILO

Beemster  
gesneden kaas

pakje 150 gram

1.792.392.392.
3.073.073.

3.843.843.
4.894.894. 2.99

Iglo Ping & Klaar  
of Roerbak sensatie

doos 340/390 gram  
of zak 450/475 gram

COMBINATIETIP
Verdicchio ClassicoVerdicchio ClassicoVVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicoVVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicoeVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicoVVerdicchio ClassicoeVerdicchio ClassicoVVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicorVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicodVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicoiVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicocVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicocVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicohVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicoiVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicooVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicoCVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicoCVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicolVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicoaVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicosVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicosVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicoiVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicocVerdicchio ClassicoVerdicchio ClassicooVerdicchio Classico

3.

COMBINATIETIP

Terwolde Terwolde TTerwolde Terwolde eTerwolde Terwolde TTerwolde eTerwolde TTerwolde Terwolde rTerwolde Terwolde wTerwolde Terwolde oTerwolde Terwolde lTerwolde Terwolde dTerwolde Terwolde eTerwolde 
Molenweg 1Molenweg 1MMolenweg 1Molenweg 1oMolenweg 1Molenweg 1lMolenweg 1Molenweg 1eMolenweg 1Molenweg 1nMolenweg 1Molenweg 1wMolenweg 1Molenweg 1eMolenweg 1Molenweg 1gMolenweg 1Molenweg 11Molenweg 1Molenweg 11Molenweg 1

Voorst Voorst VVoorst Voorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst VVoorst oVoorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst rVoorst Voorst sVoorst Voorst tVoorst 
Schoolstraat 1Schoolstraat 1SSchoolstraat 1Schoolstraat 1cSchoolstraat 1Schoolstraat 1hSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1lSchoolstraat 1Schoolstraat 1sSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 1rSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 11Schoolstraat 1
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Zorgboerderij Jutten begint 
met dagopvang voor ouderen

Advertorial

Half oktober starten we op onze 
schapenboerderij aan de Witha-
genweg 16 in Wilp-Achterhoek 
(tegenover recreatiegebied Bus-
sloo) met een kleinschalige dag-
opvang. Hier kunnen we opvang  
bieden aan ouderen die behoefte 
hebben aan sociale contacten, 
met dementie, met niet aangebo-
ren hersenletsel en aan ouderen 
waarvan de mantelzorger overbe-
last dreigt te raken. 
We bieden recreatieve activitei-
ten met als doel vaardigheden 
bij te houden. Er is ruimte om 
actief deel te nemen aan activitei-
ten maar ook het meebeleven als 
toeschouwer kan heel waardevol 
zijn. Alles mag en niets moet is 
ons uitgangspunt! De mensen 
mogen hier zichzelf zijn en ge-
nieten van de rust, ruimte en het 
buitenleven. Ook speelt het soci-
ale aspect een belangrijke rol. Af-
hankelijk van de mogelijkheden 
en wensen van de mensen kun-
nen er verschillende activiteiten 
geboden worden.

Een aantal voorbeelden zijn: 
�  dieren verzorgen
�  in de tuin en verhoogde groen-

tetuin werken

�  werkzaamheden op het erf
�  lunch verzorgen, met bijv. een 

pannenkoek, soep of een ei
�  bakken
�  creatieve activiteiten
�  wandeling naar Bussloo
�  (beweeg) spellen
�  seizoensgebonden en thema-

gerichte activiteiten

Vanaf februari t/m mei is de lam-
mertijd. Ieder jaar weer is dit een 
bijzondere en mooie periode. 

Op zaterdag 14 oktober houden 
we een open dag van 10.30 - 15.00 
uur. U bent van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen. De 
koffi e en thee met wat lekkers 
staat voor u klaar!

Jeroen en Lisette Jutten
055-3012697
info@zorgboerderijjutten.nl
www.zorgboerderijjutten.nl

Geef jouw woonwens vorm tijdens de Rabo Woonweken

Krijg vrijblijvend advies over hoe jij jouw 
woonwens in vervulling kunt laten gaan

REGIO.-  Op 30 september is de NVM 
Open Huizen Dag. Mensen gaan 
massaal op zoek naar hun droom-
woning. Met de groeiende vraag op 
de woningmarkt is het misschien 
een hele uitdaging om jouw woon-
wens te vervullen. Het is belangrijk 
om snel te reageren en te weten of 
jouw droomhuis ook haalbaar is. 

Daarom introduceert de Rabobank 
de Rabo Woonweken. Van 23 sep-
tember tot en met 7 oktober  is Rabo-
bank Apeldoorn en omgeving op de 
zaterdag extra lang geopend.  In ons 
kantoor aan de Eendrachtstraat 133 
in Apeldoorn ben je  tussen 9.00 en 
15.00 uur van harte welkom met al 
je woonvragen. In Twello staan tus-

sen 9.00 en 13.00 uur de adviseurs 
voor je klaar. Speciaal voor jou om 
je te helpen bij het waarmaken van 
jouw woonwensen en een check 
voor je financiële haalbaarheid. Je 
krijgt in 30 minuten meer inzicht 
in hoeveel je kunt lenen, inclusief 
de bijbehorende maandlasten. Onze 
hypotheek inloopspreekuren :
Iedere donderdag van 18.00 tot 20.00 
uur in Apeldoorn (Eendrachtstraat)
Iedere vrijdag van 18.00 tot 20.00 
uur in Twello (Dorpsstraat 24)*
Iedere zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
in Apeldoorn (Eendrachtstraat)* 

Iedere zaterdag zijn van 10.00 - 12.00 
uur adviseurs aanwezig in het infor-
matiecentrum van Ugchelen Buiten
*Op zaterdag 23, 30 september en 
7 oktober is het kantoor in Twello 
geopend van 9.00-13.00 en in Apel-
doorn van 9.00 – 15.00 uur.  

Kijk voor locaties en tijden website 
ook op www.rabobank.nl/woon-
weken. Wil je op een ander moment 
langskomen? Bel dan voor een af-
spraak naar (055) 578 48 11.

Rode Kruis Voorst krijgt 
eigen bike team

GEMEENTE VOORST.- Het Rode 
Kruis, afdeling Voorst, heeft zich on-
langs versterkt met twee mountain-
bikes. Hiermee wil zij de slagkracht 
van haar hulpverleners vergroten. 
De bikers worden ingezet tijdens 
evenementen om sneller op de 
plaats van bestemming te kunnen 
zijn. Een slachtoffer snel en veilig 
kunnen bereiken is een hele belang-
rijke schakel in het hulpverlenings-
traject. Een slachtoffer valt in het 
gunstigste geval vlak voor je neer, 
maar vaak bevinden ze zich op de 
meest ongunstige plekken. Net aan 
de andere kant van een mega groot 
terrein op een plaats waar je met de 
auto niet kunt komen. Dan moet je 
gaan rennen, maar dit kost veel tijd 
en soms telt iedere seconde. Als ie-
dere seconde telt kan een biker het 
verschil maken. 
De speciale bikes staan bij de andere 
voertuigen in de Rode Kruis-garage 
in Klarenbeek. Klaar om ingezet te 
worden bij evenementen in de ge-

meente Voorst en omstreken. Het 
Rode Kruis kan met de bikes een 
groot pakket aanbieden op het ge-
bied van hulpverlening tijdens eve-
nementen met goed opgeleide en 
getrainde vrijwilligers.
De frames van de bikes zijn gespo-
ten in de Rode Kruis kleuren en als 
zodanig herkenbaar gemaakt. Bike 
Totaal Wolters heeft de fietsen rij-
klaar gemaakt en zal het onderhoud 
verzorgen. Wolters heeft niet alleen 
aan de Voorster afdeling maar ook 
andere afdelingen uit Gelderland 
deze speciale Rode Kruis-bikes mo-
gen leveren.
De aanschaf van de Voorster bikes is 
mede mogelijk gemaakt dankzij het 
Rabobank donatiefonds, Unicolor, 
het district NOG van het Rode Kruis 
en de inzet van een aantal enthou-
siaste vrijwilligers van de afdeling 
Voorst. Voor meer informatie kunt u 
terecht op de site www.rodekruis.
nl/voorst of kunt u mailen naar se-
cretaris@rodekruis-voorst.nl.

Veel belangstelling voor nieuw 
gebouw Veluws College
TWELLO.- Afgelopen vrijdag zette 
het Veluws College Twello haar 
deuren open. Alle inwoners van de 
gemeente Voorst (en regio) kregen 
de gelegenheid het nieuwe gebouw 
aan de Veilingstraat met eigen ogen 
te bekijken. De nieuwe school staat 
op een historische plek in het dorp. 
Waar langdurig gehandeld werd in 
de voormalige veilinghallen van 
Twello staat nu een spiksplinter-
nieuw schoolgebouw. Hoewel de 
school vanaf begin mei gebruik 
maakt van het nieuwe gebouw, is er-
voor gekozen om een openingsweek 
in september te organiseren. Afgelo-
pen week werden allerlei activitei-
ten uitgevoerd. Zo werd het Veluws 
College officieel geopend door wet-
houder Pinkster en de jongste leer-
ling, Lars Zegers.

Twello toonde afgelopen vrijdag 
volop belangstelling. Grote groepen 
bezoekers namen de moeite om op 
deze vrijdagmiddag een kijkje te 
komen nemen.  Met name het open 
karakter van de school, de kleur-
rijke inrichting en de prachtig aan-
gelegde omgeving van de school 
werden vaak genoemd als bijzon-
dere kenmerken van het gebouw. 

