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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

LEEGVERKOOP

NU ALLES

KORTING
20%

Intratuin Deventer Burg. Van der Feltzweg 142
0570-616543, Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

BIJ INTRATUIN DEVENTER

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

Meer dan 40 
scootmobielen 
op voorraad!

Nederlandse Kampioenschappen 
Parachutespringen

TEUGE.- De Open Nederlandse Kampioenschappen Parachutespringen 
werden afgelopen weekend gehouden in Teuge. In meerdere disciplines 
werd gestreden om het behalen van dit kampioenschap. Vrijdagmiddag 
14 september vond het kampioenschap precisiespringen plaats.

Bij precisiespringen dienen de sprin-
gers te landen op de gele stip in het 
midden van een luchtkussen. Deze 
stip heeft een doorsnede van twee 
centimeter. Als je precies op dit punt 
land, scoor je nul punten. Degene met 
het minst aantal punten na acht lan-
dingen mag zich Nederlands Kam-
pioen noemen. Elke centimeter ver-

wijdert van de stip wordt als punt 
genoteerd. René Grit is teleurgesteld 
als de landing van zijn sprong twee 
centimeter van de gele stip eindigt: 
“Het streven blijft het hebben van 0 
punten, door precies op de gele stip 
te landen.” De meting vindt elektro-
nisch plaats en is zichtbaar op een 
display.Tevens wordt de landing 

gade geslagen door vijf scheidsrech-
ters. Judith Mogendorff is een van 
hen. Enthousiast vertelde zij over dit 
event voor het kampioenschap. 
Vanaf de terrassen was te zien hoe de 
springers keurig achter elkaar naar 
de landingsplek gleden. Dankzij het 
mooie weer konden de bezoekers 
ook genieten van de formaties en 
voorgeschreven figuren, welke in de 
lucht door meerdere parachutisten 
samen werden uitgevoerd. Kortom 
een weekend met veel kijkplezier op 
vliegveld Teuge.

Op zoek naar schilderijen 
van Gerrit Zwerenberg
WILP.- De Gemeente Voorst bestaat dit jaar 200 jaar en in dat kader 
organiseert de Oudheidkundige Kring Voorst onder meer een tentoon-
stelling in het weekend van 30 november en 1 &  2 december. Een deel 
van deze tentoonstelling wil men graag inrichten met kunstwerken 
van Gerrit Zwerenberg. Als hobby schilderde ‘Gait’ melkbussen, ko-
lenkitten en andere voorwerpen. De dorpskern van Wilp en omlig-
gende landschappen waren vaak een inspiratiebron voor zijn schil-
derwerk, zoals ook te zien is op het schilderij dat in De Pompe hangt. 
Mocht u in het bezit zijn van een kunstwerk van ‘Gait’ dan horen 
wij dat heel graag. Via de Wilpse dorpscontactpersonen (dcpwilp@
gmail.com) komen we graag met u in contact. 

Muziekcafé 
in dorpshuis 
de Pompe 
WILP.- Op vrijdagavond 28 
september wordt het dorpshuis 
de Pompe wederom omgeto-
verd tot een heus muziekcafé 
georganiseerd door de stich-
ting Black & Blue. The Bottle-
neck Rockers zorgen voor de 
muzikale omlijsting. De zaal is 
open vanaf 20.30 uur en de en-
tree is gratis.

De tweemans akoestische rock-
formatie uit Almelo bestaat uit 
Jean Hofman en Niek Mollen. Dit 
duo heeft zijn zinnen gezet op 
de meest pure vorm van muziek 
maken en publiek vermaken of 
zoals ze het zelf noemen ‘Acous-
tic to the bone’. Ze hebben reeds 
hun sporen in de muziekscene 
verdiend en brengen pure akoes-
tische muziek met passie ten ge-
hore. Ze proberen het publiek te 
raken. Live doen ze dat op een 
energieke en humorvolle wijze, 
waarbij ze het publiek  betrekken. 
Ze blinken uit door een grote ver-
scheidenheid qua repertoire met 
nummers van Guns ’N Roses, 
Neil Young, Johnny Cash, Prin-
ce, CCR, Fleetwood Mac, AC/
DC en vele andere krakers. Komt 
dat zien en laat je verrassen. Het 
muziekcafé staat voor een lekker 
stukje muziek, een hapje en een 
drankje en goed gezelschap.

Project Meer Muziek in 
de Klas gaat van start
TWELLO.- Door een samenwerking tussen Muziekvereniging Caden-
za Twello en Basisschool cbs de Wingerd krijgen alle 240 leerlingen 
drie jaar lang structureel muziekles in en buiten de klas. Vanaf sep-
tember starten drie zeer muzikale schooljaren voor basisschool de 
Wingerd. 

NIEUWE COLLECTIE

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

 NIEUWE COLLECTIE!

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 30 juni 2018 tot en met 9 september 2018.
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Bedbodems Matrassen

NOG 3 DAGEN

Finale VisMaarMee 
op de Voorsterklei

Jubilarissen 
Martinuskoor Twello

Dorpskwisgekte 
barst los door de 
Wiesneuzenkwis

Na een eerdere succesvolle samen-
werking via de blazersklassen slaan 
de muziekvereniging en de school 
de handen inéén om muziek struc-
tureel (terug) in de klas te brengen. 
Samen hebben zij subsidie van het 
landelijke Fonds voor Cultuurpar-
ticipatie aangevraagd en gekregen. 
Met deze subsidie ontstaan er veel 
mogelijkheden en kunnen er veel 
activiteiten worden gedaan. Alleen 
tot december zijn er totaal al 75 mu-
zikale en culturele activiteiten. 

Alle 9 groepen krijgen drie jaar lang 
allerlei soorten muziekles. Hele-
maal op maat per klas, met bijvoor-
beeld voorstellingen, allerlei voor-
beeldlessen door muziekdocenten 
met bewegen, zingen, ritmes leren 
en het bespelen van instrumenten. 
Met de muziekmethode eigenwijs 
digitaal en een kast vol muziek-
instrumenten is er een basis aan 
materiaal en instrumenten beschik-
baar op de school. Er is ook veel 
aandacht voor samenspelen in de 
(orkest)klassen, want wat is er nu 

leuker dan samen muziek maken? 
Ook de blazersklas voor de mid-
denbouw blijft bestaan, zij sluiten 
jaarlijks af met een groots concert 
samen met de opleidingsorkesten 
van Cadenza. 

Met het project meer muziek in de 
klas worden de leerkrachten door 
vakmusici getraind om de muziek 
te verweven in zijn of haar lessen. 
Zodat de leerkrachten na deze drie 
jaar muzieklessen kunnen blijven 
geven. Het houdt echter niet op bij 
lessen onder schooltijd. Als leerlin-
gen enthousiast zijn geworden en 
meer muziek willen blijven maken 
kunnen zij terecht bij Cadenza . Zo 
kunnen zij deelnemen aan de AMV-
cursus en ook op les voor het bespe-
len van een instrument. 

Kijk voor meer informatie over 
de mogelijkheden bij cadenza op 
www.cadenzatwello.nl 
Kortom, volop mogelijkheden voor 
een leuke en mooie muzikale toe-
komst onder en na school!

Tripalon Bussloo 
weer een 

groot succes

mailto:dcpwilp@gmail.com
mailto:dcpwilp@gmail.com
http://www.cadenzatwello.nl


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

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

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

Tandzorg Op Maat is een groepspraktijk van tandartsen en 
mond-hygiënisten. Wij doen er alles aan om u op uw 
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht vinden wij 
belangrijk, evenals een goede (mond)hygiëne en preventie.

U bent van harte welkom om samen met ons te werken 
aan gezonde tanden en een stralende lach.

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!

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

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

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

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

70-Tons weegbrug

 
Kindercentrum

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
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NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

Middendijk 33 Nijbroek    T: 0571-216000  
 E: info@jabotech.nl     I: www.jabotech.nl

LMB Jabotech Nijbroek, 
voor Service en 

Precies Vakmanschap!

U bent welkom bij ons in Nijbroek.

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken

• waar u ook verzekerd bent

• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Bedroefd en ook wetend dat het goed is, 
nemen we afscheid van onze lieve

Johannes Bernardus 
Linthorst

- Jan -
man, vader, schoonvader en opa

* 20 juni 1934 † 17 september 2018

 Klarenbeek: A.H.T. Linthorst-Bloem
 Panningen: Jacqueline en Simon
      Lotte en Jimmy, Siem, Renske

 Klarenbeek: Marcel en Sacha
      Demi, Jesse

 Wilp: Ingrid en Alexander
      Louise, Christian

Familie Linthorst
p/a Lian Brandsma Uitvaartzorg
Händelstraat 58
6961 AD  Eerbeek

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren op donderdag 20 september 
tussen 19.00 en 19.30 uur in het Boshuis, 
Kerkweg 2 te Klarenbeek.
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 
21 september om 10.30 uur in het 
bovengenoemde Boshuis.
Aansluitend brengen we hem naar zijn 
laatste rustplaats op de naastgelegen 
begraafplaats.
Wij bedanken iedereen die zo liefdevol voor 
Jan gezorgd heeft, met name de medewerkers 
en vrijwilligers van de Barnte in Twello.
Er is voor Jan een gedenkplaats gemaakt 
op www.memori.nl

Beetje bij beetje heb je ons verlaten
We konden niet meer zo goed met je praten
Je was op een gegeven moment zo teer
De man van vroeger was je niet meer
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
zeggen wij: “Bedankt voor alles wat je hebt 
gedaan!”

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo 
goed is, hebben wij afscheid genomen van 

mijn lieve man, onze vader, opa en opi

Wim Wiegers
- Wilhelmus Hendrikus -

* Deventer,  † Twello, 
10 februari 1936  7 september 2018

Wij zijn trots op jou.

Geertje

Wim en Roland

Paula en Bas
    Denise en Michèl
        Milan, Delano
    Kevin en Fleur

Wolterkampsweg 23
7396 AN Terwolde

Wij hebben in besloten kring 
afscheid van Wim genomen.

Onze speciale dank gaat uit naar 
alle medewerkers en vrijwilligers van 
Casa Bonita Twello voor de liefdevolle 

verzorging en begeleiding.
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

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

Veilig gevaccineerd

Het is bijna zover… Bussloo gaat op 1 oktober weer open voor honden! Dat wordt 
weer lekker rennen en spelen en snuff elen. En denk eraan, uw hond is niet de 
enige. Zeker op mooie dagen kan het aardig druk worden. Waar veel honden 
samen komen hebben besmett elijke ziekten meer kans zich te verspreiden. Zorg er 
dus voor dat uw hond goed gevaccineerd is.

Vaccinati es staan momenteel nogal ter discussie. Onterecht in mijn ogen, want het 
nut van vaccinati es is wetenschappelijk aangetoond. De trend om uit te zoeken of 
een dier nog voldoende anti stoff en in het bloed heeft  (“ti teren”) tegen bepaalde 
ziekten en vervolgens alleen enten wat nodig is vind ik zeker niet verkeerd. Er 
wordt alleen soms vergeten dat niet voor alle ziekten zo’n ti terbepaling mogelijk 
of betrouwbaar is.

Ziekte van Weil (Leptospirose) en besmett elijke hondenhoest (ook wel kennelhoest) 
zijn ziekten waar niet voor geti terd kan worden. De vaccinati es hiertegen zijn maar 
een jaar werkzaam. En hoewel kennelhoest meer vervelend dan gevaarlijk is kan 
dat niet gezegd worden van de ziekte van Weil! Uw hond kan hier doodziek van 
worden en bovendien de mensen en honden in zijn omgeving besmett en. Ook voor 
mensen is dit een levensbedreigende ziekte. 

Besmetti  ng vindt vooral plaats waar knaagdieren leven, in de buurt van water, dus 
Bussloo is een potenti eel besmetti  ngsgebied. Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee! Controleert u uw hondenpaspoort nog even voor u richti ng Bussloo vertrekt? 

Wij vaccineren op maat! Voor meer informati e kunt u alti jd contact met 
ons opnemen.

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

Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

Veilingstraat 22 - 7391 GM Twello
Telefoon 0571 - 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

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

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

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

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

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

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen  

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

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

Verkopen?
Een succesvolle 
verkoop!

Vraag een 
persoonlijk 
advies op maat!

Dorpsfeest Teuge was een 
daverend succes
TEUGE.- Het jaarlijkse Dorpsfeest Teuge deed het dorp weer op z’n 
grondvesten schudden. Het was alweer de 40e keer dat Stichting Jonge-
renwerk Peco het driedaagse festijn organiseerde en zoals altijd waren 
er kosten noch moeite gespaard om de feesttent en het buitenterrein een 
speciale uitstraling te geven. 

Diamanten huwelijksfeest 
Wim en Lies Beekman
TWELLO.- Burgemeester Penninx 
kwam maandag j.l. op bezoek bij 
het echtpaar Wim en Lies Beek-
man-Haarman om hen te felici-
teren met het 60 jarige huwelijk. 
‘Wel iets te vroeg’, want de huwe-
lijksdatum is woensdag 19 sep-
tember, maar dat mocht de feest-
stemming niet drukken.

Wim (85) is geboren en getogen op 
het Molenveld en na een flink aan-
tal jaren bij de Coveco te hebben ge-
werkt ging hij aan de slag bij Zozijn. 
Door studie en inzet wist hij het tot 
Verpleegkundige Z te brengen. ‘’Een 
mooi en fantastisch beroep, ik zou 
het zo weer doen’’, zo geeft hij aan.
Lies (88!) heeft haar jonge jaren 
in Schalkhaar doorgebracht. Haar 
werkzame leven kenmerkte zich 
door als hulp in de huishouding 
bij verschillende families in Deven-
ter e.o. te werken. Hier heeft zij de 
kneepjes van het vak geleerd, iets 
wat haar in haar eigen gezinsleven 
uitstekend van pas kwam. 

Wim en Lies leerden elkaar kennen 
tijdens een bevrijdingsbal (5 mei 
1955, deze datum staat in het geheu-
gen gegrift) in de toenmalige feest-
zaal De Harmonie in Twello. Daar 
sloeg de vonk over, maar de destijds 
heersende woningnood stelde hun 
geduld meer dan op de proef, het 
zou nog 4,5 jaar verkeringstijd duren 
alvorens er getrouwd kon worden. 
Toen viel het jonge stel een woning 
aan het Schadewijkpad ten deel, 
hierna volgde de Posterenk en de 
Vivaldistraat, nu wonen ze al weer 
17 jaar tot volle tevredenheid in het 
appartementencomplex De Poorte. 
Hier redden ze zich, ondanks hun 
hoge leeftijd, wonderwel. Wim haalt 

nog geregeld de boodschappen en 
een kleindochter komt eens per 
week ‘de boel aan kant houden’. 

Het credo van het echtpaar is: ‘’Al-

Burgemeester Penninx kwam het diamanten koppel Wim en 
Lies Beekman feliciteren. 

Het thema ‘industrieel’ kwam tot 
uiting in onder andere de entree, 
imposante hangtafels en de tot bar 

omgebouwde zeecontainer. En me-
nigeen die zich afvroeg of er daad-
werkelijk bier vanaf de vaten in de 

nok van de tent door de leidingen 
naar de bar stroomde…
Het weekend begon vrijdag bij-
zonder sfeervol met het vliegtuig-
schieten. Terwijl de toeschouwers 
bij toeval konden meegenieten van 
een prachtige vuurwerkshow, de-
den de schutters poging na poging 
om het vliegtuig naar de grond te 
halen. Het was uiteindelijk Gerwin 
Hemeltjen die zich een jaar lang 
schutterskoning mag noemen. In 
een gezellig gevulde tent barstte de 
eerste feestavond los onder leiding 
van de band X Static. Zaterdagmid-
dag vierden de Teugse kinderen hun 
feestje. Rogier de Avonturier maakte 
er een spannend spektakel van. De 
ballonnenwedstrijd heeft dit jaar 
plaats gemaakt voor een zonnebloe-
menwedstrijd. Wie zal volgend jaar 
de hoogste zonnebloem hebben?  
Zaterdagavond ging het Dorpsfeest 
in volle kracht door. De beats van de 
band Millstreet dreunden stevig door 

de tent en samen met DJ Sander zet-
ten ze er een mooi feest neer. Echter, 
de zondag was het onbetwiste hoog-
tepunt van het weekend. De tendens 
was al enkele jaren merkbaar maar 
zo goed als dit jaar was de zondag 
misschien nog wel nooit eerder be-
zocht. Rond 13.00 uur verzamelden 
de eerste nieuwsgierige bezoekers 
zich al om te zien hoe de deelnemers 
van ‘Zwicht voor het evenwicht’ 
het ervan afbrachten en het buiten-
terrein en de feesttent vulden zich 
vervolgens in vlot tempo. Het was ’s 
middags werkelijk dringen geblazen: 
buiten met jong en oud genietend in 
de heerlijke najaarszon. Langzaam-
aan verplaatste het feest zich meer 
en meer naar binnen waar de band 
Melrose een wervelende show weg-
gaf. Het is bijna onbeschrijfelijk hoe 
dit feest tot de laatste klanken wordt 
beleefd en gedragen door Teuge, door 
Peco en door iedereen aanwezig in 
de feesttent. Werkelijk fantastisch!
Het bestuur van Stichting Jongeren-
werk Peco wil bij deze heel graag 
haar dank uitspreken naar alle vrij-

willigers, helpers, buren, sponsoren 
en een ieder die op welke wijze dan 
ook aan dit prachtige weekend heeft 
bijgedragen en ziet iedereen heel 
graag terug bij de opening van het 
nieuwe pand op 24 november! 

les wat je zelf kunt doen moet je zelf 
doen. En we zijn nog steeds blij dat 
we samen mogen zijn’’. Aanstaande 
zondag wordt er gefeest met familie, 
buren, kinderen en kleinkinderen. 
 