Met dit Open Huis kwam een einde 
aan een feestelijke openingsweek, 
waarin alle leerlingen mochten bow-
len, groepsleerkrachten en direc-
teuren van basisscholen door hun 
oud-leerlingen werden bijgepraat en 
rondgeleid, belangstellenden het ge-
bouw konden bekijken en de eigen 
medewerkers een familiedag werd 

aangeboden. 
De school is op orde en ontvangt in 
de komende jaren graag veel leer-
lingen uit Twello en omgeving. Met 
goed onderwijs in een prettige om-
geving wil zij jongeren voorbereiden 
op een succesvolle toekomst. Het 
nieuwe gebouw zal daar zeker een 
bijdrage aan kunnen leveren. 

Huiswerkvrije expositie bij Studiepunt Twello
TWELLO.- In het weekend van 23 en 
24 september wordt het Studiepunt 
Twello omgebouwd tot expositieruim-
te. Studiepunt Twello wordt normaal 
bevolkt door scholieren, die er hun 
huiswerk maken of bijlessen volgen. 
Oprichtster en eigenaresse van het 
Centrum, Erna Gruntjes, begeleidt ze 
met veel plezier. Daarnaast is ze, voor-
al in de vrije zomermaanden, actief 
met het maken van keramiek. “Heer-
lijk om de handen iets te laten doen 
in plaats van het hoofd”, zegt ze. Erna 
maakt kunst voor binnen en buiten: 
objecten voor in de tuin, in de vijver 

of in huis. Vaak combineert ze de klei 
met hout of andere materialen.  
Begin van het jaar vroeg ze twee be-
vriende kunstenaars om met haar 
mee te exposeren. Truus Rothengat-
ter is een veelzijdige kunstenares die 
zich in de afgelopen jaren heeft toege-
legd op het maken van glaskunst. Ze 
is afkomstig uit Twello en lid van de 
Kunstkring Voorst. Haar werk is sinds 
een aantal jaren te bewonderen in de 
Levenstuinen van Teuge.
Mariët Streppel heeft haar roots in 
Twello, maar is nu woonachtig in 
Hengelo. Al sinds haar studententijd 

schildert ze. Haar kleurrijke schilde-
ren geven impressies van mensen, 
dieren en landschappen. “De combi-
natie van de drie kunstvormen gaat 
een prachtig beeld opleveren”, aldus 
Erna. “De ruimtes van het Studiepunt 
zijn er zeer geschikt voor. Mooi licht 
en goed toegankelijk”. De expositie 
is te bezoeken op zaterdag 23 en zon-
dag 24 september van 12.00 tot 17.00 
uur. Studiepunt Twello bevindt zich 
aan de Oude Rijksstraatweg 6 (naast 
de aula). Erna, Truus en Mariët heten 
u van harte welkom voor een “huis-
werkvrij” uurtje!

Muziekkriebels? 
TWELLO.- Lidia Olsthoorn geeft  in 
januari a.s. een cursus van 10 lessen 
voor kinderen en ouders/verzorgers 

van groep 1, 2 van de basisschool. 
We gaan zingen, bewegen op muziek 
en spelen op ritme instrumentjes. 

Op woensdagmiddag van 13.15 – 
14.00 uur vinden deze lessen plaats. 
Kosten: 70 euro. Lidia Olsthoorn is 
aangesloten bij muzieklessen Twello 
en SPMA. Meer informatie: olst-
hoorn@kpnplanet.nl,

http://www.rabobank.nl/woonweken
http://www.rabobank.nl/woonweken
http://www.rodekruis.nl/voorst
http://www.rodekruis.nl/voorst
mailto:olsthoorn@kpnplanet.nl
mailto:olsthoorn@kpnplanet.nl


De Rabo
Woonweken,
open voor jouw
woonwensen.

Een aandeel in elkaar

Kijk voor locaties en tijden op Rabobank.nl/woonweken.

Loop met jouw woonwensen tijdens de extra Hypotheek inloopspreekuren op

zaterdag 23, 30 september en 7 oktober vrijblijvend bij ons binnen. Dan beantwoordt

onze adviseur je woonvragen, zodat jij direct weet waar je aan toe bent. 

Loop binnen zonder afspraak
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Vier muzieklessen op proef
TWELLO.- Tijdens het Klompenspel op vrijdag 1 september jl. hebben 
alle kinderen uit Twello een uitnodiging gekregen om zich op te geven 
voor 4 gratis muzieklessen. Het thema dit jaar van de spelletjesmiddag 
was: Muziek, Muziek en nog eens muziek. Inmiddels hebben een flink 
aantal kinderen zich opgegeven om te starten met de 4 proeflessen.

Tweede editie 3K Festival 
een groot succes 
KLARENBEEK.- Zondag 10 sep-
tember was het dan weer zover, 
de tweede editie van het 3K Fes-
tival.
 
Het was echt genieten van een dag 
vol zon, informatie en acties over 
Kunst, Kkoeien en Kultuur. Waarom 
zij Kultuur met een hoofdletter K 
schrijven? Ja, anders zou het geen 
3K festival zijn! Alles werkte mee, 
zelfs het weer. We danken daarvoor 
natuurlijk degene die dat heeft ge-
regeld! Het 3K Festival is natuurlijk 
niet compleet zonder zien en gezien 
worden, proeven en het beleven 
van een aantrekkelijk programma 

en daaraan was bij het 3K Festival 
geen gebrek! Men liet  zich meesle-
pen in de vaart van het Festival en 
genoot van alles wat zich afspeelde.
Zoals van de middag tot de late 
avond; Het Shanty koor, Micky 
Mouse, Minny Mouse, Paw Patrol 
CHASE, Paw Patrol SKYE, Bob de 
Bouwer, Verhalenverteller Kees, 
VIP toer, DJ Nik, de Parade van 
Mafkezen, de Arme Drumband, 
de Containergroep, Danny Pana-
dero, Stevious, De Kraaien, Charly 
Lownoise en nog veel veel meer.  
Zoals, de keuken van ‘SMOKING” 
het totale team zorgde voor een culi-
naire en medisch verantwoorde kers 
op de taart. Een gezellig festival kan 
alleen maar georganiseerd worden 
met hulp van de vele vrijwilligers, of 

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Gekrabbel
Een scherp onderwerp dit keer. Onze hulp wordt regelma� g gevraagd voor 
een probleem met een nagel, of gewoon om de nagels te knippen. Konijntjes 
die weinig beweging krijgen, of niet op hardere ondergrond kunnen rennen en 
graven, zijn het vaakst aan de beurt. De wit gekleurde nageltjes zijn gemakkelijk. 
Er is duidelijk te zien hoe ver het nagelbed (“het leven”) doorloopt door de 
roze kleur in de nagel. Daar moet je tenminste 2 mm vandaan blijven om geen 
bloeding (en pijn!) te veroorzaken. Zwarte nageltjes zijn wat dat betre  las� ger, 
en dan vergt het soms enige ervaring om te weten hoe ver je kunt knippen. Het 
gedeelte van de nagel dat buiten de haren uitsteekt is bij konijnen meestal een 
aardige leidraad.

De hond is een ander verhaal. Jonge honden hoeven zelden hun nagels te laten 
knippen, pas bij oudere honden zien we ze soms te lang worden. Als de hond staat 
mogen de nagels nét de grond raken. Worden ze langer, dan zie je dat ze scheef 
gaan staan. Daarnaast groeien de duimnageltjes soms wat meer door omdat die 
de grond niet direct raken. En sommige honden hebben aan hun achterpoten 1 
of 2 extra nagels, Hubertus klauwen genaamd. Deze groeien per defi ni� e te lang 
door en moeten regelma� g worden geknipt om ingroeien te voorkomen.

Een kat tot slot trekt haar nagels in. Ze horen scherp te zijn, want de kat gebruikt 
ze om te klimmen. Het is geen doodzonde om de scherpe puntjes eraf te knippen, 
maar het resultaat is vaak wel dat de kat gefrustreerd haar best gaat doen om ze 
weer te scherpen. Niet al� jd pre�  g voor uw meubilair… Bij heel oude ka� en is 
nagels knippen soms wel nodig. Zij scherpen de nagels onvoldoende en ingroei 
van nagels ligt dan op de loer.

Onze paraveterinairen helpen u graag met nagels knippen! Bel gerust voor 
meer informa� e.

Volgende week maandag starten de 
eerste kinderen met deze lessen. 
Voor sommige instrumenten is er 
nog plek. Wilt u uw kind opgegeven 
voor 4 gratis proeflessen, dan kan 
dat nog tot a.s. zaterdag 23 septem-
ber. De proeflessen op trompet, bu-
gel, hoorn, trombone en bariton kun-
nen nog worden ingeschreven. 

Ook de nieuw op te zetten blok-
fluitgroep (basisschool groep 3 en 4 
leeftijd) kan nog nieuwe muzikanten 
gebruiken. Deze laatste groep kinde-
ren komt iedere maandag van 18.00 

– 18.30 uur bij elkaar om de eerste 
beginselen bij te brengen van het no-
ten lezen en samen muziek maken. 
De proeflessen voor saxofoon zitten 
helaas vol.