Open-atelierroute Voorst 2018
VOORST.- Op zaterdag 22 en 
zondag 23 september is de 
Open Atelierroute in Voorst. 12 
Vormgevers/kunstenaars zetten 
de deuren van het atelier of de 
werkplaats  voor u open. Ieder-
een is van harte welkom om de 
kunstwerken te bekijken en ken-
nis te maken met de vormgevers. 
Een mooi moment voor ontmoe-
tingen, ook met andere geïnte-
resseerden. Het aanbod is dit 

jaar nog meer divers. Ook kinderen 
worden van harte uitgenodigd, voor 
hen is er een leuke puzzelwedstrijd 
mogelijk. De ateliers zijn dmv een 
fietstocht met rustpunten (waar kof-
fie, thee gedronken kan worden) met 
elkaar verbonden. De ateliers zijn 
beide dagen geopend van 10.30 tot 
17.00 uur. 
De flyer met de route is verkrijgbaar 
bij supermarkt ‘COOP’, het lokale 
benzinestation, de campings en te 

downloaden via de website van 
een aantal deelnemers, zie hier-
voor onze facebookpagina.  Tij-
dens de Open AtelierRoute dagen 
liggen de flyers natuurlijk ook bij 
de deelnemers!  

Wilt u ondertussen geïnformeerd 
worden over de deelnemers, 
kijk dan vooral even op onze 
facebookpagina /openatelier-
voorst2018.



Vraag naar de voorwaarden

OP VLOEREN & BEHANG
20% KORTING

Actie geldt van 24 september t/m 6 oktober 2018

www.beregenen.nl

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen

HOOGHOUDT
Jonge Dubbele
Graanjenever

11,99
   100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

12,99
   100 cl

JACHT-
BITTER

Kruidenbitter

WEDUWE
JOUSTRA

Beerenburg
32%

12,49
   100 cl

15,99
   70 cl

LIQUORCCHINI  
Amandel-

likeur

HOOGHOUDT 
Vieux

11,99
   100 cl

KAHLÚA  
Koffielikeur

13,99
   70 cl

JOSEPH 
GUY 

VS Cognac

19,99
   70 cl

 14,99
    100 cl

GLEN TALLOCH
Blended Scotch

Whisky

Domaine
de Cibadiès
Vin de Pays des Coteaux
d’Ensérune
• Cabernet Sauvignon
• Merlot
• Syrah-Grenache Rosé
per fles 7,99

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

  5,99
      75 cl

wk 07-08

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 17-09-2018 t/m 30-09-2018
wk 38-39

   7,49
    75 cl

 10,99
     75 cl

Domaine de Cibadiès
Vin de Pays des Coteaux d’Ensérune
• Pinot Noir
• Chardonnay
• Sauvignon Blanc
75 cl per fles 8,99

• Chardonnay Le Jardin
75 cl per fles 12,49

Moulin de
Meyran

Cuvée Grande Terre
• Côtes du Rhône
75 cl per fles 9,49

[= 2e fles voor 4,75]

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Wijnhuis Slijterij
Ruud Bakker
Stationsstraat 14
Twello

T 0571-275757

www.bakker.uwtopslijter.nl Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij 
úw topSlijter Ruud Bakker aan het juiste adres!

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

A
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KORTING

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

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

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

Wij zijn op zoek naar een 

winkel-medewerker voor de zaterdag
Minimum leeftijd 16 jaar

Heb je belangstelling stuur dan een mail naar:

ben.klunder@multimate.nl



Pagina  5 Voorster NieuwsWoensdag 19 september 2018

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. 
Koppelstraat 12
7391 AK  Twello

www.hamutwello.nl

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

Stefan MulderStefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

Finale VisMaarMee op de Voorsterklei

v.l.n.r. :  Alexander Edelenbos, Aleid Bloemers,  Wolter van der Maten (visopnemer 
HSV) met de brasem op de meetlat

VOORST.- Omdat de Voorster-
beek ongeschikt is om te vissen 
door wildgroei van waterplanten 
en het Waterschap beperkt wordt 
in het reinigen vanwege Europese 
wetgeving, moest de wedstrijd 
verplaatst worden. Gelukkig heeft 
boer Lindner zijn weiland gepre-
pareerd zodat de finale van Vis-
MaarMee daar kon plaatsvinden.

De vangst was zaterdagmiddag 
maar matig. Burgermeester Pen-
ninx kwam langs, hij sprak de vis-
sers moed in en pardoes ving daarna 
Alexander Edelenbos uit Wilp de 
grootste vis! Een brasem van 52 cm! 
Zo’n grote vis is er in al die jaren 
VisMaarMee nog nooit gevangen.
Alexander, die toch al de meeste vis 

ving in zijn vak vak Rood, ging er 
met de 1e prijs vandoor en natuur-
lijk won hij deze dag de prijs voor 
de grootste vis.
Zijn totaalscore was ook de reden 
dat hij de winnaar werd van de Ste-
dendriehoek Bokaal, die hem door 
de burgermeester werd uitgereikt. 
Ook de begeleidende vrijwilliger 
van Alexander: Aleid Bloemers uit 
Twello keek terug op een geslaagde 
middag. Hij was onder de indruk 
van deze prestatie, zelf had hij nog 
nooit zo’n grote vis gevangen.

Uitslagen:
Vak Rood
1e prijs, Alexander Edelenbos, Wilp, 
96 cm
2e prijs, Boudewijn Brinkman, 

Wilp, 10 cm

Vak Blauw                                                                                     
1e prijs , Wubbo Foge, Voorst, 30 cm
2e prijs, Naledi Schrooders, Apel-
doorn, 27 cm
3e prijs, Jan Dul, Apeldoorn,  13 cm

Vak Groen                                                                                     
1e prijs, Martin Olden, Bathmen, 33 
cm
2e prijs, Antoan Stefanov, Apel-
doorn, 16 cm
3e prijs, Willem Post, Vorden,  12 cm

Grootste vis: 
52 cm, Alexander Edelenbos, Wilp            
Stedendriehoekbokaal: 
Alexander Edelenbos 
Aanmoedigingsprijs: 
Lobke Pelgrim, Klarenbeek.           

Zeer geslaagde open opkomsten 

scouting Gelre Groep Twello
TWELLO.- De hele vorige week hield scouting Gelre Groep Twello open 
opkomsten.  Zaterdag 15 september konden alle kinderen van 5 tot 7 
jaar meespelen met de Bever-groep en alle kinderen van 7 tot 11 jaar 
waren welkom bij de beide Welpen-groepen en konden zo zelf ervaren 
hoe leuk scouting is. 

Het was een prachtige zonnige mid-
dag en de kinderen genoten met vol-
le teugen van de activiteiten. Zo was 
er een rope-course, natuurlijk zelf 
gemaakt door de oudere leden. Een 
prachtig touwbaan om te klimmen 
en te lopen, eindigend in een kruip-
door-sluip-door-buis. Voor de jong-
ste kinderen was er een spannende 
speurtocht in de eigen spelruimte in 
het donker. Maar wat een bikkels, 
die kinderen. In de grote spelruimte 
konden de kinderen lasergamen (hoe 
zo scouting ouderwets?). En natuur-
lijk was er een kampvuur en konden 
de kinderen broodjes bakken. Gaaf 
was ook de megagrote bellenblaas. 
Sommige kinderen konden bellen 
maken van wel een meter doorsnee. 
Bijzonder was ook een bezoekje van 
twee oudscouts die alles sparen van 
scouting. Ze bleken zelfs al enkele 
jaren te werken aan een plakboek 
met alle publicaties van de beide 
Twellose scoutinggroepen. Hoe leuk 
is dat! Na een rondleiding door het 
clubhuis gingen ze voldaan met 
enkele gadgets naar huis. Een grote 
diversiteit aan activiteiten, en dat 
is juist het kenmerk van scouting. 
Het was een zeer geslaagde middag. 
Een bedankje aan alle leiding en an-
deren die achter de schermen deze 
open opkomsten mogelijk hebben 

gemaakt. Scouting draait puur op 
vrijwilligers. Elke week weer staan 
zij vol enthousiasme klaar, zodat de 
jeugdleden heerlijk kunnen spelen. 
Deskundig is de leiding ook, alle 
leiding volgt cursussen. Lijkt het u 
wel wat om ook (deeltijd) leiding te 
worden? De organisatie komt graag 
met u in contact. 
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 jonge-
ren zich op een natuurlijke manier 
tot zelfstandige mensen en krijgen 
ze de ruimte om te ontdekken en te 
leren.

Heeft u interesse in scouting, maar 
heeft u de open opkomsten gemist? 
Kom dan gerust eens vrijblijvend 
kennismaken bij ons clubhuis aan 
de Stinzenlaan 80 in Twello. De di-
verse mogelijkheden kunt u bekij-
ken op www.gelregroep.nl   Ook  
kunt u contact opnemen met het se-
cretariaat via  06 – 51 05 36 38. Op 
de facebookpagina www.facebook.
com/scoutingtwello leest u de laat-
ste nieuwtjes. 

Zonovergoten Nazomermarkt

VOORST.- Ook de  22ste editie van de Voorster markt  trok -na afwezigheid 
van een jaar- honderden bezoekers. Ontspannen wandelden de belangstel-
lenden langs de talrijke kramen met koopwaar. Soms tweedehands, ´vin-
tage`, antiek of curiosa, worst of kaas, bloemen of gebak, oliebollen, kleding 
en sieraden, tassen of dekbedden. Er was werkelijk van alles. Het mooie weer 
zorgde voor een overvol terras bij het Dorpshuis met gezellig kletsende be-
zoekers waaronder veel oud-inwoners.
Muziektheater Tabula Rasa trad op in de muziektent en had een escaperoom 
gebouwd. Veel Voorster verenigingen stonden op de markt, zoals de Zonne-
bloem, De Vrouwen van Nu, Zanglust Empe, de Voorster Schaakvereniging, 
Fanfare Korps Voorst en natuurlijk Zangkoor Voorst met hun gebakkraam.

                

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

 

VERSTANDSKIEZEN
“daar gaat m’n verstand dan”, zei een beduusde 
patiënte in mijn stoel. Ik had haar zojuist 
geadviseerd om met de tandarts het trekken 
van de verstandskies te bespreken. We noemen 
die achterste kies zo omdat de kies, net als het 
verstand pas later in het leven opkomt. In het 
Engels “wisdomthooth” is in het Nederlands 
wijsheidskies of verstandskies. We kunnen de 
klemtoon ook anders leggen en dat zou ook 
een goede verklaring geven. Ver-stands-kies, 
oftewel, een kies die ver achterin de mond 
staat. 

We hebben vier verstandskiezen. Linksonder, 
linksboven, rechtsonder en rechtsboven, de 
laatste kies in de rij. Het komt voor dat de kies 
niet gemaakt is, we noemen dat een agenesie. 
Soms is 1 kies agenetisch, soms meerdere of 
allemaal. Het kan ook zijn dat de kies niet goed 
doorkomt. Dan blijft de kies in de kaak steken, 

Soms is dat onder het tandvlees, dan is de 
kies ook niet zichtbaar in de mond, alleen op 
een röntgenfoto. Soms komt de kies een klein 
beetje door, bv met een knobbel. 

Een verstandskies kan voor problemen zorgen. 
Zo is het veel lastiger om de kies te reinigen. Er 
kunnen dan gemakkelijker gaatjes of tandvlees 
problemen ontstaan. Daarom kan de tandarts 
het advies geven om de verstandskies te laten 
verwijderen. Wie de kies verwijderd, wordt 
bepaald aan de hand van een röntgenfoto. Als 
de kies goed te verwijderen is zal de tandarts 
dit zelf doen, maar het kan zo zijn dat de 
kies, zoals op het plaatje, helemaal onder het 
tandvlees zit. Dan kan de kaakchirurg de kies 
verwijderen. 

Om problemen te voorkomen is het belangrijk 
de verstandkies zo schoon mogelijk te houden. 
Omdat de kies zo ver achterin zit, kan dit heel 
lastig zijn. Laat u daarom goed adviseren. Een 
schone gezonde kies veroorzaakt veel minder 
problemen en klachten. 

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

http://www.gelregroep.nl
http://www.facebook.com/scoutingtwello
http://www.facebook.com/scoutingtwello


Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

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

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

Beginners v.a. 
di 25 september 

Leer wedstrijdbridge + deel 3
v.a. ma 24 september

Leer Bridgen! 

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

TE HUUR: 
WEILANDBLOTERS EN 

VERSTEKKLEPELMAAIERS 

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

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

NIEUW in ons assortiment!

Koppelstraat 4 | Twello 
Tel: 0571 - 794 514

www.v-s-v.nl

 Meterkastvloerplaat
 invoerbochten

www.pijnappel.info pijnappelwoonadviseur pijnappelplus

Twello & Heerde
Duistervoordseweg 54 Dorpsstraat 35
Tel. 0571-271526 Tel. 0578-691612Uw persoonlijke woonadviseur

Relaxfauteuil David
 Hand- of elektrisch verstelbaar.
 In stof en leder 
 Small / medium / large

vanaf €1.360

www.pijnappel.info
  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526

Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

Twello vrijdag 
koopavond 

tot 20.30 uur!!

Bank Nordic Club
Deze stoere bank is in vele maten 
en uitvoeringen leverbaar. 

DE NIEUWE COLLECTIE 
IS BINNEN!

voor
€ 599,-
van ¤ 749,-

(excl. poef)

www.pijnappel.info pijnappelwoonadviseur pijnappelplus

Twello & Heerde
Duistervoordseweg 54 Dorpsstraat 35
Tel. 0571-271526 Tel. 0578-691612Uw persoonlijke woonadviseur

Relaxfauteuil David
 Hand- of elektrisch verstelbaar.
 In stof en leder 
 Small / medium / large

vanaf €1.360

www.pijnappel.info
  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526

Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

Twello vrijdag 
koopavond 

tot 20.30 uur!!

 

AVZ Asbest verzorgt en verwijdert  
uw asbest dak– en wandbeplating.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

  Sloopmelding  
  We verwijderen zelf het asbest  
       (SC-530 certificaat) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we  nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 

 

AVZ Asbest verzorgt en verwijdert  
uw asbest dak– en wandbeplating.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

  Sloopmelding  
  We verwijderen zelf het asbest  
       (SC-530 certificaat) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we  nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 

 

AVZ Asbest verzorgt en verwijdert  
uw asbest dak– en wandbeplating.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

  Sloopmelding  
  We verwijderen zelf het asbest  
       (SC-530 certificaat) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we  nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 

 

AVZ Asbest verzorgt en verwijdert  
uw asbest dak– en wandbeplating.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

  Sloopmelding  
  We verwijderen zelf het asbest  
       (SC-530 certificaat) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we  nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 

 

AVZ Asbest verzorgt en verwijdert  
uw asbest dak– en wandbeplating.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

  Sloopmelding  
  We verwijderen zelf het asbest  
       (SC-530 certificaat) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we  nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 

 

AVZ Asbest verzorgt uw asbest-
verwijdering - binnen of buiten.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest inventarisatie 

  Sloopmelding 
  We verwijderen zelf het asbest  
       (Procescertificaat asbestverwijdering) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 
   

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 
7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 

 

AVZ Asbest verzorgt uw asbest-
verwijdering - binnen of buiten.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest inventarisatie 

  Sloopmelding 
  We verwijderen zelf het asbest  
       (Procescertificaat asbestverwijdering) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 
   

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 
7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 

 

AVZ Asbest verzorgt uw asbest-
verwijdering - binnen of buiten.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest inventarisatie 

  Sloopmelding 
  We verwijderen zelf het asbest  
       (Procescertificaat asbestverwijdering) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 
   

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 



Pagina  7 Voorster NieuwsWoensdag 19 september 2018

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 

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

€  299,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

Start nieuwe seizoen Schrijverscafé 
bij Kunstkring Voorst
VOORST.- We hebben het allemaal weer mee kunnen maken: de tv-programme-
ring van het afgelopen zomerseizoen. Vrijdag 21 september van 16.00 tot 18.00 
uur (inloop vanaf 15.30 uur) proberen 11 schrijvers hiervan de pareltjes er uit 
te halen in het vermakelijke maar altijd weer leerzame 1e Schrijverscafé van dit 
seizoen, met het o zo mondaine thema: ‘T.V.’. 
Benieuwd welke pennenvruchten dat gaat opleveren? Ook dit najaar bent u dan 
weer méér dan van harte welkom  in het robuuste Schrijverscafé van de Kunst-
kring Voorst. Het Schrijverscafé is een open podium waarop schrijvers en dich-
ters (in spe)  niet alleen hun werk presenteren, maar ook op elkaars werk kunnen 
reflecteren en van elkaar kunnen leren. En waar niet alleen schrijvers  en dichters 
welkom zijn, maar ook liefhebbers van verhalen en gedichten die enkel willen 
luisteren! Het Schrijverscafé is er iedere 3e vrijdag van de maand en is gratis toe-
gankelijk. Adres: Café galerie ‘De Statenhoed’, Dorpsstraat 11a, Twello 

Nieuwe klaar-over ouders 
basisschool De Wingerd geslaagd

Na de theorie moest het geleerde in de praktijk worden toegepast

TWELLO.- Op woensdag 12 sep-
tember zijn acht nieuwe klaar-
over ouders geslaagd voor de 
cursus verkeersbrigadier. Onder 
leiding van politie agent Jeroen 
zijn de ouders in anderhalf uur 
klaar gestoomd voor de belang-
rijke taak; leerlingen veilig over 
laten steken.