Na de proeflessen kunnen kinderen 
doorstromen naar de privélessen die 
gegeven worden door vakkundige 
muziekdocenten. 
Voor meer informatie of opgeven 
van 4 proeflessen, kunt u contact op-
nemen met Jasper Esselink, jasper.
esselink@gmail.com of bel 0571 
262602.

het nu ging over de op- en afbouw, de 
munten verkoop, de hulp in de di-
verse stands, levend tafelvoetbalspel 
en/of het bakken van pannenkoeken 
ze stonden er en deden het met een 
grote glimlach. Wat een toppers! Een 
foto overzicht van de dag, gemaakt 
door: Marielle Dolman (vormbeel-
digfotografie.nl), Markus Roelofs, 
Marc van Baasbank en Marjou Janse 
is te vinden op 3kfestival.nl Maar 
‹last but not least› zijn er de enthou-
siaste sponsoren waar de organisatie 
weer op kon rekenen. Geweldig! De 
organisatie van het totale 3K festi-
val stond ook dit jaar weer onder de 
bezielende leiding van, Stephanie 
(SBC-Events.com), Johan (Lammers-
SupportGroep.nl), Janine, Veselin en 
Pier (The WAT Group.com)

BSO Natuurlijk doen! Geopend
WELSUM.- In Welsum heeft bur-
gemeester Strien van de gemeente 
Olst/Wijhe afgelopen weekeinde de 
nieuwe BSO Natuurlijk Doen! ge-
opend. De feestelijke opening van 
de nieuwe BSO, gelieerd aan ba-
sisschool de Bongerd en gesetteld 
binnen de muren van dorpshuis De 
Bongerd was niet alleen leuk maar 
ook inspirerend. Er waren nogal wat 
ouders en toekomstige ouders op de 
feestelijkheden afgekomen en ook 
een grote schare kinderen wilden 
wel eens met eigen ogen zien of het 
binnen de BSO echt zo leuk was als 
enkele vriendjes, die al gebruik ma-
ken van de faciliteiten, beweerden. 
Mooi natuurlijk, maar de hoofdper-
sonen, te weten de kinderen die op 
doordeweekse dagen al spelen en 
knutselen in de nieuwe locatie schit-
terden door afwezigheid. Zij hadden 
echter een geldige smoes, want zij 
moesten met hun voetbalteam strij-
den tegen een ander pupillenteam in 
de regio. En dat gaat Natuurlijk voor 
om te Doen!
De bijeenkomst werd door Johnny 
Hollander aangegrepen om het be-
lang van het behoud van de basis-
school in Welsum te onderstrepen. 
Het cement in de plaatselijke sa-
menleving wordt al vroeg gelegd en 
school en BSO zijn daar de ultieme 
plekken voor. Hij roemde eens te 
meer de samenhang in de kleine 
Welsumse gemeenschap en hoopt 
op een behoorlijke uitbreiding aan 
de deelname aan de BSO activitei-
ten op korte termijn. Gerrie Bijster-
bosch van de Bijsterbosch Founda-
tion had daar alle vertrouwen in, 
gezien het aantal zwangere vrouwen 
die aanwezig waren. Zij stipte nog 
aan dat zij zelf als kind in Welsum 
naar school was gegaan, haar kinde-
ren ook en ook haar kleinkinderen 

weten de weg naar basisschool De 
Dijkstoel.
Burgemeester Strien hield een 
gloedvol betoog over het belang van 
samenhang in de kleine kernen en 
vond de naam van de BSO, Natuur-
lijk Doen! bijzonder bij de Welsumse 
gemeenschap passen. Hij benadruk-
te ook het belang van voorzieningen 
in een dorp als brandweer, BSO, 
sportvereniging dorpshuis en nog 
veel meer faciliteiten voor het dorp. 
Hij was blij met de hulp bij de re-
alisatie van de BSO van de Bijster-
bosch Foundation en was overtuigd 
van de kwaliteit van de instelling, 
na de keuringsrapporten van o.a. de 

GGD te hebben gezien.
Na de plechtige opening van de BSO 
door de burgemeester, geassisteerd 
door de aanwezige kinderen, kon-
den de aanwezigen kennis nemen 
van het interieur van de nieuwe kin-
deropvang. Het moet gezegd, het zag 
er niet alleen keurig en functioneel 
uit, de kinderen namen onmiddel-
lijk bezit van de aanwezige spellen, 
knuffels en doe hoekjes, wat als de 
allerbeste aanbeveling kan gelden. 
Die kinderen waren door het buiten 
aanwezige springkussen van de D. 
Gort en de binnen aanwezige suiker-
spinautomaat natuurlijk al wel hele-
maal in feeststemming.

De Trossen Los  zoekt 
muzikanten (v/m) en zangers (m)
TWELLO.- Het shantykoor De Tros-
sen Los nodigt zang minnende lief-
hebbers uit om het koor te komen 
versterken … en ook wat te verjon-
gen. Het in 2005 opgerichte koor telt 
momenteel 66 leden. Onder leiding 
van een enthousiaste dirigent ver-
zorgen de zangers en muzikanten 
regelmatig diverse optredens in en 
buiten de gemeente Voorst. Het koor 
repeteert elke woensdagavond in 
het Kulturhus in Twello. 
Voor het versterken van de muzikale 
begeleiding zijn vooral accordeonis-
ten welkom. Maar ook een keyboard-
speler, een basgitarist en iemand 
die vaardig is met een synthesizer 
zouden dit veelzijdige shantykoor 
prima kunnen aanvullen. Mannen 
die dit shantykoor met hun stem 
muzikaal willen versterken hoeven 
geen stemtest te ondergaan, maar al-

leen een flinke dosis enthousiasme 
en een blijvend goed humeur mee te 
nemen. Iedereen is zeer welkom. 
Vanzelfsprekend bestaat het grootse 
deel van het repertoire van De Tros-
sen Los uit  Nederlandse, Engelse en 
Duitse zeemansliederen. Maar op 
gezette tijden brengt het koor ook 
andersoortige liederen ten gehore. 
Zoals in de kersttijd wanneer het 

koor met een eigen kerstrepertoire 
een stemmige bijdrage levert aan 
concerten in enkele kerken in de 
Stedendriehoek. 
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden bij secretaris Joop Dollen-
kamp joopdollenkamp@hotmail.
com   Verdere, uitgebreide, informa-
tie is te vinden op de website: http://
www.detrossenlostwello.nl/

mailto:jasper.esselink@gmail.com
mailto:jasper.esselink@gmail.com
http://vormbeeldigfotografie.nl/
http://vormbeeldigfotografie.nl/
http://3kfestival.nl/
http://sbc-events.com/
http://lammerssupportgroep.nl/
http://lammerssupportgroep.nl/
http://group.com/
mailto:joopdollenkamp@hotmail.com
mailto:joopdollenkamp@hotmail.com
http://www.detrossenlostwello.nl/
http://www.detrossenlostwello.nl/
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WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

‘Als ik in mijn 
achtertuin een 

sigaret zit weg te 
hijsen hoor ik de 
teleurstelling in 

het brommen van 
de vliegtuigjes. Af 

en toe vallen er 
spatjes water op 

mijn tuinset. Geen 
regen. Geen vogel-
poep. Het zijn tra-

nen van piloten en 
parachutisten die 

zachtjes wenen om 
het afscheidscon-

cert van vliegveld 
Teuge.’

Afgelopen vrijdagavond stond ik met  een rood-
geel gekleurde sjaal in de Adelaarshorst met 
twee halve liters bier en een groepje vrien-
den naar een afstotelijk stukje voetbal te 
kijken. Ik mag van mezelf niet zoveel 
vinden van de voetballerij want ik wil 
geen schipper aan een wal, of in mijn 
geval op de B-side zijn maar zelfs mijn 
moed zakte me in de schoenen. Kansloos 
van de mat geveegd met een 1-3 nederlaag 
tegen Cambuur. Tussentijds een discutabel 
besluitje van de scheidsrechter maakte dat 
de volledige Adelaarshorst op zijn grondvesten 
trilde van gezellige liederen over het beroep 
van de moeder van de scheidsrechter. 
Een man of 800 zongen de longen uit 
hun lijven over moeders en hoeren. 
Zouden ze bij de KNVB daar op selec-
teren? Dat alleen kinderen van dames 
van lichte zede mogen fluiten? Daarna 
werd er gezongen over het wanbeleid 
van hogerop. Bekking en Flemminx 
worden op zijn lichtst gezegd uitgefoe-
terd. De hoge piefen functioneren niet. 
Ze doen maar wat, volgens de suppor-
ters. De adelaren kunnen hun vleugels 
niet spreiden. Niet vliegen. Na het 
schallen van de met teleurstelling en 
alcohol doordrenkte  stemmen bleef 
het stil. Een doelpunt tegen. Nog een 
doelpunt tegen. Het was stiller dan ik 
hebben kon. Van doffe ellende hebben 
mijn vrienden en ik ons maar volge-
goten met bier in het supportershome 
na die tijd. Een kater hadden we toch 
al en we hoopten met het bier de af-
gelopen 90 minuten snel uit onze ge-
heugens te wissen. Het bleef nog lang 
onrustig.
Waar ook nog steeds onrust heerst is 
op vliegveld Teuge. Het Boze Boeing-
verhaal vanaf Lelystad Airport lijkt 
er echt te komen. De parachutes wil-
len van verdriet haast niet meer open en de 
staarten van de vliegtuigen hangen sip in het lucht-
ruim. Als ik in mijn achtertuin een sigaret zit weg te hijsen hoor 
ik de teleurstelling in het brommen van de vliegtuigjes. Af en toe val-
len er spatjes water op mijn tuinset. Geen regen. Geen vogelpoep. Het 
zijn tranen van piloten en parachutisten die zachtjes wenen om het 
afscheidsconcert van vliegveld Teuge. 
Dat concert heeft een voorprogramma en FC Kwinkslag heeft een solo. 
Er is een protestlied het leven ingeroepen om vliegveld Teuge een hart 
onder de riem te steken. ‘Stil in de lucht’ heet het Teugse pareltje. Ik zag 
het ding voorbij vliegen op Facebook en heb met gezonde lichte angst 
op de play-knop gedrukt. Het viel mee. Ook de songtekst hadden de 
twee jongens op internet gezet. Ambitie tot een uitverkocht Ziggodome 
zou ik ze persoonlijk afraden maar het idee is weergaloos. Er wordt 
bezongen over ‘chuutjes kijken. Over het verwonderen van wat zich 
niet beneden, maar boven hen afspeelt. Boven in de lucht, en boven 
in de politiek. Want de politiek maakt er een potje van. Een afstotelijk 
potje wat over niet al te gek lange tijd ten koste gaat van Paracentrum 
Teuge. De vliegtuigjes kunnen hun vleugels straks niet meer spreiden. 
De Boeings razen over niet al te lange tijd harder dan Teuge hebben kan. 
Eagles supporters hebben met lede ogen de teloorgang van hun club af-
gelopen seizoen gezien, in de vorm van afdaling naar de Jupilerleague. 
Teugenaren ervaren nu hetzelfde. Alleen dondert Teuge geen league 
uit maar wordt voor eens en voor altijd weggevaagd. Het vliegveld zou 
willen dat het tijdelijk kon degraderen met een incapabel bestuur. In 
plaats daarvan wordt bijna 100 jaar geschiedenis van de kaart geveegd.