Basisschool De Wingerd maakt al 
jaren gebruik van ouders, die als 
klaar-over, leerlingen en andere 
voetgangers veilig de Iordensweg 
laten oversteken. Ondanks de aan-
wezigheid van een zebrapad is het 
door de toename van het aantal 
verkeersbewegingen en het steeds 
gehaaster worden van automobi-
listen zeker geen overbodig luxe 
dat zij er staan. Klaar-over coördi-
nator Saskia Huisman is blij dat 
met de komst van de grote groep 
nieuwe ouders. Saskia: “Ondanks 
dat het lastig is om nieuwe ouders 
te werven, is het rooster voor het 
komende schooljaar weer zo goed 
als rond. Dit betekent dat er bijna 

altijd aan het begin en einde van 
de schooldag klaar-overs bij het ze-
brapad staan.” De ouders worden 

hierbij ondersteund door leerlingen 
van groep 8 die al eerder de cursus 
hebben gevolgd.

Prachtige bloemstukjes bij het Floralia-feest 

WILP-ACHTERHOEK.- Afgelopen zaterdag was het dan zover; de Flo-
ralia in Wilp-Achterhoek. Het was een geweldige avond! De opbrengs-
ten van deze editie komen tegen goede aan de kinderen van obs Wilp-
Achterhoek. 

Alle kinderen worden lid als 
‘Vriendje van Orpheus’. Hiermee 
spaart de school punten en kunnen 
alle groepen onder andere op be-
zoek bij het Orpheus voor een rond-

leiding, workshop of voorstelling. 
De organisatie bedankt alle sponso-
ren voor hun bijdrage. 

Er waren prachtige prijzen beschik-

baar gesteld. Ook zijn er dit jaar 
weer prachtige bloemstukjes ge-
maakt door de leerlingen van obs 
Wilp-Achterhoek en in april zijn 
de kinderen begonnen met het po-
ten van hun eigen zonnebloem. De 
hoogste zonnebloemen van dit jaar 
waren 3,55, 2,60 en 2,55 meter. Vol-
gend schooljaar is de Floralia op 21 
september.

Floralia 2.0 is er klaar voor!
VOORST.- Zaterdag is het dan eindelijk zover, de 3e editie van Floralia 
2.0 Er is weer een mooi programma opgezet en diverse ondernemers uit 
Voorst e.o en zelfs vanuit Frankrijk hebben de school gesponsord met 
mooie cadeau’s of een financiële bijdrage. Hartelijk dank daarvoor!

De dag begint al vroeg met het inle-
veren van de gekweekte zonnebloe-
men, fuchsia’s en de heerlijk gebak-
ken appeltaarten. Van 9.30 uur tot 
11.30 uur kunnen deze worden in-
geleverd om door de jury te worden 
beoordeeld.

De Floralia 2.0 starten we met een 
kleurrijke optocht waar alle kinde-
ren uit Voorst e.o. aan mee kunnen 
doen. Kom ook met jouw te gekke, 
kleurige, fleurige versierde fiets/
skelter/step naar de Wiekslag. Wie 
weet win jij wel een hele leuke prijs!
Vanaf 14.45 uur kan je je inschrij-
ven bij OBS de Wiekslag aan de 
Tijmstraat. We vertrekken om 15.00 
uur onder begeleiding van Fanfare 
Korps Voorst.
Rond 15.30 uur is de stoet weer te-
rug bij de Wiekslag, waarna de festi-
viteiten in en om school zullen star-

ten. Er is weer van alles te doen. Zo 
kun je allerlei creatieve dingen doen 
zoals armbandjes maken van leer of 
een mooie verftekening maken met 
de verfcentrifuge. Ook kun je je laten 
schminken of een glittertattoo laten 
zetten.

Natuurlijk zijn er ook weer verschil-
lende activiteiten waarbij  je wat 
kunt winnen. Denk hierbij aan de 
enveloppenlijn, het rad van avon-
tuur, raad wat er in het krentenbrood 
zit, bingo en nog veel meer.

Ook voor de inwendige mens wordt 
gezorgd. Zo zijn er broodjes hambur-
ger te koop en kun je je eigen broodje 
bakken boven de vuurkorf. We slui-
ten de dag af met de uitslagen van de 
verschillende wedstrijden en de lo-
terij. De weersvoorspelling is goed, 
dus komt allen!
 

Kinderen van basisschool Ten Holtens Erve 
bakken heerlijke Nijbroekse appeltaart
NIJBROEK.- Afgelopen week 
werd er hard gewerkt door 
de kinderen van groep 3 tot 
en met 6. Ze waren druk aan 
het schillen, snijden, wegen, 
mengen en kneden. En niet 
zonder reden, want het was 
de bedoeling om een aan-
tal heerlijke appeltaarten te 
bakken. Met behulp van een 
aantal leerkrachten, moeders 
en een oma lukte dat prima. 
De volgende dag werden de 
kinderen van groep 7 en 8, 
die terug kwamen van hun 
kamp, verrast met de zelfge-
bakken appeltaart. Dat was 
een heerlijke afsluiting van 
de schoolweek.



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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

grindengrond.nl

Voor al uw 
GRIND, SPLIT 

en GROND

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

- 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

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

Iets te vieren?
Altijd welkom op de Hof!

Het hele jaar door, elke dag. 
Informeer ook naar Kerstpakketten uit onze streekwinkel

Bel 06-12635320 of mail info@hofvantwello.nl

	Familiefeest
	Receptie
	Kinderfeestje

	Trouwerij
	Bedrijfsuitje
	Blote voetenpad

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

Gevelit Gevelbekleding

Vanaf 8 sets

incl. btw per m2

€49,99

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

Wij hebben plek voor een 
BBL- leer-werkplek 

20-30 uur
We werken samen in onze winkel, waar je klanten helpt en 

de producten bijgevuld en netjes houdt. Je adviseert klanten aan de 
hand van hun vragen en biedt waar kan optimale service. 

Werken met computers en (leren werken) met websites is eventueel 
een onderdeel als dit je ligt. Ook vind je het leuk om eventueel 

met producten te werken, bijvoorbeeld: 
het maken van fruitmanden, of het bereiden van salades.

Ervaring is geen must, inzet en enthousiasme wel! 
Voor solicitatie: stuur een mail naar: info@vanheesversmarkt.nl

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.39 3.00

4.25

2.99

1.25

Cordon Bleu

Gekookte
Varkenslever

100 gram

Kip-kerrie salade

Erwten- of bonensoep

Gerookte Rib-eye

20 t/m 24 september 2018

100 gram

100 gram

200 gram

per liter

Cordon Bleu Kip-kerrie salade

Gerookte Rib-eye

100 gram

Minute steaks

700

Diverse smaken

4 voor

Gerookte Rib-eyeGerookte Rib-eye

00

Minute steaks

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

1.95

5.50

5.00

100 gram

2 stuks

500 gram

#Veiling vers

Zalmfi let

#Lekker tussendoor

Wraps: zalm, tonijn of 
makreel

#Veur ‘t gemak

Visbami

Voor een complete barbecue
kunt u bij ons terecht!

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

www.vanheesversmarkt.nl

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797

Bospeen

Elstar/ golden delicious 
/ jonagold

Chinese kool

2 1/2 kilo

0.99

2.99

0.79

Witlof per kilo 1.29

Zoete goudgeleZoete goudgeleZoete goudgele
muskaat druiven kilo 2.99

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Man slank postuur 70+ wil 
kennis maken met slanke 

vrouw, brieven onder nummer 
201838 naar Voorster Nieuws, 

Stationsstraat 17, 7327 EG 
Twello.

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 Timmerbedrijf. Alle bouwwerkzaamhe-
den. Timmerwerkplaats, kozijnreparaties e.d. Ook Tuinhuizen en 
schuren. 06-23592164/0575-502635 www.bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen 

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

of vrijblijvend advies 06-
14375736 www.mulderortho-

pedie.nl
Klussen, bestrating, schilde-

ren, tuinaanleg, wimvanvelde.
nl (055) 323 14 49 / De Vecht

Nieuw gazon maken? Oude 
koemest voor de tuin (fijn 

gemalen). Info: 06 45 69 89 74, 
na 17.00 uur.

Hedera, graszoden, Rhodo’s, 
Hydrangia, Laurier, Vaste 
planten, Grassen, Skimmia, 

enz. www.kwekerijhetveld.nl, 
Veldweg 50, Klarenbeek, (055) 

301 14 51

te koop : gras op stam 3,5 ha 
onbemest 2e snee redelijk 

volume. Welsum inlichtingen 
0622205199

Gevraagd: Hulp in de huishou-
ding voor halve dag per week. 

Tel: 0612957972

Te Huur in Terwolde Ruimte 
voor kantoor of als opslag. To-
tale oppervlakte 30m² inclusief 
toilet airco en watervoorziening. 
Bel voor voor info 0651299688

Te koop gevraagd Walnoten 
minimaal 10 kg 0575-564119/ 
0651-846829 gerritvanenck@

debuthe.nl

Te koop pompoenen en 
kalebassen voor consumptie 

en decoratie Rijksstraatweg 231 
Teuge

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

Vrijwilligerswerk is:
jeugdfoto's kijken 

met meneer Wessels 
die dement is. 
Iets voor u? 

Kijk op www.handjehelpen.nl
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Buiten de paden
Column over buitenzaken

Van Erik-Jan Beekman.

Winnaars fietstocht Klompenfeest
TWELLO.- De fietstocht van het 
Klompenfeest was een groot suc-
ces qua aantal deelnemers. De 
zondagochtend van het Klom-
penfeest stond in het teken van 
de fietstocht. De organisatie ver-
wachtte ’s morgens de 150 opgege-
ven deelnemers. Het mooie weer 
had echter nog meer mensen tot 
deelname doen besluiten. Uitein-
delijk telde de tocht 256 deelne-
mers. 

Gekozen kon worden uit 20 kilome-
ter of 30 kilometer. Beide tochten 
werden door velen gefietst. De hek-
kensluiters waren 24 scootmobiels 
en een duofiets. Tijdens de tocht 
werden de deelnemers bij buurt-
huus Buuf in de Posterenk verwend 
met een kopje koffie en een heer-
lijke koek. Onderweg konden de 
meegekregen versnaperingen van 
de Jumbo op een bankje genuttigd 
worden. 
De tocht eindigde bij Kokkie, al-
waar een heerlijk ijsje gegeven werd 
bij inlevering van de laatste pagina 
van het routeboekje. Dit routeboekje 

was met zorg gedrukt bij Print & 
More. Uit de ingeleverde pagina’s 
trok de organisatie drie namen. Rij-

wielhandel Profile Hafkamp reikte 
de drie waardebonnen uit aan deze 
winnaars.

Jubilarissen Martinuskoor Twello
TWELLO.- Ook of vooral in de 
kerkmuziek doen de oudjes het 
nog opperbest. Dat bleek weer 
eens op zaterdag 8 september in 
de Martinuskerk in Twello. Daar 
werden tijdens de kerkdienst drie 
jubilarissen van het Martinuskoor 
gehuldigd. Samen zijn deze drie 
zangers namelijk al 135 jaar actief 
lid van dit koor. 

Riet Boerkamp kreeg voor haar 25-
jaar lidmaatschap een eremedaille 
in zilver en een welverdiende oor-
konde. Bets Kolkman, die al lid is 
sinds 1968, werd versierd met een 
fraaie speld, met medaillelintje en 
indrukwekkende oorkonde. Tenor 
Gerard Streppel, die 60 jaar geleden 
als 18-jarig ‘broekie’ toetrad tot dit 
illustere kerkkoor, kreeg weer een 
mooie oorkonde en speld voor op het 
medaillelintje. 
Namens de Nederlandse Gregorius-
vereniging mocht voorzitter Victor 
Miedendorp de Bie deze versierselen 
plechtig uitreiken en opspelden, wat 
hij met de nodige eerbied en voor-
zichtigheid deed. De goede oude 
tijd dat zowel kerkkoren als kerken 
konden bogen op veel belangstelling 
ligt helaas wat achter ons. Toch zijn 
er gelukkig nog altijd mensen die als 
vrijwilliger zich inzetten voor kerk 
en parochie. Ook deze drie jubilaris-
sen bewijzen dat jong geleerd nooit 
te oud is om te zingen in een kerk-
koor. Na afloop van de kerkdienst 
waren er natuurlijk de hartelijke feli-
citaties van alle koorleden, kerkgan-
gers en familie. De mooie bloemen 
waarmee deze trouwe leden werden 
vereerd waren dan ook zeker symbo-
lisch voor de algemene waardering 
voor hun jarenlange muzikale inzet 
voor de Franciscus en Clara paro-
chie. De Martinuskoor voorzitter zei 
het wel niet met zoveel woorden, 
maar hij maakte het toch duidelijk 
in zijn slotwoord: jongere alten, so-

pranen, bassen en tenoren zijn nog 
altijd zeer welkom in dit prettige 
koor. Goed zingen is werken, wordt 

wel eens gezegd, maar het zorgt ook 
voor sociale contacten en het nodige 
plezier! AFR

Dance Classic Show met 
hits van toen en nu
KLARENBEEK.- Zaterdag 24 november is de Dance Classic Show 
avond in het Boshuis in Klarenbeek (voormalig Rooms Katholie-
ke kerk). De coverband Boulevard zal dit jaar de show verzorgen 
met hits van toen en nu. De kaarten kosten €12,50 in de voorver-
koop en €15,00 aan de kassa.

Het evenement wordt georganiseerd met medewerking van Music & 
Entertainment. Het is de tweede keer dat er zo’n groot festijn in het 
Boshuis wordt gehouden na de sluiting van de kerk. Deze avond mag 
je niet missen! Toegangskaarten zijn vanaf heden in de voorverkoop 
bij Plus Imanse Klarenbeek, Bike Totaal Wolters, Klarenbeek, Coop 
Versluis Voorst en Primera Oonk Twello.

Klankenconcert in de Kapel in voorst
VOORST.- Op vrijdagavond 28 september is er een klankenconcert in 
De Kapel, Enkstraat 1 in Voorst. Laat u meenemen op de prachtige klan-
ken van didgeridoo, klankschalen, fluiten, zang, framedrum, bellen en 
andere instrumenten.

Dit klankconcert wordt gegeven door Jan Roelofs en Hugo van der Hout en 
begint om 20.00 tot 21.30 uur. Een klankconcert onderga je liggend op een 
matje of slaapzak.  (Zittend op een stoel kan ook). Met je ogen dicht laat je de 
klanken bij je binnenkomen, een bijzondere manier om eens diep te ontspan-
nen. Na afloop een kopje thee. Kosten 10 euro. Omdat er een beperkt aantal 
plaatsen is, graag van te voren opgeven. Voor verdere informatie en opgave: 
Liesbeth Drijber, l.drijber@hotmail.nl of 06-13547389

Vrouwen van Nu in de startblokken
WELSUM.- Na de zomerperiode komen de Vrouwen van Nu afdeling 
Welsum 20 september weer bij elkaar. De avond begint om 19.30 uur en 
wordt gehouden in dorpshuis de Bongerd in Welsum.

Aan de hand van de verslagen van de fietstocht en de busreis kijken ze nog 
even terug op de zomer activiteiten. Ook hebben de dames in de afgelopen 
periode geprobeerd van een stek een mooie fuchsiaplant te kweken. De re-
sultaten zijn door bloemisterij Teunissen uit Terwolde bekeken en beoor-
deeld. De jubilarissen worden gehuldigd. Na de pauze bekijken de dames de 
documentaire “Rotterdam”. Het plaatselijke lid Hannie van der Starre heeft 
haar jeugd in deze stad doorgebracht. De beelden van nu en de herinnerin-
gen van destijds zijn de ingrediënten voor deze film.  