Het is zondagmiddag als ik in mijn tuin het gezoem van vliegtuigjes 
hoor. Een parachutist landt in mijn achtertuin. Ik schrik en ren naar het 
weiland waar een rood gele parachute ligt. Een behuild mannengezicht 
komt tussen het doek vandaan. Ik herken Bekking. Die wilde voordat 
het te laat is nog één keer springen. Door die politici van hogerop kan 
hij straks niet meer zweven aan een parachute. Hij vindt het afdalen 
heerlijk.  
‘Ze zijn allemaal hetzelfde. Ze wijzen allemaal naar elkaar. Niemand 
doet iets!’ huilt hij, ‘Straks kunnen we niet meer vliegen!’
‘Dat doe je nu ook al niet bepaald…’ antwoord ik.

RK
Volg mij op Facebook: Kruitbosch Columnt
www.renskekruitbosch.nl

Ismakogie: Bewegen is goed, 
goed bewegen nog beter
TWELLO.- Hoe eenvoudig kan het 
zijn? Overal zie en hoor je hoe goed 
bewegen is voor lichaam en brein. 
Bewegen dus, maar een sportschool 
of sportvereniging is voor velen geen 
optie (een drukke baan in combina-
tie met een gezin, het runnen van een 
eigen bedrijf of het hebben van een 
blessure of handicap). In al die si-
tuaties, kan Ismakogie een uitkomst 
zijn. En ook al sport je wel, dan nog 
is Ismakogie een goede keuze om er-
bij te doen want naast het bewegen, 
verbetert het ook je houding.

Wat is Ismakogie?
Ismakogie is een bewegingsleer die 
zich richt op bewust beter bewegen. 
Bewegen doe je de hele dag. Je staat 
op, doucht, loopt de trap af, en zo 
gaat het maar door. In onze dage-
lijkse bezigheden/handelingen zit al 
heel veel beweging. Met Ismakogie 
maak je al die bewegingen zorgvul-
diger en kun je de tijd die je besteed 
aan wachten, bijvoorbeeld in een rij 
bij de kassa, of bij de trein of bus, 
benutten door oefeningen te maken 
die anderen niet eens opvallen. Dat 

kan zelfs bij een feestje. Je gebruikt 
bij de oefeningen je kleine spieren. 
Deze liggen over het algemeen die-
per in het lichaam.

Een houding als van een 
klassieke filmster 
Ismakogie richt zich op subtiele be-
wegingen waarbij u de hele ‘spier-
ketting’ in uw lichaam gebruikt voor 
een mooie houding. Uw bewegingen 
worden sierlijker en eleganter, zoals 
bijvoorbeeld Grace Kelly bewoog, 
of nu koningin Maxima. Belangrij-
ker dan elegantie is het feit dat door 
Ismakogie onder andere rug- en 
schouderklachten kunnen vermin-
deren. Het werkt preventief en her-
stelt en houdt ons lichaam in een 
betere conditie. 

Is het voor iedereen?
Ismakogie is geschikt voor iedereen. 
Je hoeft geen sportkleding aan. Het 
verbetert ieders lichaamshouding. 
Je voelt jezelf energieker en sterker. 
Iedereen kan het, want je werkt naar 
lichaamseigen kunnen. Maak kennis 
met Ismakogie tijdens een workshop 

op:
maandag 2 of 9 oktober van 9.30 tot 
11.00 uur of op donderdagavond 
5 of 12 oktober van 19.00 tot 20.30 
uur. Kosten zijn 20,00 eurocontante 
betaling. Meld u aan of voor vragen 
via Carin Knops, Ismakogie.twello@
gmail.com of bel voor meer informa-
tie: 0571-276897.

Vaat- én Spataderkeurmerk voor 
Deventer Ziekenhuis 
DEVENTER.- Het Deventer Zie-
kenhuis mag ook in 2017 weer het 
Vaatkeurmerk én het Spatader-
keurmerk voeren. Dat heeft de 
Hart&Vaatgroep bekendgemaakt.

Hart- en vaatpatiënten willen de 
beste zorg en behandeling, maar hoe 
kom je erachter in welke instelling 
je de beste kwaliteit van zorg krijgt? 
Zowel het Vaat- als het Spatader-
keurmerk gelden als belangrijke in-
dicatoren voor zorgkwaliteit. Nieuw 
voor het Vaatkeurmerk is dat dit 
jaar ook de gegevens van verschil-
lende ziekenhuizen over compli-
caties, heropnames en overlijden 
na aneurysma-operaties in te zien 
zijn. 

Spataderen
Ook het Spataderkeurmerk voor het 
Deventer Ziekenhuis is verlengd 
door de Hart&Vaatgroep. Dit keur-

merk is eveneens een indicatie dat 
je voor de beste zorg voor spataderen 
in een centrum met het keurmerk 
moet zijn. Om het Spataderkeur-
merk te krijgen, moeten ziekenhui-
zen voldoen aan specifieke kwali-
teitscriteria. Deze criteria zijn tot 
stand gekomen in nauwe samenwer-

king met patiëntenverenigingen en 
de beroepsverenigingen van derma-
tologen, vaatchirurgen en vaatlabo-
ranten.  
De beoordeling van ziekenhuizen 
met het Vaat- en Spataderkeurmerk 
2017 is te zien via www.harten-
vaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg. 

Shetlandpony’s te kijk
REGIO.- De shetlandpony is in de 
weilanden een vertrouwd beeld. Veel 
kinderen hebben een Shetlandpony 
als speelkameraad of om erop te rij-
den. Omdat het zulke aanhankelijke 
pony’s zijn zie je bij mensen zo’n 
pony ook staan als gezelschap. Als u 
het leuk vindt en u wilt ze eens in 
“het nette pak”zien,  kom dan zater-
dag 23 september a.s. naar de Oran-
jehal in Wenum Wiesel (gemeente 
Apeldoorn). Daar vindt de keuring 

plaats van fokvereniging Oost-Velu-
we, onderdeel van het Nederlands 
Shetland Pony Stamboek. 
Vooraanstaande  fokkers uit dit ge-
bied van Eerbeek tot Hattem, komen 
met hun mooiste showpony’s naar de 
hal toe om te strijden om de hoogste 
eer. Voor  u een prachtige kans om de 
Shetlandpony mooi getoiletteerd te 
zien. Vaak een heel verschil met de 
bekende “weidepony”.Het hele jaar 
zijn de fokkers bezig om in septem-

ber hun pony’s zo optimaal te kun-
nen presenteren aan de juryleden. Er 
zijn ruim 250 pony’s ingeschreven.   
Er wordt in twee banen gekeurd. De 
juryleden beoordelen de pony op 
exterieur (het uiterlijk en bouw) en 
op de bewegingen van de pony in 
stap en draf. Vervolgens worden de 
pony’s per rubriek op kwaliteitsvolg-
orde geplaatst. De rubrieken worden 
samengesteld aan de hand van maat 
en leeftijd van de pony. De pony’s 

variëren van ong. 80 cm tot 107 cm. 
De kopnummers van iedere rubriek 
zetten hun beste beentje voor om aan 
het einde van de dag de kampioens-
titel in de wacht te slepen! 
Er heerst naast een stukje gezonde 
spanning een gemoedelijke sfeer 
op deze keuring. De deelnemers, in 
keurige witte kledij, helpen elkaar 
met het voorbrengen. De fokvereni-

ging wint weer aan populariteit: 
meer deelnemers en inschrijvin-
gen!  De keuring begint om 9.00 uur 
en is rond 16.30 uur afgelopen. De 
toegang is gratis. Het bestuur van de 
fokvereniging bevelen u deze gezel-
lige en leerzame keuring van harte 
aan. Voor meer info: mevrouw San-
dra Doevendans 06-12216923, se-
cretaris fokvereniging.

volg ons ook op social media 
www.voorsternieuws.nl

Verduurzamen van uw 
bedrijfsonroerendgoed en ledenvergadering
VOORST.- Alle ondernemers uit 
Voorst worden uitgenodigd voor een  
informatieavond over het verduur-
zamen van bedrijfsonroerendgoed 
en de Algemene Ledenvergadering 
van de OndernemersVereniging-
Voorst  (OVV). 
Voor het tweede deel, de eerste al-
gemene ledenvergadering van de 
nieuwe ondernemersvereniging 
worden ook niet leden van harte 
uitgenodigd. 

De presentatie over verduurzaming 
voor bedrijven wordt verzorgd door 
de heren Tycho Thomassen (huis 
voor energie ) en Ron Stet (energie-
adviseur gemeente Voorst). U wordt 
geïnformeerd over wat er voor be-
drijven beschikbaar is op het gebied 
van duurzaamheid en energiebespa-
rende maatregelen. 
Daarnaast vindt de Algemene Le-
denvergadering van Ondernemers-
VerenigingVoorst plaats. Het nieu-

we bestuur wordt aangesteld en u 
wordt geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken met betrekking tot 
de aanloop naar een nieuwe onder-
nemersvereniging. Ook krijgt u  een 
preview van de nieuwe website van 
het dorp Voorst.
De Werkgroep OndernemersVereni-
ging Voorst ziet u graag op donder-
dag 28 september, locatie dorpshuis 
Voorst, tijdstip 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur. 

http://www.renskekruitbosch.nl
http://www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg
http://www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg
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Woensdag 20 september, VOORST WANDELT
OBS de Wiekslag Voorst, 19.00 uur

Zaterdag 23 september, FLORALIA 2.0
OBS de Wiekslag Voorst, 15.00 uur

Zondag 24 september, ‘ONE WOMAN SOAP’
Koetshuis Kleine Noordijk, 15.00 uur

Woensdag 27 september, FIETSEN IN KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 09.30 uur

Donderdag 28 september, LEZING LIDEWIJDE PARIS
Bibliotheek Twello, 20.00 uur

Vrijdag 22 september, WANDELEN IN NIJBROEK
Dorpsplein Nijbroek, 13.00 uur

Zondag 24 september, NK BROMMERSPRINTS
Wilp, 11.00 uur

Zondag 24 september, OKTOBERFEST TERWOLDE
Muziektent Terwolde, 16.00 uur

Woensdag 27 september, BINGO IN KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 10.00 uur

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

AgendaVOORSTER NIEUWSSPORT
Teuge
Zaterdag 23 september
15:00 Teuge 1 - Hoevelaken 1
12:30 Teuge 2 - Eerbeekse Boys 2
14:30 Teuge 3 - Groen Wit 2
14:30 Diepenveen 3 - Teuge 4
14:30 Teuge 5 - Groen Wit 8

Terwolde
Zondag 24 september
14.00 DAVO 1-Terwolde 1 
11.30 Orderbos 2-Terwolde 2 
11.30 Terwolde 3-RDC 4 
09.30 Terwolde VE1-Epse/Gorssel 
Comb VE1
09.30 Terwolde VE2-Robur et Vel. VE1

Vrouwen 
11.30 uur Overwetering 1-Terwolde 
1

Twello
Vrijdag 22 september
19.30 Twello 6 – Go-Ahead 1 
20.30 Twello 5 – Helios 4
21.30 Twello 3 – Twello 2
Elders
20.00 Bl.Wit 2 – Twello 4

Veldvoetbal
Zondag 24 september
09.30 Schalkhaar 4 – Twello 2
10.00 Twello 5 – Schalkhaar 10

10.00 Twello 3 – Batavia; 90 5
11.30 Vict.Boys 3 – Twello 4
14.00 WWNA 1 – Twello 1

VenL
Zondag 24 september
10:00 V en L VE1-Apeld Boys VE1
10:30 Diepenveen 4 - V en L 3
12:30 Robur et Velocitas 3 - V en L 2
14:00 V en L 1 - Wissel 1

Vrouwen
11:00 VenL 1-SJO MEC/Bredevoort 1

Voorst
Zondag 24 september:
14:00 Voorst 1 - SHE 1
10:30 Sc Deventer 2 - Voorst 2
10:30 Davo 5 - Voorst 3
10:00 Voorst 4 - AZC 6

Eurobottle Voorwaarts vs  Fiqas Aalsmeer 
TWELLO.- Afgelopen weekend 
stond de eerste thuiswedstijd op het 
programma. De jachtlust was weer 
gevuld met veel supporters en ook 
de Welp van de week zat bij ons op 
de bank. De wedstrijd werd geopend 
met een score van onze kant en 
vanaf dat moment hebben we niet 
meer achter gestaan. De cirkel werd 
vandaag goed gevonden, waardoor 
wij op een 4-2 voorsprong kwamen. 
Mede dankzij goed keeperswerk 
konden we veel breaks lopen en 
kwamen we 7-4 voor te staan. De 
linkeropbouw speelster van Fiqas 
Aalsmeer zorgde met name voor de 

scores van onze tegenstander. In de 
time-out werd kort besproken hoe 
we dit op gingen lossen. De dekking 
stond met name eind eerste helft 
goed waardoor we ballen konden 
onderscheppen en de score op 16-9 
kwam. Met een ruststand van 19-11 
gingen we de kleedkamer in. 
Begin tweede helft begonnen we in 
ondertal en lieten we wat steekjes 
vallen in de dekking. De score ging 
van 19-11 naar 20-15. Gelukkig kon-
den we ons na 6 minuten herpak-
ken en kwamen we weer aan scoren 
toe. In de tweede helft werd er veel 
gescoord vanuit de rechterhoek en 

kwamen we 28-18 voor te staan. Met 
nog 5 seconde op de klok werd de 
wedstrijd afgesloten met een mooie 
vlieger. Uiteindelijk werd de wed-
strijd gewonnen met 34-24. De eer-
ste punten werden in de kantine 
gevierd met de supporters en een 
heerlijke teamschotel. 
We bedanken de balsponsor van 
deze wedstrijd: de Koepel. En we 
hopen jullie volgende week alle-
maal weer te zien bij de wedstrijd 
tegen Hercules om 19.00 uur! Hier-
voor zijn nog plekken vrij in de bus, 
dus wil graag mee geeft je dan snel 
op via scvwhandbal@gmail.com 

Alle schakers welkom
VOORST.- Op maandag 25 septem-
ber organiseert de Voorster Schaak-
club voor de 28e keer het traditio-
nele Lichtweek-viertallen-toernooi. 
Het gezellige viertallen toernooi is 
geschikt voor alle niveaus. Ook dit 
jaar zullen er weer huisschakers 
meespelen. Wie wint dit jaar de 
prestigieuze wisselbeker? Het toer-
nooi is mede mogelijk gemaakt door 
Bakkerij Bril. Het toernooi start om 
19.30 uur en zal duren tot ongeveer 
22.30 uur. Er wordt gespeeld aan de 
Beelelaan 1 in Voorst.
De wedstrijden worden gespeeld 
volgens het snelschaakreglement 
met 15 minuten per persoon per 
partij. Misschien lukt het u niet om 
drie medespelers te vinden? In dat 
geval kunt u zich ook individueel 

aanmelden. Ook huisschakers zul-
len geen gebrek hebben aan nieuwe 
teamgenoten. U kunt zich aanmel-
den t/m 24 september. Voor opgave 
en/of vragen kunt u terecht bij:
John Eekhuis, tel: 06-55415457
Henri Jansen tel: 0575-842574
Lutsen Dooper, tel: 0627456170
Of via email: secretaris@voorster-
schaakclub.nl
De kans is natuurlijk groot dat u na 
maandag de smaak te pakken heeft. 
Dan is het voor u goed om te weten 
dat u iedere maandag welkom bent 
voor een prachtige partij schaken. 
De interne competitie is drie ronden 
onderweg. Voor de jeugdleden is 
er iedere maandag schaakles vanaf 
18.30 uur. Voor meer info: www.
voorsterschaakclub.nl

Oortveldruiters Family Fair en benefietveiling
EMPE.- Kom zondag 1 oktober naar Empe voor een gezellige dag met het 
hele gezin. De Oortveldruiters hebben op hun manege een nieuw dak 
nodig en om daarvoor geld in te zamelen organiseert de ruitersportver-
eniging een gezellige benefietdag: de Oortveldruiters Family Fair.

Op deze dag wordt van alles georga-
niseerd. Er zijn kraampjes met leuke 
producten, sieraden en kleding, de 
meiden kunnen zich uitleven aan 
de knutseltafel of hun haren laten 
vlechten en de jongens dagen hun 
vader uit in ‘Mijn vader is de beste’. 
Waan je Max Verstappen in een ech-
te racestoel, of Anky van Grunsven 
tijdens een ponyritje. Daarnaast zijn 
er demonstraties met bijvoorbeeld 
Spaanse paarden en voltige en je 
kunt zelf een poging wagen in de 
nieuwste rage: Hobbyhorsing. Na-
tuurlijk is er gezellige muziek on-
der het genot van een hapje en een 
drankje. 

Hoogtepunt van de dag wordt de 
grootse Benefietveiling. De meest 
prachtige producten, diensten en va-
kanties zijn beschikbaar gesteld door 
diverse sponsors. Bied bijvoorbeeld 
mee een weekendje weg op vakantie-
park Besthemenerberg in Ommen, of 
op een week in een vakantiehuis voor 
12 personen in Polen. Krijg springles 
van internationaal springruiter Wout-
Jan van de Schans of internationaal 
menner Claudio Fumangalli. Ben jij 
een echte schaatsfan? Bied dan mee 
op het shirt dat wereldkampioen Ste-
fan Groothuis droeg op het WK sprint 
in Calgary. Of laat je paard masseren, 
en bied mee op een coachingsessie 

met paarden. Heeft je auto een APK 
nodig of moeten je ruiten nodig ge-
wassen, is je huisdier nog niet ge-
ent of ben je nog altijd op zoek naar 
een uniek kinderfeestje of een heel 
speciaal schilderij? Ook daar kun je 
allemaal op bieden. En natuurlijk 
hebben we ook de nodige meubels, 
antiek en ook een ponywagen zal 
worden geveild. De lijst is oneindig 
en te veel om hier op te noemen. Kijk 
op www.facebook.com/oortveldrui-
ters voor alle veilingitems. 
Voor meer informatie kunt u ook mai-
len met info@oortveldruiters.nl of bel 
0654723347. Help mee en kom met 
zijn allen naar de Oortveldruiters 
Family Fair. Zondag 1 oktober 10.30 
uur tot 16.00 uur, Benefietveiling om 
14.30 uur. Manege Oortveldruiters, 
Meeuwenbergweg 13 te Empe. ‘Het 
dak moet eraf!’