Er is nu in onze gemeente van alles aan de hand wat betreft onze di-
recte leefomgeving. Ondanks alles is het hier nog steeds prima wonen. 
Als ik zo even terugblik vanaf pakweg begin jaren zeventig tot nu, dan 
is er toch veel veranderd, en wat natuur en leefomgeving betreft niet 
bepaald ten goede. De A1, toen nog E8, is aangelegd. Terwijl ik dit 
schrijf staat de wind voor ons erg ongunstig, dus volop achtergrond-
geruis. Dan de stortplaats, afval recyclen gebeurt hier bijna niet meer, 
het is vooral asbest storten. Zelfs als het donker is, is er overal licht 
aan de horizon. Steden, snelweg, sportpark, echt donker wordt het 
nooit meer. En dat niet alleen, boven ons is het ook nog een drukte van 
belang. En dan moet Lelystad nog komen! En als klapstuk natuurlijk 
wordt onze leefomgeving gevuld met enorme zonneparken.
Woensdagavond mogen wij naar het gemeentehuis om te praten over 
het nieuwe verkeersbeleid. Onze gemeente werkt aan een nieuw ver-
keers- en vervoersplan. Op zich positief, alleen misschien iets aan de 
late kant.  Ik heb al meerdere verbaasde reacties gehad van mensen 
buiten onze gemeente over het gebrek aan toegangswegen in Twello. 
Twello-Oost is enorm veranderd, maar bijv. de Voordersteeg is  nog 
net zo breed als 100 jaar geleden! Met dit verschil dat het toen nog een  
zandweg was. 
Een paar keer in de week kook ik bij ons thuis. Nu is koken misschien 
een groot woord, maar voor mij is het al heel wat. Vanavond was het 
shoarma, met Turks brood uit de oven.  Dit alles van de overigens 
prima supermarkt, maar wat ik bijzonder vind is dat het varkensvlees 
is! Dat kan in mijn beleving gewoon niet.  Nu zijn er weinig zaken 
waarover zoveel gepraat en geschreven wordt als over eten en drinken. 
Er zijn zelfs al insectenkwekerijen. Insecten schijnen het voedsel van 
de toekomst te worden.  Misschien gaan we wel onze eigen insecten 
verzamelen om te eten, zoals we dat ook met bijv. bramen doen. Een 
van de beestjes waar er nu volop van zijn, zijn de engerlingen, dit zijn 
de larven van de meikever. Na de regen zijn de gazons weer groen ge-
worden, maar als u de bruine plekken die er nu nog zijn los haalt, dan 
zitten deze beestjes er vaak onder, die de wortels hebben afgevreten. 
Tot nu toe plet ik ze altijd onder mijn schoenen, maar wie weet is het 
met een gebakken uitje ook heel goed te doen.

“ik vind dat ik bijzonder veel gevoel voor humor heb ja,
ik snap alleen niet, waarom moet je nu hard lachen”

GEVOEL VOOR HUMOR

mailto:l.drijber@hotmail.nl
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Adri Alburg
Parelhoendreef 7
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Tel. (0571) 27 32 07
adri.alburg@gmail.com

KLARENBEEK
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

BUSSLOO-POSTERENK
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Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92
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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

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

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

Gerdien Penterman 
Koninklijk onderscheiden
TWELLO.- Het 50 jarig bestaan 
van Zwem & Poloclub Proteus 
kreeg een extra feestelijk en Ko-
ninklijk tintje door benoeming 
van mevrouw G. Penterman tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Burgemeester Penninx, die de on-
derscheiding uitreikte, gaf aan dat 
de gedecoreerde gezien mag wor-
den als ‘iemand die zich geruime 
tijd ten bate van de samenleving 
heeft ingespannen of anderen heeft 
gestimuleerd’. Gerdien Penterman 
is ruim 26 jaar lid algemeen be-
stuur en lid waterpolocommissie 
van de Twellose Zwem & Poloclub 
Proteus (TZ&PC). Ze onderhoudt 
de contacten met de gemeente, de 
exploitant van het zwembad, de 
KNZB enzovoort. Daarnaast is ze 
sinds 1995 lid van de zwemcom-
missie en zwemtrainer. Verder ver-
zorgt ze de planning en organisatie 
van de zwem- en waterpolowed-
strijden en ze onderhoudt hierover 
contact met de KNZB. Tevens is ze 
verantwoordelijk voor de teamin-
delingen en de waterpolotrainers. 
Van 2000 tot 2010 was ze ook trai-

ner waterpolo van Proteus. Voor 
al deze werkzaamheden en kwali-

teiten is zij  benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Klompenfeest 2018

www.Klompenfeest.nl

Dankwoord Klompenfeest
Beste mensen van Twello en omstreken het is nu al weer anderhalve week 
geleden dat het 39e Klompenfeest heeft plaats gevon-
den. Ik kan wel zeggen dat het wederom een geslaagd 
feest is geweest, maar een geslaagd feest is niets zon-
der u en daarom wil ik u namens het bestuur van 
stichting Klompenfeest bedanken voor uw komst. 
Bedanken voor de gezelligheid die u meegebracht 
heeft en bedanken voor de positieve reacties die wij 
hebben mogen ontvangen. 

Aan het Klompenfeest gaan heel wat uren vooraf om 
het te organiseren en u zult begrijpen dat ik dat niet 
alleen kan doen, daarom wil ik u graag voorstellen aan 
diverse mensen zoals mijn medebestuursleden; John 
Buitink (Marktkramen, kermis, locatiebeheerder), 
Edwin Bonekamp (muziek, podia, lokale horeca e.d.), 
Fons Viester (afvalverwerking, werkploegen, lokale 
horeca), Wim Nijhof (penningmeester), Michel van 
den Hengel (media, reclame, sponsoring), Joly Ilsink 
(secretaresse). Naast deze bestuursleden zijn er ook 
nog coördinatoren actief die onderdelen van het ge-
boden programma voor hun rekening nemen zoals Ro-
berto Wattimena & Steven de Fretes (multicultureel), 
Ingrid Willemsen (veiligheid), Bas Bevers (technische 
dienst), Margot Halfwerk (seniorenvoorstelling), Paul 
Liese & Jasper Esselink (cultureel op zondag), Ger-
rie Klein Overmeen (bromfietstocht), Klaas Dusselaar 
& Jeroen van Beek (fietstocht), Dirk Booy (scholen op 
vrijdag), Maarten Ruinemans & Arno Kamminga (mini 
triatlon), Paul Bourgondien (drankenvoorziening), Irma 
Renes (social media), Martin Rothhengatter (SNP jonge-
renconcert), Ralph Tip (horeca vrijwilligers) Geronimo 
de Vries (bootcamp). Ook zijn nog speciaal te benoe-
men assistenten zoals Robin Holleboom (muziek), John 
Reusken & Marloes Rothengatter diverse zaken, Peter 
Timmermans, Karel Siemelink, Henk Massink en Mi-
chel Broekhof (drankvoorziening barren).

Maar alle hierboven vermelde mensen die vrijwillig het hele jaar bezig zijn om een dergelijk feest voor te be-
reiden kunnen ook niets zonder de vele handen die tijdens het feest meehelpen om u van dienst te zijn, of dit 
nu is achter de diverse barren, de veegploeg of de mensen van de toneelvereniging, de mensen van Voorwaarts 
of de mensen van Proteus Lollebroeken en iedereen die ik vergeten ben. Ook zij zijn onmisbaar in het geheel 
van dit geweldige feest.
Daarnaast ook nog een speciale dank aan de gemeente, de politie, de brandweer, de Ghor en alle overige over-
heidsdiensten die dit feest mede mogelijk maken.
Bedankt allemaal. Bedankt dat jullie er voor alle bezoekers zijn om ze een paar mooie dagen te geven waar ze 
even de alledaagse zaken kunnen vergeten.

Dit allemaal sterkt mij des te meer om samen met de hierboven vermelde mensen mijn best te doen om het 
feest van dit jaar te overtreffen in verband met het 40e Klompenfeest. 

Hopelijk tot volgend jaar.
Voorzitter Stichting Klompenfeest

Ronald Lieferink

De oudewijvenzomer
De nazomer, of oudewijvenzomer, is een periode in de herfst waarin 
het nog zomerachtig weer kan zijn. Weliswaar daalt in deze tijd van het 
jaar de gemiddelde middagtemperatuur, maar periodes van rond de 20 
graden of zelfs meer zijn mogelijk. Periodes die aan de zomer doen den-
ken. Natuurlijk wordt het niet meer zo heet als in de zomer. Het wordt 
geen 30 graden meer of hoger. Vaak is ’s morgens nevelig, dat snel door 
de zon wordt opgelost. Een nazomer of oude wijvenzomer kan voorko-
men in de periode van eind september tot half november.

Donderdag kunnen we nog genieten van een mooie dag. De tempera-
tuur loopt op naar 25 graden met overdag veel zon en enkele wolken 
later op de dag.
Vrijdag heel ander weer en lagere temperaturen. De ochtend geeft re-
genbuien maar in de middag breekt de zon er weer goed door .De tem-
peratuur komt uit op 17 graden.
Zaterdag een dag met een afwisseling van zon en buien bij 17 graden.
Zondag lijkt een verregende dag te gaan worden, bij dan wel weer 19 
graden.

Mark Wolvenne
Terwolde
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Model: Suzanne Maas 
Leeftijd: 33 jaar   
Kapper: Sonja, Frendz
Visagie: Margje, Skynz
Kleding: Yvonne, Susskind

STYLE TIME

Frendz (Sonja):
Suzanne geeft aan dat ze absoluut geen 
kort haar wil maar zoals ze het nu heeft 
vind ze het wel erg gewoon.
Door het haar op schouder-lengte te 
knippen maken we het meteen al een stuk 
pittiger maar het blijft wel zwaar vallen. 
Door er verschillende lagen in te knippen 
komt er meer beweging in. De warme 
blonde haarkleur die ze nu heeft is aardig 
maar geeft niet veel pit.
We hebben het haar extra opgelicht door 
gebruik te maken van een blondering.
Om het haar in goede kwaliteit te houden 
hebben we een speciaal serum van Kiss-

bond aan de blondering toegevoegd, 
zodat ze wel wit haar kan krijgen zonder 
het droog en stug aanvoelt. Om de kleur 
perfect te krijgen brengen we er een 
zacht-grijze gloed Steel-grey over aan. 
Deze gloed is erg lastig om zelf thuis bij 
te houden, daarom adviseren wij Suzanne 
om de No-Yellow Shampoo te gebruiken.

Susskind (Yvonne):
Voor Suzanne hebben we dit keer een 
casual chique outfi t. Uit onze nieuwe 
herfstcollectie hebben we een broek van 
het merk Rosner gekozen, met een hele 
leuke panterprint. Dé modetrend van dit 
seizoen! Daarop draagt ze een zwarte 
coltrui met een leuke accent aan de kraag. 
Het zwarte colbert maakt het geheel 
compleet. Het colbert kan op verschillende 
manieren gedragen worden. Uiteraard als 
jasje maar als je het colbert helemaal   
dicht draagt met een panty creëer je een 
feestelijk gevoel.

Skynz (Margje):
Een mooie make up .. maakt alles af !! 
Voor Suzanne hebben wij gekozen voor 
een rustige make up, een felle lip en een 
frisse hippe oog tint. Het belangrijkste bij 
een rustige, natuurlijke make-up is dat je 
als eerst alle roodheid en oneffenheden 
camoufleert. Met een zachte foundation 
kun je een extra tint aanbrengen en diepte 
creëren. We hebben in de contourlijn 
een vollere en diepere kleur gebruikt die 
een soort 3D-effect creëert. Een felrode 
lip geeft een krachtige uitstraling en 
zie je tegenwoordig vaak terug in het 
modebeeld. Gebruik altijd een lip-liner om 
uitlopen te voorkomen. We hebben een 
hele lichte oogschaduw aangebracht bij 
Suzanne, met een klein glans accent. Dit in 
combinatie met een volle mascara maakt 
het af. Een rustig oog legt de nadruk op de 
lippen die fel en intens zijn.

Model: Suzanne Maas 
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Geslaagde regionale Texelaar Keuring

WENUM/NIJBROEK.- Vorige week  zaterdag was er in de Oranje Hal in 
Wenum weer de regionale Texelaar Keuring. Vanuit het hele land wa-
ren er ruim 170 stamboek dieren opgegeven. Ook de regionale fokkers 
waren weer vertegenwoordigd. 

Al vroeg in de ochtend werden de 
dieren aangevoerd en onder toe-
ziend oog van de Dap Vaassen ge-
controleerd of ze allemaal goed ge-
zond waren. De dieren werden in 
diversen klassen gekeurd voor de 

Blauwe Texelaars en de Dassenkop 
Texelaars. De kwaliteit was erg goed 
te noemen van de tentoongestelde 
dieren. De fokkers uit de regio pres-
teerden uitermate goed en lieten hun 
beste dieren zien. De familie Bonhof 

behaalden vijf prijzen, Wim Berk-
hoff haalde zeven prijzen en Frank 
Stegeman haalde vijf prijzen met 
zijn dieren, kortom de regio deed 
erg goed mee hoog niveau. De dag-
kampioen bij de blauwe Texelaars 
ging naar Peter Oosterik uit Hengelo, 
hij behaalde dit met zijn twee jarige 
ram, dit was in het bijzonder leuk 
omdat dit zijn eerste deelname was 
aan de keuring.

Vrouwen van Nu 
WILP.- Op donderdagavond 20 september begint het nieuwe seizoen weer 
voor de Vrouwen van Nu afdeling Wilp. Tijdens deze avond zal de heer Hes-
kamp uit Eerbeek te gast zijn. Hij zal  van alles vertellen over vleermuizen 
en het ontstaan van de Veluwe. De avond begint om 19.45 uur in De Pompe 
in Wilp. Wilt u ook een avond van de Vrouwen van Nu bijwonen, dan bent 
u van harte welkom.

Gerardus Kalender 2019
TWELLO.- De Gerardus Kalender voor het jaar 2017 is weer te koop. 
De prijs voor deze prachtige kalender is vastgesteld op 7,25 euro en 
is te verkrijgen bij mevr. A. Hagen, IJsseldijkstraat 39 (Pioniershof) 
Twello. Telefoon  0571 272563. Mobiel 0610320529. Eventueel kan 
de kalender ook thuis bezorgd worden. 

Lezing Suzanna Jansen 
in bibliotheek 
TWELLO.-  Op verzoek van de Boekenvrienden komt Suzanna Jan-
sen donderdagavond 4 oktober om 20.00 uur naar bibliotheek Twello. 
Haar lezing zal in het teken staan van haar boek ‘’ondanks de zwaarte-
kracht’’. De toegang bedraagt € 5,00 en voor donateurs van de Boeken-
vrienden is de toegang gratis.

In dit boek vertelt Suzanna Jansen 
over de wederopbouwwijk waar ze 
opgroeide: over de stadsontwerper 
die in de utopische avant-garde 
tijd zocht naar de ideale stad; en 
over de danseres die cultuur naar 
de tuinstad wilde brengen. Ze volgt 
deze kunstenaars door de twintigste 
eeuw, in een persoonlijke zoektocht 
naar het belang van kunst. Want wat 
gebeurt er als je je dromen najaagt. 
En wat als je dat niet doet? Suzan-
na Jansen is geboren en getogen in 
Amsterdam. Ze begint aan een bal-
letopleiding maar stapt over op de 
studie Communicatie aan de HEAO. 
Na enige jaren bij een marketingbe-
drijf is ze in de jaren negentig be-
trokken bij de oprichting van Inde-
pendent Media, het uitgeefconcern 
van Annemarie van Gaal en Derk 
Sauer in Moskou, waarvoor ze ook 
naar Rusland verhuist. Terug in Ne-
derland schrijft ze reportages voor 
onder meer Trouw en Intermediair. 
Al gauw stuit ze op de roemruchte 
bedelaarskoloniën van Veenhuizen, 
en haar familiegeschiedenis daar. 
Een beoogd artikel over dat lang-
durige en unieke heropvoedingsex-
periment in het Drentse veen loopt 

uit op een boek, dat in januari 2008 
verschijnt onder de titel Het pauper-
paradijs. Dit boek wordt onverwacht 
een bestseller, waarvan inmiddels 
meer dan 325.000 exemplaren zijn 
verkocht. Reserveren is gewenst via 
www.bibliotheekbrummenvoorst.
nl 

Succesvol klompenfeest 
seniorenorganisatie KBO Twello
TWELLO.- KBO kan terugkijken op een zeer succesvol Klompenfeest. 
De opbrengst was ongeveer 500 euro. Dit resultaat is mede te danken 
aan de ondernemers van Twello en omstreken die veel prijzen hebben 
geschonken. Ook dank aan de vrijwilligers, want zonder hun hulp zou 
dit niet gelukt zijn. Alle loten zijn verkocht. Het waren gezellige dagen. 
Bijzonder was de betrokkenheid bij het werk van de seniorenorgani-
saties, zowel door de jeugd als door de volwassenen. Met dit resultaat 
kan de KBO iets extra’s organiseren voor de ouderen.

Vredesweek
TWELLO.- Zoals ieder jaar tijdens de Vredesweek is er ook nu in Twello 
een oecumenische vredesviering. Deze dienst wordt gehouden op zon-
dagmorgen 23 september in de Sint Martinuskerk, Kerklaan 18 in Twello, 
aanvang 10.00 uur.  De viering valt onder de verantwoordelijkheid van het 
Oecumenisch Beraad Twello en is voorbereid door vertegenwoordigers van 
de deelnemende plaatselijke kerken: de Franciscus en Clara parochie, de Pro-
testantse Gemeente en de  Geredja Indjili Maluku.  Thema: BELANGRIJK?! 
Voorgangers zijn ds. Menno Valk en pastor Wim Vroom. Er treedt een ad hoc 
oecumenisch koor op onder leiding van Ben Hurenkamp. Voor de kinderen 
is er een kindernevendienst. Na afloop wordt de Vredeskrant uitgereikt. 

Rookworstenactie Zingt den Heer
VOORST.- Op 5 en 6 oktober kunt u de leden van Zingt den Heer aan de deur 
verwachten. Zij hopen dat u één of meer slagersrookworsten wilt kopen om 
de zangvereniging te steunen! Al is het nu nog zacht weer, de winter komt 
echt wel en u kunt ze in de diepvries bewaren.