Meiden voetbal 4x4-toernooi 
‘Soccer-girlz’ ook zin om mee te doen?
TWELLO.- Ook zo genoten van onze 
oranje leeuwinnen tijdens het EK? 
Word jij misschien later de nieuwe 
Lieke Martens? Voorwaarts organiseert 
op woensdagmiddag 4 oktober 2017 
weer het 4x4 meidenvoetbal toernooi 
voor alle meisjes in de basisschoolleef-
tijd. Vind je voetbal ook leuk en wil je 
dat een keer proberen, of wil je gewoon 
een sportieve gezellige middag met 
je vriendinnen, dan ben je van harte 
welkom! Veel meiden vinden voetbal 
erg leuk en het aantal voetballende 
meisjes is dan ook enorm gegroeid de 
laatste jaren. Voorwaarts heeft al veel 
meiden teams voor elke leeftijd.

Het 4x4 meidenvoetbal toernooi is in-
middels een mooie traditie geworden 
en veel meisjes doen al voor de 2e, 3e 
of zelfs 4e keer mee. Doelstelling van 
het toernooi is om meisjes in de leef-
tijd van de basisschool een sportieve 
en vooral gezellige middag te bezorgen 
en kennis te laten maken met voetbal 
zonder verdere verplichtingen. 
Voor de jongste meisjes bestaat de 
middag uit korte oefeningetjes en wed-
strijdjes. Voor deze toppertjes hebben 
wij om 15.15 uur de prijsuitreiking. 
De oudere meisjes hebben een 4x4 
toernooi en penalty bokaal. Beiden 
krijgen in de pauze natuurlijk drinken 

en wat lekkers. Ieder meisje van 4 t/m 
12 jaar mag meedoen (basisschool).  
Heb jij er ook al zin aan geef je dan op. 
Je kunt je samen met je vriendinnen op 
geven als team of alleen. We beginnen 
om 14.00 uur, met een inloop vanaf 
13.30 uur, en sluiten af rond 16.15 uur.
We hopen weer op een hele gezellige 
en sportieve dag met heel veel jonge 
oranje leeuwinnen!!
Aanmelden op de website www.mei-
denvoetbaltoernooi.jimdo.com/ of 
mail naar mondria.susan@gmail.nl 
Meer informatie is te vinden op de 
website van Voorwaarts.  
www.voorwaartstwello.nl/voetbal/ 

Inzameling oude metalen sv Voorwaarts
TWELLO.- Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober a.s. houdt sv Voorwaarts weer de  halfjaarlijkse inzamelingsactie 
oude metalen. Op het parkeerterrein aan de Kerklaan zal een container van Piet Haverhoek Recycling staan, 
waarin u uw oude metalen kunt deponeren. Ook kabels en snoeren, PC’s, motoren, gereedschappen, accu’s en 
kapotte huishoudelijke apparatuur (geen koelkasten en diepvriezers), kunt u dan inleveren. Op vrijdag heeft u 
die gelegenheid van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 – 15.00 uur. Mocht u niet in staat zijn de oude 
metalen zelf te brengen, dan bieden wij u de gelegenheid om deze door ons kosteloos te laten ophalen. Hiertoe 
kunt u een afspraak maken en bellen met 06 – 839 85 533. Wist u dat u het gehele jaar door uw oude metalen 
e.d. op ons complex kunt deponeren en wel  naast de stalling langs het hoofdveld.

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

ZOEK DE BAAS!

‘Kwartel’ de kwartel 
KLARENBEEK.- Momenteel verblijft ‘Kwartel’ de kwartel in Die-
renasiel De Kuipershoek, maar is eigenlijk op zoek naar een per-
manent verblijf met het liefst een soortgenootje. De kwartel is een 
schuwe en gedrongen vogel, die zich vaak verbergt en vliegt zel-
den op.  De vogel voedt zich met al wat op de grond te vinden valt: 
insecten zoals meelwormen, en groenvoer zoals gras en zaden.  De 
kwartel zingt niet echt, hij slaat. De mannetjes produceren midden 
in de zomer een karakteristiek en krachtig kwik-me-dit om hun 
territorium af te bakenen. De vrouwtjes roepen een lager “priet, 
priet”.
Mocht u interesse hebben in ‘Kwartel’ de kwartel, dan bent u van 
harte welkom bij het Dierenasiel.
Onze openingstijden zijn di/wo/do/vr van 13.30 tot 16.30 uur, za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Op maandag, zon- en feestdagen zijn we gesloten. 

mailto:scvwhandbal@gmail.com
file:///C:\Users\Gerrie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H1E3QV77\www.voorsterschaakclub.nl
file:///C:\Users\Gerrie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H1E3QV77\www.voorsterschaakclub.nl
http://www.facebook.com/oortveldruiters
http://www.facebook.com/oortveldruiters
mailto:info@oortveldruiters.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grond_(aarde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeltor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Territorium_(dieren)
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TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

Camping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde, tel. 0571-291731 www.scherpenhofplaycity.nll

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

Kinder arrangement bowlen
1 uur bowlen + patat met snack en ranja

€19.50

€8.50

Tijdens de schoolvakanties alle dagen geopend van 11.00 - 18.00 uur Reservering noodzakelijk!

 P
Gratis

Parkeren

Molenweg 1
7396 AA Terwolde
tel. 0571 291 209

ma. t/m vr. 08.30 - 20.00 uur
zaterdag 08.30 - 16.00 uur

De

 

Lelie

AANBIEDINGEN VERS EN VOORDELIG
BIO ASSORTIMENT OKÉ BUDGETMERK 

Slijterij Stomerij Bloemen/planten Geneesmiddelen

www.coop.nl

Lage Kamp 7, 7396 BZ Terwolde | +31 6 19 11 02 85 | 

info@rmbouwkundigduurzaam.nl | www.rmbouwkundigduurzaam.nl

� LED verlich� ng & lease
� Bouwbegeleiding
� Veranda’s
� Badkamers 

� Zonnepanelen
� Energie maatregelen
� Verbouwingen
� Calcula� e

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

TWELLOSEWEG 100
7396 BP

 

TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

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

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Camoufl age Rugzak
leger, 35 l., gebruikt, per stuk 19,99

Hoofdkussen 
60x70, 2 stuks

Originele legerbretels 
met haak, per stuk

Originele legerkist 
hout, afm. 58x36x28 cm, per stuk

19,95

5,99

24,99

TERWOLDE/
NIJBROEK

Ondernemers

Presenteren zich

KOC-Oost Veluwe ook dit jaar weer een succes
REGIO.- Ook dit jaar is de Kalver 
Opfok Club Oost Veluwe (KOC) ge-
organiseerd voor kinderen van 5 tot 
12 jaar uit de regio. Dit jaar was er 
een record deelname van wel 20 
kinderen met hun kalfje. Gedurende 
een aantal maanden zijn de kinde-
ren bezig geweest hun kalfje tam te 
maken en te trainen en te wassen en 
scheren om haar zo goed mogelijk 
voor te brengen. Hiervoor hebben ze 
op 8 augustus een workshop gehad. 
Tijdens de Fokveedag Apeldoorn op 
26 augusutus in de Beemte werden 
er 17 kalveren beoordeeld op toilet 
en exterieur. De kinderen zijn beoor-
deeld op het voorbrengen van het 
kalf. Marieke Rooseboom had dit 

jaar de taak om de kinderen, 3 mooie 
cijfers te geven. De kinderen die niet 
op de Fokveedag aanwezig konden 
zijn, zijn een week later beoordeeld 
door middel van een videokeuring 
op het bedrijf thuis. Tijdens de slot-
middag op 16 september j.l. zijn de 
prijzen uitgereikt. De 1e prijs voor 
het voorbrengen was voor Davey 
Hendriks uit Heerde en de 2e prijs 
voor Ilse Lammers uit Welsum. Mir-
te Overvelde uit de Vecht Terwolde 
won de 1e prijs voor het toilet, haar 
kalfje zag er piekfijn uit! De 2e prijs 
was voor Rens Haarman uit Beemte 
Broekland. Het kalf van Mare Nieu-
wenhuis uit Klarenbeek had het 
beste exterieur, gevolgd door het 

kalf van Loes Overvelde uit Beemte 
Broekland. De mooiste prijs ging uit-
eindelijk naar Mirte Overvelde 
(de Vecht Terwolde), zij werd alge-
meen kampioen KOC Oost Veluwe 
2017! Tijdens de slotmiddag is bo-
venstaande foto gemaakt samen met 
het KOC Bestuur. De kinderen heb-
ben allemaal wat moois geschilderd 
en een kalf geschetst. 
De KOC is natuurlijk niet mogelijk 
zonder sponsoren die een financiële 
bijdrage leveren.  Naast de financi-
ele bijdrage van bedrijven zijn de 
kinderen ook nog verwend met di-
verse andere leuke producten die 
gesponsord zijn.
KOC Oost Veluwe zoekt deelnemers 

voor volgend jaar: Ben jij tussen 
de 5 en 18 jaar en wil jij graag mee 
doen met de KOC en een kalf of een 
pink verzorgen en meedoen met een 
wedstrijd, neem dan voor meer in-

formatie contact op met ons bestuur 
via kocapeldoorn@outlook.com
Ook zoeken we nog bestuursleden 
die willen helpen elk jaar de KOC 
tot een succes te maken.
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Van den Belt Makelaars nieuwe 
sponsor Voorwaarts JO19-1 
Het seizoen 2017-2018 staat op het punt van beginnen. Voorwaarts 
JO19-1 speelt dit nieuwe seizoen in een nieuw tenue met Van den 
Belt Makelaars op de borst.