Dorpskwisgekte barst los 
door de Wiesneuzenkwis 
KLARENBEEK.- Vrijdag 21 sep-
tember is het dan zover: De Wie-
sneuzenkwis 2018. Dé dorpskwis 
van Klarenbeek! Maar liefst 38 
teams hebben zich aangemeld 
voor de eerste editie van deze 
knotsgekke, gezellige en super 
moeilijke kwis. 

De kwisboeken kunnen vrijdag tus-
sen 19.00 en 19.30 uur opgehaald 
worden bij het MFC en daarna gaan 
de teams bij diverse thuislocaties 
aan de slag. Omdat er ook doe-vra-
gen zijn, waarvoor je op pad wordt 
gestuurd, kunnen diverse kwis-deel-
nemers gespot worden op straat. Het 
kwisboek met de antwoorden moet 
diezelfde avond nog vóór 23.30 
uur weer ingeleverd worden bij het 
MFC. De uitslag volgt op vrijdag-
avond 12 oktober. Dan is er ook een 
feestelijke prijsuitreiking, die in het 
MFC plaatsvindt.  
Via de facebook-pagina van De Wie-
sneuzenkwis zijn al een aantal hints 
gedeeld en de dorpskwis-gekte lijkt 
nu al losgebarsten. In Brabant is het 
fenomeen dorpskwis al super popu-
lair. De enthousiaste organisatie, be-
staande uit een groep Klarenbekers 
van jong tot wat ouder, verwacht 
dat na vrijdag 21 september Klaren-
beek ook voorgoed besmet is met het 
dorpskwis-virus. Wil je niks missen 
van dit gebeuren, volg dan de fa-
cebookpagina De Wiesneuzenkwis 
Klarenbeek. Deze week zal daar on-
getwijfeld van alles op te zien zijn.

Recreatief badminton
TWELLO.-  Liefhebbers van een potje recreatief badminton  kunnen wekelijks hun hart ophalen in sporthal 
Jachtlust. Elke dinsdagavond van 18.25 tot 19.25 uur, komen een aantal enthousiastelingen bij elkaar om op 
drie velden recreatief een paar spelletjes te spelen, geen competitie dus. Er is nog plaats voor een aantal nieuwe 
leden. Kom gerust eens kijken en speel een keertje mee. Voor meer informatie: Truida Kempink-Kamphuis via 
truidakempink@gmail.com of telefonisch: 06-26861492.

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
mailto:truidakempink@gmail.com
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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

 Openbare vergadering gemeenteraad 

maandag 24 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:
 Verslag besloten raadsvergadering 13 juli 2018 [verslag is openbaar vanaf 
 18 juli 2018] [besluit]
 Verslag ronde-tafelgesprekken 10 september 2018 [besluit]
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 17 september 2018 [besluit]
 Bestemmingsplan Stoomhoutzagerij Wilpschedijk, Steenenkamer [besluit]
 Verantwoording fractiebijdragen 2017 + 1e kwartaal 2018 [besluit]
 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Broekstraat, Klarenbeek 
 [fi naal debat]
 Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag 2018 t/m 2021 [fi naal debat]
 Rekenkamerbrief over schuldhulpverlening en· Beantwoording schriftelijke   
 vragen over schuld hulpverlening [fi naal debat]
 Agenda Cleantech Regio 2019 – 2023 [fi naal debat; voorhangprocedure]
 Verduurzaming en revitalisering gemeentehuis; projectplan [fi naal debat]

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 vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen 
waarover het fi nale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevon-
den. 

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt 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
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op www.voorst.
nl direct bij de vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien 
via voorst.raadsinformatie.nl of de (gratis) app Politiek Portaal Pu-
blieksapplicatie.
In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen 
de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

 Kent u de raadsleden in de gemeente Voorst?

De gemeenteraad van Voorst neemt vrijwel maandelijks grote besluiten waar u als 
inwoner, instelling of bedrijf mee te maken kunt krijgen. Maar weet u wie in uw ge-
meenteraad zitten? En weet u wat zij belangrijk vinden voor de gemeente Voorst? 
Via het raadsinformatiesysteem ‘Politiek Portaal’ ziet u dat in één oogopslag.

Politiek Portaal
Het overzicht van de raadsleden in Politiek Portaal benadert u via https://voorst.

raadsinformatie.nl/leden . Daarna klikt u op het raadslid van uw keuze en ‘Wilt 
u zien wat ik recent gezegd heb?’ of op ‘Wilt u zien wat ik gestemd heb?’. Via de 
link die oplicht kunt u ook de persoonlijke pagina van het raadslid bezoeken. 
Als u de QR code scant met uw smartphone of tablet, komt u direct op de pagina 
van de raadsleden terecht.

Informatie
Hebt u vragen over de gemeenteraad of over het raadsinformatie-
systeem Politiek Portaal? Neem dan contact op met de griffi  e van 
de gemeenteraad, via raad@voorst.nl of 0571-27 93 87.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 24 september 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello
maandag 8 oktober 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 29 oktober 10.00 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello
maandag 12 november 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello

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

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

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

Gladde wegen door modder maisoogst

In de loop van september en de 
eerste helft van oktober wordt 
vaak mais geoogst. Maar door 
de lange droogteperiode is nu 
al de eerste mais, vroeger dan 
voorgaande jaren, van het land. 
Tijdens het oogsten van de 
mais komt er vaak modder op 
de weg. De vervuilde wegen 
worden, vooral als het regent, 
glad waardoor er gevaarlijke 
verkeerssituaties kunnen ont-
staan. Weggebruikers moeten 
in deze periode daarom alert 
zijn op gladde (land)wegen. 

Modderborden
De gemeente heeft met de 
agrarische bedrijven afgespro-
ken dat zij modderborden bij 
vervuilde wegvakken plaatsen 
om de overige weggebruikers 
te waarschuwen. Daarnaast 

maken de agrariërs, na afl oop 
van de werkzaamheden, zelf de 
openbare weg schoon. De poli-
tie en medewerkers van de ge-
meente Voorst gaan hier nauw-
lettend op toezien. 

Ziet u een gevaarlijke (weg)
situatie? Maak hier melding van 
via www.verbeterdebuurt.nl  

Ondernemersontbijt 20 september SDE+ subsidie

Op donderdagmorgen 20 sep-
tember organiseren de gemeen-
te Voorst en de Taskforce Zonne-
energie van de Omgevingsdienst 
Veluwe IJssel een ontbijtses-
sie voor ondernemers over de 
subsidie Stimulering Duurzame 
Energieproductie (SDE+ subsi-
die). Het ondernemersontbijt 
is van 8.00 uur tot 9.30 uur 
bij restaurant Korderijnk (Stati-
onsstraat 31) in Twello. Inloop 
is vanaf 7.30 uur. Bij interesse 
graag vooraf aanmelden via re-
gionaletaskforcezon@ovij.nl on-
der vermelding van uw naam en 
bedrijfsnaam. 

Aantrekkelijke subsidie
De openstelling van de lande-
lijke SDE+ subsidie op 2 oktober 
vormt de aanleiding voor dit on-
dernemersontbijt. Deze subsi-

dieregeling is aantrekkelijk voor 
ondernemers met een grootver-
bruikersaansluiting (>3x80A) 
die interesse hebben in zonne-
panelen. Met de SDE+ subsidie 
kan de aanschafprijs van zon-
nepanelen gemiddeld in zo’n 7 
à 10 jaar terugverdiend worden. 
Op deze manier zet u uw dak 
in voor het verduurzamen van 
uw bedrijf. Tijdens het onder-
nemersontbijt op 20 september 
informeren we u graag over de 
mogelijkheden. 

Ondersteuning
De Taskforce Zonne-energie van 
de Omgevingsdienst Veluwe IJs-
sel is een initiatief van de ge-
meenten Apeldoorn, Brummen, 
Epe en Voorst om grootschalige 
toepassing van zonne-energie te 
versnellen. Hieronder valt ook 

de ondersteuning van bedrijven 
en instellingen in de gemeente 
Voorst om inzicht te krijgen of 
de SDE+ subsidie voor hen inte-
ressant is. Kom voor meer infor-
matie naar het ondernemersont-
bijt op 20 september of neem 
contact op met de Taskforce 
Zonne-energie: regionaletaskfor-
cezon@ovij.nl , 055-58 01 705.
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bekendmakingen
Week 38: 19-09-2018

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

* Tegen de genoemde toe-
stemmingverlening door het 
college van burgemeester en 
wethouders of de burgemeester 
kan een belanghebbende be-
zwaar indienen bij het college 

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

besluit aan de aanvrager. 

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

geen schorsende werking heeft, 
kan ook een verzoek tot een voor-
lopige voorziening worden ge-
richt aan: de voorzieningenrech-
ter 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

Bosweg 12-14 in Klarenbeek Klarenbeekse Fair op 6 oktober 2018 van 16-21 uur Vergunning verleend* BW-2018-0206

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hengelderweg 7 in Voorst Ontwikkeling kleinschalig zorggebouw Ontwerpbestemmingsplan NL.IMRO.0285.20260-OW00

Omgevingsvergunning

Bekendijk (kad. VOO N 616) naast huisnr. 28 in  
Terwolde

Plaatsen houten omheining Aanvraag ontvangen SXO-2018-0886

Blériotstraat 22 in Teuge Plaatsen dakkapel Vergunning verleend* SXO-2018-0820

Broodakker ong. (kad. VOO S 793) in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2018-0875

Dernhorstlaan 9C in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2018-0742

Dorpszicht (kad. NBK D 2588) in Terwolde Bouwen 8 woningen Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0644

Duistervoordseweg 21 t/m 31 in Twello Bouwen supermarkt Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0525

Duistervoordseweg 5 in Twello Plaatsen lichtbak met reclame Aanvraag ontvangen SXO-2018-0876

Hoek Nieuweweg/Dorpsstraat (kad. WIL C 1761)  in Wilp Bouwen twee-onder-een kapwoning Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0647

Kruisakkerweg in Twello Kappen 22 bomen Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0739

Michiel de Ruyterstraat 16 in Twello Plaatsen afvoerpijp Aanvraag ontvangen SXO-2018-0882

Rijksstraatweg 182 in Voorst Renoveren kap en toevoegen dakramen Aanvraag ontvangen SXO-2018-0878

Terwoldseweg 1 in Twello Plaatsen 2 dakramen Aanvraag ontvangen SXO-2018-0877

Weteringserf ong. (kavel 1/fase 2) in Terwolde Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2018-0869

Zandenallee 5 in Teuge Bouwen schuur Vergunning verleend* SXO-2018-0784

Zonnenbergstraat 4 in Wilp Bouwen aanbouw Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0661

Sloopmelding

Burgemeester van der Feltzweg 122 in Twello Slopen woning, kassen en bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2018-0885

Hoofdweg 37 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende daken schuur en 2 
afdaken

Melding ontvangen SXO-2018-0887

Middendijk 54 in Nijbroek Verwijderen asbesthoudend dak en  
asbesthoudende materialen schuur

Melding ontvangen SXO-2018-0889

Polveensweg 17 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende materialen schuur Melding ontvangen SXO-2018-0881

Rijksstraatweg 168 in Teuge Verwijderen asbest schoorsteen Melding ontvangen SXO-2018-0888

Zonrijk Voorst

Sinds deze zonrijke zomer wekt 
onze gemeente meer duurzame 
energie op. Meerdere inwoners 
van de gemeente Voorst nemen 
namelijk deel aan het project 
‘Zonrijk Voorst’ en investeerden 
in circa 380 zonnepanelen op 
een drietal daken. De gemeen-
te Voorst en EnergieRijk Voorst 
(ERV) plaatsten 110 zonnepane-
len op het dak van de sporthal 
aan de Zuiderlaan, 222 panelen 
op het parkeerhuis in het cen-
trum van Twello en nog eens 45 

panelen op Brasserie Restaurant 
Korderijnk. Gezamenlijk produ-
ceren al deze zonnepanelen lo-
kale zonnestroom.

Participeren middels 
certificaten
De gemeente heeft voor het 
project ‘Zonrijk Voorst’ de daken 
van de sporthal en van het par-
keerhuis beschikbaar gesteld. 
Brasserie Restaurant Korderijnk 
neemt vanuit het maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 

deel aan het zonneproject. ERV 
verzorgde de voorbereiding 
en de uiteindelijke plaatsing 
van de zonnepanelen voor de 
gemeente Voorst. Via de zoge-
naamde postcoderoos-regeling 
konden inwoners meedoen en 
profiteren. De deelnemende in-
woners participeren middels 
certificaten. Op deze manier is 
‘Zonrijk Voorst’ een aantrekke-
lijk alternatief voor zonnepane-
len op het eigen dak. Voorstena-
ren die bijvoorbeeld zelf geen 
geschikt dak hebben profiteren 
nu toch van lokaal opgewekte 
energie. Het duurzame project 
is het resultaat van een mooie 
samenwerking tussen de ge-
meente, de energiecoöperatie, 
een sportclub en een restaurant. 

Voorst gaat voor 
duurzaam
De gemeente Voorst zet in op 
duurzaamheid en stimuleert het 
opwekken van zonne-energie. 
Daken die geschikt zijn voor 
zonnepanelen bieden kansen 

voor duurzaam opgewekte zon-
nestroom voor zowel eigen ver-

bruik als voor collectieve pro-
jecten. 

www.voorst.nl

in voorst
verbouwen
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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 meedenken over nieuw verkeersbeleid

De gemeente Voorst werkt aan 
een nieuwe visie op verkeer. Uw 
inbreng, als verkeersdeelnemer, is 
hierin belangrijk. Daarom nodigt 
de gemeente u uit om één van de 
bijeenkomsten in september bij 
te wonen en uw mening te geven 
over verschillende verkeersthe-
ma’s. Wat gaat er goed, wat kan er 
beter en waar leggen we de focus 

op in de komende jaren?

Wat vindt u ervan?
De gemeente heeft de afgelopen 
jaren aan de hand van een ver-
keersplan gewerkt aan het veiliger 
maken van een aantal verkeers-
onveilige locaties, het verbeteren 
van het fietspadennetwerk, de 
herinrichting van straten en de in-

voer van de 60 km-zone in het bui-
tengebied. Van u horen wij graag 
wat u van ons werk vindt. Maar we 
kijken ook vooral samen naar de 
verbeterpunten, de kansen en de 
ontwikkelingen voor de komende 
jaren! Het gaat bijvoorbeeld over 
verkeersgedrag, de bereikbaar-
heid van kernen en het buiten-
gebied, de samenwerking tussen 

gemeente en inwoners en de mo-
biliteit van de toekomst. 

Waar en wanneer?
Begin september zijn er twee 
bijeenkomsten gehouden in Kla-
renbeek en Wilp. Daar heeft de 
gemeente al veel nuttige en be-
langrijke informatie opgehaald. 
Wij hopen op veel inbreng van 
onze gebruikersexperts! U bent 
daarom van harte welkom op 

woensdag 19 september in het ge-
meentehuis in Twello en op don-
derdag 27 september in brasserie 
Kriebelz in Terwolde. De avonden 
starten om 19.30 uur met koffie 
en thee en eindigen uiterlijk 21.15 
uur. Er is gelegenheid om na te 
praten onder het genot van een 
drankje. Hebt u vragen? Neem ge-
rust contact op met de gemeente 
Voorst, Jelle Koopman: jelle.koop-
man@voorst.nl , 0571-27 93 94.

OKV-Lezing: de beeldenstorm en 
Alva’s Raad van Beroerten (1566-1569)
GEMEENTE VOORST.- In 2016 was 
het 450 jaar geleden dat de Beelden-
storm losbarstte, in 2017 werd stil-
gestaan bij het 500ste geboortejaar 
van de Reformatie en anno 2018 is 
het 450 jaar geleden dat de Tachtig-
jarige Oorlog begon.
In de zomer van 1566 raakten de 
gemoederen in de Nederlanden 
oververhit. De combinatie van re-
ligieuze, sociale en economische 
onrust bleek een explosief mengsel. 
Dat leidde uiteindelijk tot de Beel-
denstorm. Koning Filips II stuurde 
naar aanleiding van de vernielingen 
zijn belangrijkste generaal, de hertog 
van Alva, met een leger op pad om 
orde op zaken te stellen. Hij stelde 
een speciale rechtbank in om de 
beeldenstormers op te sporen en te 
bestraffen, de zogenaamde Raad van 
Beroerten. Ging de Beeldenstorm 
aan het Schoutambt  Voorst voorbij? 
Toch niet. U hoort het op 20 septem-
ber!
Lezing van de Oudheidkundige 

Kring Voorst in Dorpshuis “de Pom-
pe“ in Wilp. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. Gratis 
voor leden en niet leden.

Waarschijnlijk roept de Raad van 
Beroerten bij ons allen associa-
ties op met de geschiedenislessen 
gegeven door een meester die zo 

prachtig kon vertellen. Wat hebben 
we onthouden? Iets over Alva, een 
wrede Spaanse edelman, ook weten 
we nog wel wat de vertellen over de 
Beeldenstorm, Filips II en Willen 
van Oranje.
Historicus Sander Wassing frist uw 
geheugen en komt met nieuw feiten-
materiaal.