Van Scherpenzeel nieuwe 
sponsor Voorwaarts JO17-1

Eigenaar Gerard van den Belt ver-
nam dat de positie op het shirt 
vacant was en gaf aan dat hij die 
plek wel wilde innemen. Prachtig 
natuurlijk. Zeker als je bedenkt 
dat Van den Belt Makelaars al 
een zeer betrokken sponsor van 
s.v. Voorwaarts is: lid van de 
Business Vrienden, reclamebord, 

En nog een nieuwe shirtsponsor 
bij s.v. Voorwaarts afdeling voet-
bal. De Van Scherpenzeel-groep, 
het bedrijf van Kick Scholten, 
siert het shirt van JO17-1. Ook 
hierbij is sprake van een hoge 
mate van betrokkenheid bij de 
vereniging. Kick is niet alleen 
de voorzitter van het Dagelijks 
en Centraal Bestuur, maar ook 

sponsor jeugd en adverteerder.

Namens s.v. Voorwaarts dank 
aan Van den Belt Makelaars. De 
jongens van dit hoogste junioren 
selectieteam zullen de naam met 
trots uitdragen. 
Voorwaarts JO19-1 speelt dit sei-
zoen in de 4e divisie.

lid van het bestuur van de Busi-
ness Vrienden en sponsort onze 
vereniging ook op een aantal ter-
reinen. Namens s.v. Voorwaarts 
dank aan de Van Scherpenzeel 
Groep. Ook deze jongens zullen 
de naam van de sponsor met trots 
uitdragen. Voorwaarts JO17-1 
speelt dit seizoen in de hoofd-
klasse.

Advertorial

Zeer geslaagd bestuurdersevent voor 
sport- en beweegaanbieders 
TWELLO.-Afgelopen donderdag-
avond vond, als onderdeel van de 
Nationale Sport Week in de gemeen-
te Voorst, in een volle zaal bij SV 
Twello een zeer geslaagd bestuurder-
sevent plaats voor sport- en bewee-
gaanbieders. Deze avond werd geor-
ganiseerd door de gemeente Voorst 
in samenwerking met de Sportraad 
Voorst 3.0 en Horesca Lieferink. Er 
werden boeiende presentaties gege-
ven door Team Fit over de gezonde 
sportkantine, Onze Clubkracht en 
Energieadviseur gemeente Voorst 
over duurzaamheid en NOC*NSF 
over een veilig sportklimaat. Daarna 
kon men een bezoek brengen aan de 
gezonde sportkantine van Voorster 
Hockey Club Twello (VHC), diverse 
kramen langsgaan en netwerken.

Een officieel onderdeel van het 
programma tijdens het bestuurder-
sevent van donderdag 14 septem-

ber jl. was de ondertekening van 
een samenwerkingsovereenkomst 

door Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG) Voorst en Horesca Lieferink.  

Voetbalderby SC Klarenbeek - 
Voorwaarts herleeft op 22 september
GEMEENTE VOORST.- Het is de 
late vrijdagmiddag. In Café De 
Waardige Waard proosten twee 
smaakmakers van toen met el-
kaar op een hernieuwd weerzien. 
“Man dat is lang geleden, mis-
schien was toen wel de laatste 
keer.” Johan van Ittersum van 
Klarenbeek en Jan Eekhuis van 
Voorwaarts zitten gemoedelijk 
tegenover elkaar om vooruit te 
blikken naar de derby die op 22 
september gaat herleven.

Terug in de tijd. We schrijven 25 
april 1999. Voorwaarts Twello had 
het weekend ervoor de eerste kans 
op het kampioenschap in de Derde 
Klasse laten liggen. Dus moest het 
nu gebeuren, uitgerekend tegen 
aartsrivaal Klarenbeek. En dan ook 
nog in het hol van de leeuw! “Wij 
hadden aan een punt genoeg”, zegt 
Jan Eekhuis. “Maar dat was nog las-
tig genoeg. Klarenbeek kreeg veel 
meer kansen in die wedstrijd.” 
“Klopt”, zegt Johan van Ittersum 
van Klarenbeek: “Ik weet nog dat 
wij op 1-0 kwamen door een from-
melgoal van René Timmer. Jullie 
werden uiteindelijk toch kampioen 
door die goal van Jeordie Hulsebos. 
We zijn toen snel van het veld ge-
gaan. Dat kampioensfeest van jul-
lie hoefden we niet te zien. Nee dat 
vonden we niet leuk, we zijn snel 
gaan douchen.”

De wedstrijden tussen Klarenbeek 
en Voorwaarts hadden iets extra’s! 
Spelers keken er al weken naar uit, 
zo beamen beiden: “Je was er weken 
van te voren al mee bezig. En je ken-
de elkaar. We waren dan ook met de 
personen van Voorwaarts bezig die 
we tegen zouden komen”, aldus van 
Ittersum. “Ik keek dan wel uit naar 
de duels met Bas Starink. Weet je, je 
vond elkaar serieus niet aardig hoor 
in zo’n wedstrijd. Bas was natuur-
lijk een vreselijk goede voetballer, ik 
probeerde hem dan een beetje uit te 
lokken en daar reageerde hij wel op. 
Voorwaarts was technisch gewoon 
beter dan wij. Wij moesten het meer 
hebben van strijd, een beetje uit de 
tent lokken. En daar hadden we met 
Marcel Linthorst en Bart Jan Slief 
ook wel de jongens voor. Jeordie 
Hulsebos daar hadden we het ook 
niet zo op. Hij stond bekend als een 
gemene speler. We vreesden Bjorn 
Honshorst, die was zo vreselijk 
snel.”

Het zijn dingen die Jan Eekhuis wel 
herkent: “Kijk die lange hier (van It-
tersum dus) en Slief en Linthorst die 
waren bij ons echt niet geliefd. Dan 

gingen we jennen, zuigen. Dat is 
toch ook prachtig, dat hoorde er bij. 
Wij hadden altijd moeite met Kla-
renbeek, zij waren gemiddeld wat 
ouder dan onze ploeg.” Niet gek, zo 
vind Johan van Ittersum: “Wij heb-
ben heel lang samen gespeeld en we 
hadden een hele goede generatie, er 
was nauwelijks verloop. En we wis-
ten ook wel hoe we een beetje kon-
den uitdagen. Als je bij Voorwaarts 
de kleedkamer uitkwam dan liep je 
door de gang. Die iets van anderhal-
ve meter breed. Wij waren met re-
delijk wat grote kerels. Dan gingen 
we extra breed lopen, namen we zo 
een meter in… Maar jij kon er wat 
van hoor Eekhuis. Jij ging dan ook 
het publiek bespelen, een beetje uit-
dagen met de mensen langs de kant 
en reageren op hun opmerkingen. 
Ik deed dat af en toe ook, is toch 
mooi.” 

Eekhuis kan zich zijn laatste wed-
strijd die hij ooit in Voorwaarts 1 
speelde nog goed herinneren: “Dat 
was ook tegen Klarenbeek. Ik had 
’s morgens gespeeld en zat al in de 
kantine achter het bier. Toen raakte 
er iemand geblesseerd tijdens de 
warming up en vroegen ze of ik mee 
wilde doen. We stonden achter en 
ik moest invallen. Was ik aan het 
warm lopen en kreeg ik allemaal 
opmerkingen van de supporters van 
Klarenbeek. Ouwe lul, je kunt er 
niks meer van en zo. Ik heb ze nog 
gewaarschuwd. Ik kwam er in en de 
eerste beste bal die ik kreeg nam ik 
zo op de pantoffel. BAM, dat was de 
gelijkmaker. Heerlijk!”
Het is dus niet alleen deze ene wed-

strijd uit 1999 die herleefd wordt. 
Het is een gevoel van heel veel 
mooie beladen potjes. En dat gevoel 
komt dus vrijdag 22 september te-
rug. “Iedereen heeft er over en ie-
dereen vindt het leuk. Jammer dat 
we de middenstip niet meer weg 
kunnen halen”, zegt Jan Eekhuis. 
“Beetje lastig met dat kunstgras. 
Maar wij gaan er wel fel op, reken 
daar maar op.” En dat zal bij Kla-
renbeek niet anders zijn, zo beweert 
van Ittersum: “Uiteindelijk wil je 
niet verliezen. Kijk als we verstan-
dig zijn knallen we er niet meer zo 
in als toen, maar als we winnen 
hoeft dat dat ook niet…
Bij Klarenbeek is de voltallige selec-
tie van toen aanwezig. Voorwaarts 
moet het doen zonder Marcel Geest-
man (werk), Rob Pelgrim (woont in 
Australië) en de geblesseerde Kim 
Hutten, Leon Haarman en Bas Sta-
rink. “Als ik hoor wie er allemaal 
niet meedoen bij jullie dan durf ik 
wel te voorspellen dat wij met 3-1 
winnen”, lacht Johan van Ittersum. 
Eehkuis lacht met hem mee. “Een 
voorspelling… eeehm…4-0 voor 
Voorwaarts, vier keer Bjorn Hons-
horst.