Uitbreiding muziekmiddagen 
Kunstkring met Jazz café
 
TWELLO.- De ‘Eerste zaterdagmiddag van de maand Muziekmiddag’ in 
de Kunstkring in Twello, waarbij muziek in vele uitingsvormen voorbij 
komt, is ondertussen een bekend begrip in Twello en omstreken. Vanaf 
september gaan ze de muziekmiddagen uitbreiden naar een waar Jazz 
café, afwisselend op de derde of vierde zondag van de maand, onder de 
naam “Statenhoed JAZZ”.
 
Zondagmiddag 23 september vanaf 14.30 tot 17.00 uur heeft het Boomtown 
Jazz Quartet de primeur. Tom Gruijters, drummer bij dit Quartet is de initi-
atiefnemer van een maandelijks Jazz-optreden binnen de Kunstkring. “De 
sfeervolle galerieruimte, en de goede akoestiek is uitermate geschikt als loca-
tie om een jazz-scene in Twello van de grond te krijgen. Elk concert heeft z’n 
eigen smaak, we variëren in bezettingen, nodigen aansprekende gastmusici 
uit en geven elke concert een eigen thema,” aldus een glunderende Tom. De 
musici van het Boomtown Jazz Quartet kennen elkaar vanuit de Apeldoornse 
jazz-scene en zijn in 2016 deze gelegenheidsband begonnen. Ze spelen swin-
gende jazzrock en fusion. Improvisaties en swingende grooves staan hoog in 
het vaandel, evenals verassende rifs en intrigerende ritmische kwinkslagen. 
In de Kunstkring gaat het dak eraf met de stomende jazz van het Boomtown 
Jazz Quartet! Boomtown Jazz Quartet bestaat uit Harold Koll op gitaar, Dirk 
van Boven, Kees Ooosterwijh op sax en EWI, Peter Schooders op bas en de 
eerder genoemde Tom Gruijters op drums. “We hopen natuurlijk met deze 
nieuwe muziek-activiteit, nog veel meer bezoekers naar de Kunstkring te 
lokken, die op deze manier ook kennis maken met de exposities in de ga-
lerie, en overige activiteiten bij de Kunstkring” aldus Anne-Marie Mulder, 
organisator van de muziekevenementen binnen de Kunstkring.

Wees welkom op zondag 23 september bij “Statenhoed Jazz” en geniet van 
deze vier rasmuzikanten.
De entree is gratis, maar een vrije gift voor de musici wordt op prijs gesteld. 
De galerie is geopend vanaf 14.00 uur, en vanaf 14.30. zal het optreden plaats 
vinden. Meer informatie over dit optreden en de Kunstkring vind u op de 
website www.kunstkringvoorst.nl en op onze FB-paginaTijd voor Max live vanuit Deventer

DE WORP.- Deze week komt het 
programma Tijd voor Max iedere 
dag live vanuit Deventer. Afgelopen 
maandag was de eerste uitzending 
van deze week en vrijdag 21 sep-
tember wordt de tour afgesloten. De 
locatie van de live uitzending is na-
bij het IJsselhotel op de Worp. Het 
programma wordt uitgezonden op 
NPO1 vanaf 17.10 uur.

Omroep MAX komt met het pro-
gramma een aantal weken live van-
uit een locatie ergens in het land. 
Plaatsen die onder meer werden 
aangedaan waren Leeuwarden 
en Zandvoort. Deze week dus de 
beurt aan de Hanzestad Deventer. 
Presentatoren Sybrand Niessen en 
Martine van Os ontvangen dage-
lijks gasten in het programma. In 
de uitzending van donderdag  is 
voormalig bondscoach Bert van 
Marwijk te gast. Ook zal schrijver 
Ӧzcan Akyol aanschuiven. Vrijdag 
zullen de zangers Jan Smit, Tho-
mas Berge en Jan Keizer te gast zijn 
in het programma. 

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

http://www.kunstkringvoorst.nl/
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Excelsior start seizoen met 50 muzikanten

TWELLO.- Vanaf januari 2017 heeft Excelsior zich het doel gesteld om 
binnen drie jaar met ruim 50 muzikanten het fanfare orkest te gaan 
bezetten. Tijdens de eerste repetitie van het nieuwe seizoen op maandag 
27 augustus kon voorzitter Jasper Esselink melden dat de 50ste muzi-
kant voor het orkest zich had aangemeld. Dit werd gevierd met slingers 
en gebak bij de koffie. 

Excelsior gaat zich in de komende 
weken voorbereiden op haar deelna-
me aan de Mega Muziek Marathon 
in Terwolde op zaterdagavond 3 no-
vember. Zij zal daar een programma 
van een half uur laten horen in sa-
menwerking met muziekvereniging 
Ons Genoegen uit Terwolde en nog 
2 andere fanfare orkesten. 
Op het programma staan: Alpina 
Saga, Gullivers Travels, Espede en 
Crimson Tide.
Na de zomervakantie was het voor 
de muzikanten van muziekvereni-
ging Excelsior niet rustig op starten, 
integendeel, ze moesten gelijk vol 
aan de bak. Tijdens het Klompen-
feest gaf Excelsior samen met Blech 
Bizarr invulling aan het Klompen-
feest concert op zondagmiddag 

op het Barteldplein. Ook voor de 
nieuwe dirigent, Thijs Musch was 
het even flink aan poten. In twee 
repetities het orkest leren kennen, 
een nieuw programma dirigeren, 
ga er maar aan staan. Samen met 
het orkest heeft hij zich er vak-
kundig doorheen geslagen. Het 
toegestroomde publiek, tijdens het 
Klompenfeest, heeft het optreden 
van Excelsior zeer gewaardeerd. Een 
avond na het Klompenfeest waren 
de bewoners van de Badijkhof in 
Twello aan de beurt om getrakteerd 
te worden op een concert van Excel-
sior. Dit jaar met een feestelijk tintje 
in verband met het 15 jarig bestaan 
van de bewonerscommissie. Ruim 
70 bewoners en vrijwilligers waren 
naar het prachtige Atrium gekomen 

om te luisteren naar het optreden 
van het fanfare orkest. 
Excelsior zal niet achterover gaan 
zitten in haar zoektocht naar nieuwe 
muzikanten. In tegendeel, steeds 
meer muzikanten zoeken mee naar 
ervaren muzikanten die zich bij Ex-
celsior willen aansluiten. Heb jij nog 
niet van dit bijzondere doel gehoord 
en lijkt het jou interessant om je aan 
te sluiten bij een grote fanfare waar 
het leuk muziek maken is? Kom dan 
een keer meespelen op maandag-
avond. Op dit moment wordt vooral 
gezocht naar ervaren hoornisten en 
melodisch slagwerkers. Maar speel 
jij toevallig, bugel, trompet, eupho-
nium, saxofoon, trombone, bastuba 
of contrabas, dan ben je natuurlijk 
ook van harte welkom! Het fanfare 
orkest repeteert van 19.30 tot 21.45 
uur aan de Stinzenlaan 80 in Twello. 
Heb je geen instrument tot je be-
schikking, dan kan Excelsior dit voor 
je regelen. Neem contact op met Jas-
per Esselink, 06 48 12 99 90 of mail 
naar twello.excelsior@gmail.com

Van toen en dichtbij
Europeanen (3) 

Achtergebleven in Duistervoorde
Op het kerkhof van Duistervoorde is het graf te vinden van Philomena Vierhaus. Philomena Vier-
haus, dat klinkt Duits. Wie was zij? Om te begrijpen hoe het zo gekomen is, dat Philomena in Duis-
tervoorde is begraven, moeten we terug in de tijd en de grens over. 

Rond 1875 voerde de Pruisische rijkskanselier Bismarck strijd tegen alles wat katholiek was. Vooral kloos-
ters moesten het ontgelden in deze strijd, die bekend staat als de Kulturkampf. Ook de Visitandinnen van 
de orde van Onze Lieve Vrouw Visitatie, die een florerend klooster beheerden in Mülheim, werden het 
slachtoffer van Bismarcks kruistocht. In 1876 werden zij gedwongen hun klooster te sluiten en de stad te 
verlaten. Na vele omzwervingen door Europa kwamen zestien berooide zusters en hun overste Joanna Fran-
cisca Nückel via bevriende relaties uiteindelijk in december 1880 aan op kasteel Duistervoorde in Twello. 
De meeste zusters kwamen uit Westfalen en Bohemen, maar er was ook een Luxemburgse bij. Later sloten 
zich drie Nederlandse postulanten aan. Hoewel het eeuwenoude kasteel in 1864 ingrijpend was verbouwd, 
was het niet geschikt om een contemplatieve kloostergemeenschap te herbergen. Het was er vochtig en 
tochtig en de zusters deden er alles aan om weg te komen. 

Het geluk kwam met de Tilburgse Dorothea Mathijsen, die als novice in 1881 haar intrede deed bij de Visi-
tandinnen. Zij kwam uit een gegoede Brabantse familie en had de beschikking gekregen over haar ouderlijk 
huis in Tilburg. Toen de woonomstandigheden van de zusters nog verder verslechterden, bood zij de villa 
aan de orde aan. Een besluit was snel genomen, hoewel het nog een jaar duurde voor de orde aan alle door 
de bisschop bepaalde voorwaarden had voldaan. Vanaf februari 1885 vertrokken de Visitandinnen in etap-
pes naar Tilburg. In 1889 waren alle bannelingen in Tilburg aangekomen.  

Eén zuster bleef achter: Philomena Vierhaus. Zij was in 1882 op 39-jarige leeftijd overleden en begraven op 
het kerkhof van Duistervoorde. Daar ligt ze nog steeds. 

Schilderen in de traditie 
van de Oude Meesters 
TWELLO.- Schilderen spoort je creatieve denken aan. En creatieve 
mensen zijn op de lange termijn flexibeler, denken meer oplossingsge-
richt en zijn in staat buiten bestaande kaders te kijken, zo blijkt uit on-
derzoek. Na het succes van voorgaande jaren biedt Kunstkring Voorst 
opnieuw de cursus ‘Schilderen in de traditie van de oude meesters’ aan. 
De locatie: Dorpsstraat 11a in Twello.

Schilderscursus en méér
“Deze cursus gaat niet alleen over 
schilderstechnieken, zoals zoveel 
cursussen”, aldus cursusbegeleider 
en docent Peter van der Woude. 
“Maar ook over de historie erachter. 
Hoe zijn de verschillende schilders-
stijlen ontstaan? Welke ontwikke-
lingen kun je er in ontdekken? Wel-
ke stijlen en technieken gebruikten 
kunstenaars in het verleden? En 
welke gebruiken ze nu? Het is dus 
meer dan een cursus schilderen 
en richt zich expliciet ook op het 
stukje kunstgeschiedenis erachter.” 
Zo wordt in deze cursus iedere 
schilderles onderbroken voor een 
mini-college over de achtergronden 
van de schilderkunst.  Aldus ko-
men, naast het leren schilderen in 
de traditionele olieverftechnieken, 
onder meer de technieken van Rem-
brandt, Caravaggio, Velasquez, John 
Singer Sargent, William Turner en 
surrealisten zoals Salvador Dali ter 
sprake. Maar ook aan hedendaagse 
kunstenaars wordt in de cursus aan-
dacht besteedt: Herman Tulp, Evert 
Thielen, Henk Helmantel, Michael 
Hiep, Walter Elst, Tjalf Sparnaay. In 
de resterende 2 à 2,5 uur gaan deel-
nemers zelf aan de slag met penseel, 
olieverf en doek onder leiding van 
een ervaren kunstenaar.

Introductieles
De cursus start met een introductie 

bijeenkomst op zaterdagmiddag 22 
september a.s. om de smaak van de 
lessen te pakken te krijgen. Deze 
bijeenkomst is gratis en voor ieder-
een toegankelijk. Pas daarna besluit 
u of u de cursus wilt gaan volgen. 
Na afloop van de cursus bestaat de 
mogelijkheid deel te nemen aan een 
vervolggroep, die onder begeleiding 
van dezelfde docent om de twee we-
ken op de zaterdagmiddag bij elkaar 
komt.

Aanmelding
Zowel de introductie bijeenkomst 
als de lessen vinden plaats in het 
atelier van Galerie ‘De Statenhoed’ 
van Kunstkring Voorst, Dorpsstraat 
11a in Twello. Cursusdeelnemers 
dienen zich uiterlijk 3 oktober te 
hebben aangemeld. De cursus zelf 
start op 6 oktober en bestaat uit 10 
wekelijkse lessen van 2,5 á 3 uur 
op de zaterdagochtend.  Per cursus 
is ruimte voor maximaal 6 deelne-
mers. 
Voor  informatie of aanmelding kunt 
u contact opnemen met Peter van 
der Woude, pvdwoude@cfwebforge.
com, tel. 06 538 702 45. En voor 
meer cursusinformatie, lestijden en 
data kunt u terecht op www.cfweb-
forge.com/cursus. Vanaf 2016 maakt 
deze cursus onderdeel uit van het 
programma van de Kunstkring 
Voorst in Twello (www.kunstkring-
voorst.nl)

Op kraambezoek 
bij alpaca Brownie
NIJBROEK.- Op 11 september is er een alpacajong geboren op Recre-
atie- & Hertenboerderij De Weerd. Om dit te vieren organiseren boer 
Bjorn en boerin Annie op zaterdag 22 september van 9.30 tot 17.00 uur 
aan de Middedijk 22 in Nijbroek een dag in teken van het alpaca-jong. 
Iedereen kan op kraambezoek komen. 

De geboorte was een verrassing op 
de vroege morgen voor boer Bjorn 
en boerin Annie. ‘We wisten natuur-
lijk wel dat Brownie drachtig was, 
maar ja, wanneer het precies komt, 
weten we natuurlijk niet’ aldus An-
nie. Omdat  de Hertenboerderij door 
de week geen openingstijden heeft 
voor zomaar even een bezoekje, or-
ganiseren zij een dag in teken van 
het alpaca-jong. Dan zal ook ver-

teld worden hoe het alpacaatje gaat 
heten! En natuurlijk ontbreken de 
cake met muisjes niet. Op deze dag 
worden er ook pony-ritjes georgani-
seerd. Ook is er een terras met lek-
kere versnaperingen, warme hap of 
drinken. Natuurlijk kan er ook op de 
kinderboerderij gekeken worden en 
uitgebreid gespeeld worden met de 
skelters, op de speelplekken en in de 
hooischuur!

mailto:pvdwoude@cfwebforge.com
mailto:pvdwoude@cfwebforge.com
http://www.cfwebforge.com/cursus
http://www.cfwebforge.com/cursus
http://www.kunstkringvoorst.nl
http://www.kunstkringvoorst.nl
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TERWOLDE/NIJBROEKOndernemers

Presenteren zich

TERWOLDE/
NIJBROEK

Ondernemers

Presenteren zich

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

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

Vanaf 25.00

Vanaf 19.99

vanaf 25.00

5 paar 5.99

Opruiming diverse 
winterjassen

Slaapzakken

Werkjassen

Werksokken (39-42 / 43-46)

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 l VERS EN VOORDELIG
BIO ASSORTIMENT l OKÉ BUDGETMERK 

Slijterij l Stomerij l Bloemen/planten l Geneesmiddelen

www.coop.nl
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WILDAVOND 
MET MEER DAN 60 GERECHTEN

ZATERDAG 10 NOVEMBER

WELKOMSTDRANKJE - BRANDENDE VUURKORVEN 
ROOFVOGELS - AVONDVULLEND - VOLDOENDE NIET WILDGERECHTEN 

GRAND DESSERT BUFFET - KOFFIE MET TERWOLDENAARTJE TER AFSLUITING

€ 44.95 P.P.
UITSLUITEND OP RESERVERING
0571-292022
info@brasserie-kriebelz.nl Dorpsstraat 59, 7396 AL Terwolde

Open dag bij dierenasiel de Kuipershoek 
KLARENBEEK.- Op zondag 30 september, vlak voor Werelddierendag, 
organiseert dierenasiel De Kuipershoek in Klarenbeek een open dag. 
Tussen 11.00 en 16.00 uur is er van alles te doen in het asiel. Men-
sen kunnen een kijkje nemen achter de schermen van het asiel en van 
de Dierenambulance Overgelder. Hoe ziet een dierenartskamer er uit? 
Welke katten zitten in de buitenren? Waar bevindt zich het hondenpen-
sion? Wat is een quarantaineruimte? Zijn er nog kittens? Het antwoord 
op al deze vragen wordt duidelijk tijdens een bezoek aan de open dag. 

In De Kuipershoek worden dieren opgevangen die verdwaald zijn, of ge-
dumpt, of waar door omstandigheden niet meer voor kan worden gezorgd. 
Al deze dieren worden liefdevol opgevangen. 
Ze krijgen tijdelijk onderdak, medische verzorging en begeleiding als dat 
nodig is. Ook wordt er een nieuw thuis voor de dieren gezocht. 

Dierenbescherming
Dierenasiel De Kuipershoek en Dierenambulance Overgelder maken onder-
deel uit van de Dierenbescherming. De Dierenbescherming vangt jaarlijks 
ongeveer 25.000 asieldieren op en de dierenambulances in het land rukken 
zo’n 65.000 keer per jaar uit om dieren in nood te helpen. Daarnaast gaan 
districtsinspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 
(LID) en vrijwillige Medewerkers Buitendienst jaarlijks op duizenden mel-
dingen af van verwaarlozing of mishandeling van dieren. Via voorlichting en 
preventiewerk probeert de Dierenbescherming dierenleed zo veel mogelijk 
te voorkomen. 