Net als toen in 1999 zal de wedstrijd 
in Klarenbeek gespeeld worden. En 
net als toen hopen beide mannen 
op veel publiek. “Er stond toen ze-
ker 2000 man.” Vrijdag 22 septem-
ber 19.30 uur, sportpark De Pauw 
Klarenbeek met een onafhankelijke 
topscheidsrechter die eerder wed-
strijden floot als IJsselmeervogels-
Spakenburg. “Dat is maar goed 
ook!”. Aldus Jan Eekhuis…

Deze horecaleverancier met filia-
len in Twello en Zeist levert onder 
andere producten voor de gezonde 
sportkantine bij de Voorster Hockey 
Club Twello (VHC Twello). 

Zaterdag 9 september werd door ei-
genaar Ronald Lieferink al de aan-
moedigingsprijs uitgereikt aan VHC 
Twello. “JOGG Voorst en Horesca 
Lieferink werken samen aan de rea-
lisatie van een gezonder aanbod in 
de Voorster kantines en clubhuizen. 
Naast voldoende bewegen en spor-
ten is ook gezonde voeding een be-
langrijk onderdeel van een gezonde 
leefstijl”, aldus wethouder Wim 
Vrijhoef.

De kers op de (gezonde) taart was 
de overhandiging van het Gouden 
vignet aan VHC Twello voor hun 
gezonde sportkantine door Team Fit 
(onderdeel van Jongeren op Gezond 
Gewicht, JOGG). VHC Twello is de 
tweede sportvereniging in Neder-
land die Goud in handen heeft. “En 
daar zijn wij als gemeente Voorst na-
tuurlijk trots op”, aldus wethouder 
Vrijhoef



Markt Twello
vrijdagmiddag
van 12.30 tot 

17.30 uur

 

5,75
nu voor

PIKANT BELEGEN
BOERDERIJ KAAS
“ECHTE NATUURKAAS”

specialist in zuivere natuurkaas

van 7,95

per 500 gram

STERKEN Nacht- en Ondermode
Bezoek ook eens onze website: www.ondergoedland.nl

Dames sport-slips

Dames midi of 
maxi slips
per stuk 4,95 3 voor €12,50

per stuk 4,95 3 voor €12,50

Elastisch katoen | kleuren wit, beige en zwart

Vermiste en gevonden 
huisdieren

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

Vermist
Beige dwergkonijn met rode ogen Duistervoordseweg, Twello.
Rode kater, witte snuit, borst, buik en poten, rood vlekje onder 
de kin, kras op de neus: donkerblauwe halsband met belletje: 
Cederweg, Klarenbeek.

Gevonden
Moerasschildpad: Busslosestraat, Voorst. 

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de 
Duistervoordseweg in Twello..

IJsseldal Wonen 
verduurzaamt 50 woningen 
VOORST.- In de omgeving van de Tuinstraat in Voorst 
voorziet aannemer Nijhuis, in opdracht van IJsseldal Wo-
nen, 50 woningen van isolatie.

Welke werkzaamheden zijn er er?
De vijftig woningen in Voorst  worden voorzien van dak-, bo-
dem- en spouwmuurisolatie. Hiermee wil IJsseldal Wonen 
deze woningen verduurzamen. De woningen waar het om gaat 
zijn gebouwd in de jaren 60 en 70. In die tijd was de aandacht 
voor energiebesparing minimaal. De woningen verliezen dus 
veel warmte via de gevel, het dak en de vloer. Dit lossen we op 
door goede isolatie aan te brengen op deze plekken. De warmte 
blijft hierdoor behouden waardoor er minder energie nodig is. 
En dat scheelt weer in de portemonnee van de bewoners.

In de periode van 18 september tot eind november 2017 isoleert 
IJsseldal Wonen de woningen. Alle bewoners krijgen minimaal 
een week van tevoren bericht van de aannemer wanneer hun 
woning aan de beurt is. De aannemer heeft inmiddels al 80 % 
van de adressen bezocht om tips en adviezen te geven over 
het leegruimen van de zolder en het eventueel verplaatsen van 
spullen. De bewoner weet hierdoor ruim voor aanvang van de 
werkzaamheden, welke voorbereidingen hij of zij moet treffen. 
Daarnaast weet de aannemer ook hoe hij de woning aantreft en 
kan hij zijn werkzaamheden daar op afstemmen. Het mes snijdt 
hier dus aan twee kanten. 

Overlast
Bewoners en buurtbewoners merken uiteraard iets van deze 
isolatiewerkzaamheden. IJsseldal Wonen heeft er veel aan ge-
daan om overlast te voorkomen. Materialen worden bijvoor-
beeld maar een keer per week aangevuld, zodat er niet constant 
vrachtwagens door de wijk rijden. De materiaalcontainer en 
de bouwkeet worden op een grasveld in de buurt neergezet. 
Afvalcontainers worden zoveel mogelijke geplaatst op parkeer-
plaatsen. Ook is de uitvoerder dagelijks aanwezig voor als er 
eventueel vragen zijn. Zo zijn er nog veel meer maatregelen 
getroffen om het verduurzamen van de woningen zo geruisloos 
en vlot mogelijk te laten verlopen.

Bewonerswerkgroep
Zeven bewoners hebben zich verenigd in een Bewonerswerk-
groep. Zij zijn de ogen en oren in de wijk gedurende het hele 
project. Bewoners die het moeilijk vinden om spullen te ver-
plaatsen of tegen andere problemen aanlopen, kunnen zich bij 
deze werkgroep melden. De werkgroep helpt met zoeken naar 
een oplossing  of neemt contact op met IJsseldal Wonen.

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!

Uw adres voor noten, zuidvruchten, 
natuurvoeding & supplementen
Hoofdweg 56 Ederveen | www.de-eekhoorn.com
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CRANBERRY’S
ZONDER SUIKER

EN DE EERSTE NIEUWE 
OOGST VIJGEN IS BINNEN 

KOM PROEVEN!

KING SALAMO DADELS
EXTRA GROOT

VLIESPINDA’S

GEPELDE WALNOTEN

5.00
10.00

10.00

10.00

500 GRAM 
NU

1000 GRAM
NU

1000 GRAM 
NU 

600 GRAM 
NU

NOTEN AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON
NOTEN AFDELING

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON

Markt Twello
Kom.. .  en proef de sfeer

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 10 KILO NU 3 KILO499 295 099
VAN DE BETUWSE KLEI! 

AARDAPPELEN 
HOLLAND KLASSE 1 

ELSTAR APPELEN
GROTE HOLLANDSE 

KOMKOMMERS 

NU 2 KILO NU 2 STUKS

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

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
KERKDIENSTEN

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

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn: 
0900 600 90 00 
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
de Centrale Huisartsenpost Salland 
0570 50 17 77. 
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m 
vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze 
openingstijden kunt u terecht bij 
Dienst Apotheek Salland, gevestigd 
in de centrale hal van het Deventer 
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Rac-
corderment 8. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 13.00 uur. 
Voor informatie kunt u bellen 
met de Medipoint Zorglijn 0900-
1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: 
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 Heem-
hof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. 
Voor informatie bel met Zorgsaam op 
werkdagen van 9.00-17.00 uur, tel. 
055 58 898 58. 
Uitleenservicepunt de Benring, 
Tuinstraat 51 in Voorst. Maandag t/m 
vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.
SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht te-
recht voor een compleet pakket aan 
diensten op het gebied van gezond-
heidszorg, zorg, wonen en welzijn. 
Tel.: (0900) 8856, 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar. Internet: 
www.sensire.nl, E-mail: info@sen-
sire.nl .
VéRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de 
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in 
Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van 
nood) en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, 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.meeve-
luwe.nl 

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

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

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

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

Nijbroek
Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis, Het Oude Veen 19, 055 5063130

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

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

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

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

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

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

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

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

AED’s
Bussloo

De achterkant van een rietgedekte, voor ons onbekende, boerderij. Naast de deeldeur een 
zwengelpomp. Wie het weet, mag het zeggen. De foto is uit de jaren ’zestig’.
Reacties naar Jan Siero, 0571 273433 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

Op de foto van vorige week met de leerlingen van 
de huishoudschool Derk Brouwer uit 1949 kwam 
geen enkele reactie.

Zondag 24 september 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur ds. A. v/d Heiden, 14.30 uur ds. 
S. Janse.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, 
gez. dienst in Voorst.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 15.00 
uur ds. N. Kleiberg. 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, ds. J. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, ds. B. 
Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk.   
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
pater W. Boerkamp.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. M. 
Bassa, gez. dienst.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Kl. 
Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, gez. 
dienst in Voorst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pater Westerman.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, ds. H. Veldhui-
zen, 17.00 ds. J. van Daalen.

Dinsdag 26 september
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. G. Pater.

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

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

mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl


Topkwaliteit voor
een bodemprijs

Hallo Allerslimste Koop
Jumbo Binnendijk, Twello, Michiel de Ruyterstraat 101 

All-in-one vaatwastablet-
ten
Doos 40 stuks

Huisvuilzakken 60 liter
20 stuks

Vershoudfolie
Rol 50 meter

Aluminiumfolie
Rol 30 meter

Huisvuilzakken met trek-
band 60 liter
15 stuks

Wattenschijfjes
Pak 140 stuks

Boterhamzakken
120 stuks

Prullenbakzakken 30 liter
40 stuks

Wattenstaafjes
Doos 300 stuks
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