Iedereen is welkom 
Op 30 september houden asielen van de Dierenbescherming in het hele land 
een open dag. Zo ook dierenasiel De Kuipershoek. Tussen 11 en 16 uur is ie-
dereen van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen. De Kui-
pershoek is te vinden aan de Kuipersdijk 11 in Klarenbeek.  Goed om te weten: 
je mag geen eigen hond meenemen naar de open dag. Dit in verband met mo-
gelijk onrust onder de asielhonden. Het asiel rekent op begrip hiervoor.
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Klarenbeek vindt standpunt van 
provincie onbegrijpelijk
KLARENBEEK.- Erik Neuteboom van de actiegroep Lelygate uit Kla-
renbeek maakte de Statenleden en  Gedeputeerde Josan Meijers dui-
delijk veel onbegrip te hebben voor de standpunten van de provincie.  
“Onbegrijpelijk dat het Ministerie deze plannen nog steeds door blijft 
zetten. Maar ook onbegrijpelijk dat de Provincie Gelderland hier aan 
mee heeft gewerkt en nog steeds meewerkt. Onbegrijpelijk dat de Pro-
vincie toe staat dat er zonder zorgvuldig onderzoek naar de gevolgen 
voor mens, dier en omgeving over onder andere Klarenbeek wordt ge-
vlogen. Onbegrijpelijk dat wij inwoners maar moeten blijven roepen 
tegen gemeenten, provincie en rijk. Onbegrijpelijk dat zelfs zonder de 
effecten precies te weten de Provincie Gelderland 3 jaar hinder accepta-
bel vindt Onbegrijpelijk,  dat wij als inwoners van het gebied onder de 
vliegroutes zelf honderden uren moeten investeren om alle stukken te 
controleren en uiteindelijk een klacht moeten indienen bij de Europese 
commissie.”

Veluwenaren voeren druk richting provincie Gelderland flink op 

Indrukwekkend protest tegen 
laagvliegroutes
ARNHEM.- Geen laagvliegroutes 
over de Veluwe, ook niet voor drie 
jaar. Die boodschap kregen de Sta-
tenleden van Gelderland er woens-
dag goed ingepeperd. Onder aanvoe-
ring van Stichting Red de Veluwe 
met in haar kielzog vijf actievoe-
rende dorpen en de Recron, kwam 
er een spervuur van kritiek op het 
voornemen van de provincie om de 
laagvliegroutes vanaf Lelystad maxi-
maal drie jaar te accepteren. De zes 
insprekers brachten een lawine aan 
argumenten naar voren om aan te 
tonen dat laagvliegen vanaf Lelystad 
een slecht plan is. Een afgeladen 
publieke tribune ondersteunde die 
boodschap.

Gedeputeerde Josan Meijers die aan 
de Alders tafel meebesliste over de 
komst van vliegveld Lelystad en de 
daarmee samenhangende laagvlieg-
routes, werd verweten dat ze te lang 
stil is gebleven. De provincie Gel-
derland steunt de minister volledig 
in haar wens het vliegveld te openen 
inclusief de laagvliegroutes. Vorige 
week scherpte ze het standpunt van 
de provincie aan vanwege signalen 
dat er twijfels waren of de herinde-
ling van het luchtruim in 2023 wel 
is afgerond. Nu eist ze een harde 
garantie van Minister van Nieuwen-
huizen dat het extreem laag vliegen 
gebonden is aan een maximum van 
drie jaar.

Maar ook dat kon de actievoerders 
niet bekoren; geen laagvliegroutes 
over de kwetsbare Veluwe, de IJs-

selvallei en de Stedendriehoek was 
het motto, ook niet voor drie jaar. 
Vertegenwoordigers van Vliegver-
keerd Wageningen, Hoog over Ede, 
Lelygate Klarenbeek, Mijn Oener 
Tegengeluid en Ons Mooi Epe lieten 
geen spaan heel van dat standpunt. 
Nauwkeurig werden alle fouten 
in de MER en besluitvorming be-
noemd. Ivo Gelsing van de Recron 
eiste namens de toeristische sector 
een gedegen onderzoek naar de ef-
fecten in deze branche. Anderen 
gingen in op de schadelijke effecten 
voor de gezondheid, de verzuring 
van de Veluwe en de vele risico’s 
van het laagvliegen.

Alle insprekers waren het erover 

eens dat de provincie meer pal moet 
staan voor haar bewoners, haar on-
dernemersklimaat en de natuur. De 
Veluwe staat voor rust en schone 
lucht en dat willen de insprekers 
niet verkwanselen aan laagvlieg-
routes, zoveel werd wel duidelijk. 
Veel resultaat heeft het protest nog 
niet opgeleverd. Woordvoerder Coos 
Paulusma: “Er zijn nog te weinig 
partijen om. Maar we blijven de 
druk opvoeren. De provincie blun-
dert echt met dit standpunt. Met de 
verkiezingen in aantocht zouden de 
statenleden toch eens beter moeten 
nadenken of ze het belang van de 
provincie zo wel optimaal dienen. 
Daar kan de kiezer weleens heel an-
ders over denken.”

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN
Zonnevelden
Op dit moment zijn er in de gemeente Voorst een aantal initiatieven om 
enkele grote zonnevelden aan te leggen. Het meest op dit moment in het 
oog springend is het veld in Klarenbeek, maar ook Terwolde en Voorst 
schijnen er aan te komen. De gemeente heeft een duurzaamheidsdoel-
stelling te halen in 2030. En deze doelstelling vraagt wellicht offers 
maar zeker ook aanpassingen. Onze inwoners die zich geconfronteerd 
zien met de aanleg van een zonneveld in hun omgeving voelen zich 
overvallen. Dat snap ik. Echter volgens mij missen we ook iets met zijn 
allen, namelijk dat deze doelstelling van ons allemaal is. Niet van een 
ander, maar van en voor ons. En zeker voor onze (klein)kinderen. En 
blijkbaar komen we pas in beweging als het ons direct raakt.
Ik heb 29 augustus in Klarenbeek gezien dat er bij inwoners bewust-
wording ontstond toen de opgave waar we voor staan gepresenteerd 
werd. De opgave werd van de zaal. Ik heb ook gezien, wat wij al lang 
wisten, dat er veel kennis bij inwoners van onze gemeente is om bij te 
dragen aan de uitdagingen die deze opgave in zich heeft. En inwoners 
willen dan ook graag constructief meedenken over duurzame energie, 
waaronder zonne-energie.  Binnen de gemeente zijn er ambtenaren die 
heel goed in staat zijn om samen met anderen een resultaat neer te zet-
ten waar iedereen trots op is. Ik denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling 
van het Weteringse Broek. 
Maandag 24 september staat het zonnepark in Klarenbeek op de agenda 
van de raad. Een veld dat een substantiële bijdrage is aan onze doelstel-
ling voor 2030. Een mooie kans dus. Maar tegelijkertijd ook een be-
dreiging. Een bedreiging voor de legitimiteit van de lokale overheid. Ja 
het is misschien zo dat de inwoners laat wakker geworden zijn, maar 
een gedeelte is het nu wel en wil meedenken.  Ik denk dat ook dat 
wij nu een pas op de plaats moeten maken en gemeente en haar inwo-
ners moeten laten zoeken naar inpasbaarheid van de zonnevelden en 
constructies waardoor ook de economische winsten ten goede komen 
aan de inwoners. Daar zijn al mooie voorbeelden van. Daar hebben wij 
echter wel initiatieven vanuit de inwoners voor nodig. En denk niet het 
raakt mij niet. Waarschijnlijk zal blijken dat de huidige opgave nog niet 
genoeg is. Laten we zorgen dat we dat samen aan kunnen. En ik snap 
dat u nog niet weet hoe en wat. Maar dat is het mooie van samen doen. 
Het begint met willen, de urgentie voelen, en vervolgens blijk je samen 
heel veel te kunnen. Inwoners en gemeente.
Maandag stemt de raad over een voorlopige verklaring van geen be-
zwaar. Laat u niet in slaap sussen door het woord voorlopig. Juridisch 
is dat minder voorlopig. 
Laat uw partij weten dat u mee wilt denken over deze uitdaging voor 
24 september en dus nu even op pauze wilt drukken. Of op b.visser@
voorst.nl.
Aanwezig zijn bij de raadsvergadering de 24e kan natuurlijk ook om de 
verschillende standpunten te horen!

Bert Visser
Fractievoorzitter PvdA-GroenLinks

Geen grootschalig zonnepark
HALL.- Omwonenden zijn een petitie gestart tegen de plannen voor een 
grootschalige zonnepark in Hall. Op donderdag 20 september zal de gemeen-
teraad van Brummen waarschijnlijk gaan stemmen voor of tegen de “ont-
werp verklaring van geen bedenkingen”. Met deze verklaring stemmen zij in 
met het verder in behandeling nemen van de vergunningaanvraag op grond 
van de daarin genoemde voorwaarden en uitwerkingen.
Naar de mening van de omwonenden is aan de eerder gestelde voorwaarden 
(constructief overleg met de buurt, landschappelijke inpassing en mogelijk-
heid tot participatie) niet voldaan. Daarnaast blijft het plan te grootschalig 
en vormt een aanslag op het mooie landschap. Zelfs de duurzaamheid ervan 
wordt in twijfel getrokken. 
Als de gemeenteraad vóór stemt, betekent dit dat de vergunningprocedure 
verder in gang gezet wordt en staat Hall met 1-0 achter, volgens de omwo-
nenden.
 
Zij stellen het zeer op prijs als je de petitie Géén grootschalig zonnepark in 
Hall wilt ondertekenen.
Daarnaast is iedereen van harte uitgenodigd op de raadsvergadering van 20 
september!

Dejavu en Jari & Marie 
in de Muziekkoepel Nering Bögel

DEVENTER.- Zondag 23 september van 14.30 tot 16.30 uur speelt De-
javu veel goud van oud en Jari & Marie heeft jonge covers en eigen werk 
op de setlist. De wekelijkse gratis zondagmiddag concerten op het po-
dium van de Muziekkoepel Nering Bögel zijn van 14.30 tot 16.30 uur. 
Kom er bij en maak er samen een gezellig muzikaal feest van in het 
Worpplantsoen. Nu kan het nog.

Het afgelaste optreden eerder dit jaar 
van de band Dejavu en het akoesti-
sche duo Jari & Marie kon gelukkig 
verplaats worden op de agenda. De 
Deventer band Dejavu bestaat uit 
geroutineerde muzikanten vooral 
bekend vanuit de sixties. Jan Kei-
zer, Berrie Janssen, Wim Nijboer, 
Theo Brakenhoff en bandleider 

André Bultink lopen al heel wat 
jaartjes mee. De muzikanten heb-
ben elkaar zo’n zes jaar geleden ge-
vonden bij Club Sixties Alive. Zij 
spelen nummers van onder andere 
The Shadows, Cliff Richard, Bob 
Dylan, Cream, Joe Cocker, Moody 
Blues, Al Stewart, kortom muziek 
uit hun jeugdjaren. Bij het duo Jari 

& Marie ligt dat anders. Zij kennen 
elkaar van het Etty Hillesum Lyce-
um en zaten samen in het schoolor-
kest. Toen daar een eind aan kwam 
begonnen zij een duo. De 20 jarige 
hotelmedewerkster Marie Lems 
vond dat hun stemmen goed bij el-
kaar paste. De inmiddels 21 jarige 
student biologie Jari Oosterwegel 
begeleidt hen op gitaar. Zij maken 
akoestische covers en zelfgemaakte 
songs. Versnaperingen zijn verkrijg-
baar in de nostalgische kiosk en in 
het park is een toiletgelegenheid. 
Meer info: www.muziekkoepelne-
ringbogel.nl .
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Dikkers mout brood
Geen witbrood, geen bruinbrood maar wel heeeeel lekker.
Per stuk van € 2.15

Pompoen broodje
400 gram.
Per stuk van € 1.40

Gevuld speculaas
Natuurlijk met roomboter en echte amandelspijs. 
Kwaliteit, dat proef je!!

Notenbolletjes
Gevuld met heerlijke hazelnoten.
Zak 6 stuks van € 2.34

Boterwiel
Het is een heerlijk broodje, maar heeft de luxe van een lekkere koek. 
Dus ook gewoon bij een kopje koffie of thee is dit broodje lekker genieten!
Per stuk van € 2.29

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

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello
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Een mobiliteitsplan voor de gemeente Voorst

Hans van der Sleen: ‘Een duim naar de 
wethouder, dán heb je een goed plan!’
GEMEENTE VOORST.- Hij kreeg een opdracht van de raad; 
haal op wat er leeft! Wat hebben de mensen ervaren en héb-
ben ze het ervaren? Wat vinden ze goed, wat kan er beter en 
waar liggen er voor gemeente Voorst verbeterpunten. ‘Wat 
kunnen we aan informatie ophalen bij de bewoners? Wat 
komt er vanuit de inwoners, waar wij als gemeente wat mee 
kunnen?’ 

Bijeenkomsten in Twello en 
Terwolde
Nadat reeds eerder in Wilp en Kla-
renbeek bijeenkomsten plaatsvon-
den omtrent een nieuw mobiliteits-
plan, kunnen inwoners van Voorst 
op 19 september aanschuiven in 
het gemeentehuis van Twello of op 
27 september in Brasserie Kriebelz 
te Terwolde. Burgerparticipatie is 
hierbij wel een van de sleutelwoor-
den en dát is mede de inzet van de 
avonden. 

Mobiliteitsplan
Wethouder Hans van der Sleen heeft 
een missie. Nadat er in 2009 een 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer 
Plan(GVVP) werd opgesteld met een 
evaluatie in het derde kwartaal van 
2018, ligt er inmiddels een vernieu-
wende taak. Een mobiliteitsplan 
voor de komende jaren. Een nieuw 
plan, dat in 2019 gereed dient te zijn 
voor uitvoering. 
Het doel van de bijeenkomstavon-
den is, om inwoners van de ge-
meente Voorst te interesseren voor 
het onderwerp en om daadwerkelijk 
mee te denken. ‘Voor ons zijn de 
bijeenkomsten er vooral, om ideeën 
en plannen binnen te halen. Wat 
moeten we vertalen naar het nieuwe 
plan? Wat komt er vanuit de inwo-
ners, waar wij wat mee kunnen.’ 

Inspirerende avonden
‘De avond is laagdrempelig. We 
starten met een kleine toelichting 
vooraf, waarin we vertellen over de 
opdrachten die voor ons liggen en 
de reden waarom we de kernen in 
gaan.’
Het worden inspirerende avonden, 
maar wel op beleidsniveau. Vragen 
welke er worden gesteld, zijn onder 
meer; hoe kunnen we het de komen-
de jaren doen? Wat is de rol van de 
inwoner? Er wordt gesproken over 
verkeersgedrag en veiligheid, be-
reikbaarheid van de buitengebieden 
en bijvoorbeeld kwetsbare groepen. 
Een groot vraagstuk is uiteraard 
ook; mobiliteit in de toekomst. Van 
der Sleen; ‘we willen ook een blik 
werpen op de toekomst. Verduurza-
ming, nieuwe technieken, uitstoot 
CO2, zelf rijdende auto’s.’

De fiets wint terrein op 
verkeersgebied
Er is in de afgelopen jaren ook veel 
input geweest. Zo werd er gewerkt 
aan de hand van onder meer cijfer-
toetsen, het analyseren van klach-
ten en het luisteren naar signalen 
vanuit onder meer de leefomgeving. 
Gemeente Voorst heeft wat dat aan-
gaat niet stil gezeten. En het zal vele 

inwoners ook niet zijn 
ontgaan, dat er al de no-
dige plannen ten uitvoer 
zijn gebracht. Een sterk 
voorbeeld daarvan is de 
rondweg bij het dorp 
Voorst als ook het pro-
ject rondom het viaduct 
over de rijksweg Deven-
ter/Twello ter hoogte 
van de Burgemeester van 
der Feltzweg. Dit laatste 
project is opmerkelijk te 
noemen, maar tevens een 
groot voorbeeld van de 
toekomst; de fiets wint 
met rasse schreden ter-
rein op vervoersgebied en 
is op weg om het meest 
belangrijke vervoersmid-
del te worden. Denk al-
leen al aan de ontwikkelingen op het 
gebied van technieken bij fietsen als 
ook de diversiteit. 

Auto’s worden veiliger, de 
fietser vooral sneller
‘De veranderingen in het fietsverkeer 
hebben dusdanige vormen, we moe-
ten er wel wat mee! Van der Sleen 
geeft uitleg over de specificaties van 
de fietsgebruikers; mountainbikers, 
wielrenners, fietsgroepen, scholie-
ren als ook de eenling. ‘De vraag is, 
of we voor verschillende groepen 
ook aparte fietspaden moeten aan-
leggen. Er wordt gevraagd waarom 
er geen vrij-liggende fietspaden wor-
den ontwikkeld, meer dan ze er nu 
zijn. Waarom maken we van bepaal-
de straten geen fietsstraten?’ 

Een ieder weet, dat de fietser een 
kwetsbare verkeersdeelnemer is. 
De auto’s worden veiliger, de fietser 
wordt juist sneller. De kwetsbaar-
heid blijft hierdoor bestaan. We 
kunnen veel verzinnen om te ver-
beteren, maar ons wegennet moeten 
we wel bereikbaar houden. 

Beweging en gezondheid
Er is nog een andere tendens welke 
de wethouder aanhaalt; het in be-
weging houden van de mensen, de 
factor gezondheid. Maar óók het te-
rugdringen van de hoeveelheid CO2 
hangt nauw samen met het mobili-
teitsplan. Mensen in de kernen ver-
leiden om het openbaar vervoer te 
verkiezen bóven het gebruik van de 
auto, meer gaan fietsen of juist gaan 
lopen. Veel is er op gericht om niet 
zoveel voor de automobilist te be-
tekenen, maar voor de andere groe-
pen. Dát is de duurzaamheidsge-
dachte! Het verdient zich terug om 
te investeren in de fiets en het is ook 
de landelijke tendens. Het vraag van 
ons mensen een andere mindset’. 

Samenwerking
Jelle Koopman, beleidsadviseur ge-
meente Voorst; ‘daarom willen we 
de samenwerking met dorpsbelan-
genverenigingen en inwoners. Je ziet 
de onderwerpen aan tafel ook terug 
komen. Je merkt de weerklank, wat 
zijn de effecten van veranderingen. 
Er vinden discussies plaats, mensen 
leren ook begrijpen waar gemeente 
Voorst tegenaan loopt. De keuzes 
die moeten worden gemaakt.’ 
Tijdens de bijeenkomstavonden is er 
ruimte om alles voorbij te laten ko-
men. Tijdens discussies worden ook 
ervaringen gedeeld. De mitsen en 
de maren komen op tafel. ‘Er wordt 
ook in groepen gewerkt, waarin spe-
cifieke thema’s worden besproken. 
Aan het einde van de avond geven 
we een samenvatting, de highlights. 
De avond duurt ongeveer anderhalf 
uur’ aldus Jelle Koopman. Daarna 
kan er onder het genot van een 
drankje worden nagepraat. 

Het eindproduct moet 
herkenbaar zijn
Wethouder van der Sleen wijst nog 
even op die burgerparticipatie. ‘Het 
eindproduct moet herkenbaar zijn 
voor de inwoners, dán is er een 
draagvlak. Een duim naar de wet-
houder, dán heb je een goed plan. 
Van daaruit kan je een beleid gaan 
voeren’. 

De genoemde avonden in 
Twello en Terwolde zijn voor 
een ieder vrij toegankelijk. 
De aanvang van de bijeenkomsten 
is 19.30 uur. Voor meer informatie: 
neem contact op met Jelle Koopman 
van de gemeente Voorst via jelle.
koopman@voorst.nl of (0571) 27 93 
94. Of kijk op www.voorst.nl/actu-
eel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsi-
tem/uitnodiging-meedenken-over-
nieuw-verkeersbeleid-1 

Uitvaartbeurs in 
Afscheidscentrum Hemmes 
TWELLO.- Ilse Hemmes en Riet Oldenboom organiseren op zaterdag 29 
september de eerste Uitvaartbeurs Twello. Van 10.00 tot 16.00 uur kunt 
u zich laten voorlichten over alle ins en outs betreffende een uitvaart.

Ilse Hemmes, Hemmes Uitvaartzorg en Riet Oldenboom, afscheidsfoto-
graaf, hebben de handen in één geslagen en gaan een mooie, informatie-
ve Uitvaartbeurs organiseren in en om het Afscheidscentrum Hemmes, 
Piet Heinstraat 33 te Twello.
Er is tijdens de beurs van alles te zien, zoals diverse soorten rouwver-
voer; een loopkoets, een motor, een bus, diverse rouwauto’s en een koets 
met paarden. Ook is er een steenhouwer  live aan het werk. De notaris is 
aanwezig voor al uw vragen. Tevens is er informatie over ritueelbegelei-
ding, omgaan met verlies, uitvaartfotografie, video, thanatopraxie, dit is 
een lichte vorm van balseming. Natuurlijk ontbreken er ook geen kisten, 
manden, muziek en bloemsierkunst. 
Iedereen is van harte welkom om de Uitvaartbeurs Twello te bezoeken. 

Workshop muziek op schoot 
TWELLO.- Bibliotheek Brummen|Voorst organiseert op woensdag 26 
september in bibliotheek Twello een gratis workshop Muziek op Schoot 
ochtend. De workshop duurt van 10.30 tot 11.15 uur, wordt verzorgd 
door Lidia Olsthoorn en is bedoeld voor ouders/verzorgers en baby’s 
van 0 tot 3 jaar.

Muziek op schoot is leuk en leer-
zaam! Baby’s genieten van praten, 
zingen, rustige bewegingen en rus-
tige muziek. Wanneer kinderen 
plezier beleven aan muziek komt 
de muzikaliteit op een natuurlijke 
manier tot ontplooiing. Het stimu-
leren van de muzikale ontwikkeling 
ondersteunt allerlei facetten van de 
totale ontwikkeling zoals het luis-
ter-  en concentratievermogen, de 
emotionele en sociale ontwikkeling 

en de zintuiglijke en verstandelijke 
ontwikkeling.  En niet te vergeten: 
muziek op schoot, schept net zoals 
Boekstart een band schept tussen 
ouder en kind. 

Aanmelden kan aan de balie van 
de bibliotheek of via www.biblio-
theekbrummenvoorst.nl Wees op 
tijd want deelname is beperkt. Voor 
meer informatie zie ook www.bibli-
otheekbrummenvoorst.nl

Een frisse ochtendwandeling 
met IVN-Eerbeek
BRUMMEN.- Op donderdag 27 september vindt de derde natuurwandeling 
van vier van 2018 plaats waarin telkens een ander seizoen onder de loep 
wordt genomen. Ook deze wandeling wordt gehouden op landgoed Groot 
Engelenburg. Die keer gaat de aandacht uit naar de natuur in de herfst. De 
natuur is dan bezig zich voor te bereiden op een periode van rust. Aan deze 
natuur besteden de IVN-natuurgidsen aandacht in deze derde van in totaal 
vier seizoenenwandelingen

De wandeling op donderdag 27 september begint ’s ochtends om 9.30 uur 
op het parkeerterrein bij de ingang van het landgoed aan de Eerbeekseweg 
bij Brummen. De duur is 1,5 tot 2 uur. Aan de wandeling zijn geen kosten 
verbonden maar het IVN zou het fijn vinden als de deelnemers na afloop een 
vrijwillige bijdrage geven die bestemd is voor het IVN-werk. Voor meer infor-
matie: Sandra Omlo, tel 0313 416747 of op de website www.ivn-eerbeek.nl.

Open huis biljartvereniging 
sport en vriendschap
TWELLO.- Zaterdagmiddag 22 september tussen 14.00 en 17.00 uur 
is er open huis bij de biljartvereniging S & V. De vereniging begroet 
graag alle biljartliefhebbers in hun mooie biljartzaal in sporthal 
Jachtlust in Twello.

Onder het genot van een drankje deelt de vereniging hoeveel plezier de 45 
leden aan de biljartsport beleven en hoe waardevol de onderlinge sociale 
contacten zijn. S & V beschikt over 4 biljarts, waarvan de leden dagelijks 
gebruik kunnen maken. Desgewenst kan kosteloos biljartinstructie wor-
den gekregen door een bevoegde instructeur. Denk niet dat de biljartsport 
alleen een sport is voor mannen. S & V heeft ook een damesteam en de 
dames willen graag versterking van hun team. Biljarten in een sportieve 
omgeving, wie wil dat nou niet? U bent van harte welkom!

Horeca bridgedrive daagt je uit
TWELLO.- Op zondag 11 november 
gaat het gebeuren, de tweede Hore-
cadrive in Twello! Er is ruimte voor 
160 paren en iedereen kan meedoen 
om te bridgen. Er zijn drie lijnen, 
waardoor er voor iedereen een goe-
de mogelijkheid is om tegen tegen-
standers van eigen niveau te spelen. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 50,00 
per paar. Daarvoor krijgen de deel-
nemers naast enkele consumpties 
een heerlijke lunch aangeboden.

De horecadrive van 2017 bleek een 

succesformule. Dat is de reden waar-
om de twee bridgeclubs in 
Twello (Bridgeclub 2000 en Bridge-
club Twello) enthousiast voor een 
vervolg kiezen. Voor de deelnemers 
is het een prima gelegenheid kennis 
te maken met de gezellige restau-
rants en cafés in Twello, die de deel-
nemers na afloop van de drive voor 
een speciale prijs ook nog gelegen-
heid bieden om gezellig te komen 
eten. De organisatie is blij dat Bras-
serie Korderijnk, Café Titus, Eet-
cafe de Hamer, De Waardige Waard, 

Mykonos, Swinckels, Taverne, Kwa-
litaria/Delifrance hun medewerking 
hebben toegezegd.

De ABF (Apeldoornse Bridge Fede-
ratie) heeft zich bereid verklaard om 
de aanmelding te regelen. Ga naar de 
site van de ABF om je aan te mel-
den: www.bridgeninapeldoorn.nl 
Leden van de Twellose bridgeclubs 
krijgen voorrang met inschrijven. 
Vorig jaar hebben 128 paren deelge-
nomen. Het organisatieteam hoopt 
wederom op een succesvolle drive.

Laatste aankondiging 
Jubileumfeest 50-jarig bestaan 
Volleybal Vereniging 
VOORST.- Het jubileumfeest van de Volleybal Vereniging Voorst staat voor 
de deur. De aanmeldingen komen inmiddels gestaag binnen en het feest krijg 
steeds meer vorm. Om de voorbereidingen definitief te kunnen afronden vra-
gen wij om u uiterlijk 25 september op te geven via het e-mailadres jubileum-
volleybalvoorst@outlook.com Bij vragen en/of opmerkingen kunt u ook bellen 
met Rob Hazelaar op telefoonnummer 06-42255843.  Het Jubileumfeest van de 
Volleybal wordt gevierd op zaterdag 6 oktober vanaf 16.00 tot 21.00 uur in het 
Dorpshuis Voorst. De organisatie kijkt er naar uit dit samen met u te vieren!
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Toekomststemmen
Voor de rubriek toekomststemmen interviewen we jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar, wonende in 
een van de dorpskernen van de Gemeente Voorst. We praten met deze jongeren over hun leven van nu, 
wat hen bezig houdt als ook hoe zij de toekomst zien van zichzelf en de wereld om hen heen. 
- tekst door Jos Bosch, foto door Maarten Relker - 

Laat iedereen doen waar die goed in is! 
We treffen elkaar in de kantine van Pensionstalling DDH te Kring van 
Dorth. Buiten komt het hemelwater met bakken uit de lucht, maar zo-
dra de deur van de stal open vliegt, begint de zon te schijnen. Een stra-
lende, hartelijke gastvrouw heet ons welkom. Of we koffie willen en 
eenmaal overtuigd, dat wij het wel gaan redden met het donkere goud, 
laat Laura ons even alleen. Haar paard Hollanda moet nog verder in 
gereedheid worden gebracht, we hebben immers een serieuze fotoshoot 
na het gesprek. 

Wanneer ik Laura Brendel (23) 
vraag, hoe anderen haar zullen ty-
peren, vallen de woorden sociaal, 
zorgzaam en iemand die altijd voor 
anderen klaar staat. ‘Vrienden en 
familie kunnen mij midden in de 
nacht opbellen! Zij zijn ook het al-
lerbelangrijkste in mijn leven en 
daar maak ik altijd tijd voor, bóven 
al het andere wat ik belangrijk vind.’
En wat is dan ‘al het andere’? 
Mijn hobby, paardrijden. Ik vind 
het ontzettend leuk en fijn, maar 
het vergt ook veel tijd. Mijn studie 
is natuurlijk belangrijk én ik doe 
vrijwilligerswerk voor Rechtswinkel 
Apeldoorn. Daarnaast werk ik bij 
een advocatenkantoor en bij het ge-
rechtshof. Paardrijden doe ik al van-
af mijn zesde levensjaar, op m’n ze-
vende kreeg ik een eigen pony. Het 
is mijn passie en reden, om destijds 
voor de HAVO te kiezen in plaats 
van het Gymnasium. Hierdoor had 
ik tijd om met meer bezig te zijn dan 
met school alleen. Dit gaf mij ook de 
kans om op hoog niveau te kunnen 
paardrijden. Ik heb eigenlijk altijd 
veel vrijheid gehad om ook andere 
dingen dan school te kunnen doen’. 

Wat vonden je ouders van deze 
toch best belangrijke beslissing 
omtrent school? 
‘Mijn ouders hebben mij altijd erg 
veel vrijheid gegeven om mezelf te 
kunnen ontwikkelen. Ik denk dat dit 
komt omdat mijn ouders begrijpen 
dat een papiertje niet alles zegt. Mijn 
ouders zijn beiden ondernemer. Ze 
vinden het vooral belangrijk dat ik 
doe wat ik leuk vind. Al denk ik dat 
ze het niet leuk hadden gevonden 
als ik helemaal geen diploma had 
gehaald. 
Wat maakt dat paardrijden 
voor jou zo belangrijk is?
‘Paardrijden maakt mijn hoofd leeg. 
Wanneer ik op het paard zit, ben 
ik alleen daarmee bezig. Maar een 
paard neemt ook emoties over, heel 
erg zelfs. Wanneer ik bijvoorbeeld 

moe ben, dan ben ik te gespannen. 
Dan staat mijn paard bijvoorbeeld 
stil. Door het paardrijden kan ik 
relativeren, dan kom ik tot oplos-
singen en conclusies. Ik heb nooit 
veel talent gehad voor het paardrij-
den. Maar door doorzettingsvermo-
gen ben ik best ver gekomen. Als je 
doorzet, dan lukt heel veel. Ook al 
duurt het soms wel even voordat je 
je dat beseft. Door het paardrijden en 
de jurysport die daarbij hoort, heb ik 
ook leren relativeren. Ik heb door 
het paardrijden geleerd om met te-
leurstellingen om te gaan. Lage pun-
ten geven mij doorgaans alleen maar 
meer motivatie om de volgende keer 
nog harder mijn best te doen. 

En dat lege hoofd heb je nodig, 
om mensen van juridisch 
advies te kunnen voorzien? 
Ik denk dat je bij het geven van ju-
ridisch advies, vooral niet het prak-
tische aspect en het belang van je 
cliënt moet vergeten. Veel juristen 
willen alles juridisch oplossen, ter-
wijl soms een niet-juridische oplos-
sing beter is. Procederen kost veel 
geld én tijd. Ook kan het in sommige 
situaties beter zijn om wat water 
bij de wijn te doen, zodat je samen 
verder kan, in plaats van je gelijk 
halen en daardoor een relatie kapot 
maken.’
‘Rechtswinkel Apeldoorn wordt 
gerund door vrijwilligers en ik ben 
aldaar teamleider. We zijn aanwezig 
op de donderdagavond van half zes 
tot half acht. Het is mijn taak om 
toezicht te houden en die taak ligt 
in het feit, dat ik als master verder 
ben in mijn opleiding dan de overige 
medewerkers. 
Er worden gesprekken gevoerd tus-
sen studenten (rechtswinkeliers) 
met de bezoekers. Na dit gesprek 
sturen wij op papier een advies voor 
hun juridische probleem. Studenten 
kunnen hierdoor hun kennis in de 
praktijk toepassen. Door de contro-
lerende taken kost het mij wel meer 

tijd dan alleen de donderdagavond. 
Maar dat heb ik er graag voor over. 
Ik vind het belangrijk dat het recht 
voor iedereen toegankelijk blijft. ’

Iets leren en voor de 
medemens terug doen, mooi 
gedachtengoed! 
‘Het is mooi dat je het kan combi-
neren; iets leren en voor de mede-
mens terug doen. Je kan wat voor 
de samenleving beteken. Het is heel 
toegankelijk en fijn voor mensen die 
niet zoveel geld hebben of niet zo-
veel kennis van recht hebben. Het 
is heel vrijblijvend, je kan als cli-
ent je verhaal kwijt. We schatten de 
kansen in en of het efficiënt is om 
te procederen. Maar daarnaast pro-
beren we ook met een praktische op-
lossing te komen, zoals het gesprek 
aangaan met elkaar.’

‘Eigenlijk wilde ik arts 
worden!’ 
Vroeger dacht ik altijd dat ik arts 
wilde worden. Als kind heb ik nooit 
bedacht dat ik de advocatuur in zou 
gaan. Maar op een gegeven moment 
besefte ik me, dat ik nooit een goed 
arts zou kunnen zijn. Mijn motoriek 
is namelijk niet heel goed. Dingen 
moeten bij je passen. Zo zou ik nooit 
een goed voetballer kunnen worden. 
Als je maar je best doet en alles uit 
jezelf hebt gehaald, dan ben ik tevre-
den. Stel dat ik achteraf bezien niet 
voldoende heb gedaan of behaald, 
dan kan ik dat mezelf wel verwijten. 
Ik ben wel een perfectionist, ik wil 
het hoogst haalbare.’
Je legt de lat erg hoog voor 
jezelf; altijd? 
‘Het hangt ook af van de situatie. 
Stel dat ik meerdere zaken heb, dan 
kan niet alles top zijn. Goed is dan 
ook goed. Het gaat ook om een goede 
balans in je leven.’

Even terug naar je werk bij 
Rechtswinkel Apeldoorn. Hoe 
onderscheidend zijn jullie? 
‘Ik denk dat een rechtswinkel een 
stuk laagdrempeliger is dan de ad-
vocatuur. We proberen het recht 
begrijpelijk te maken voor onze cli-
enten, vaak zie je dat zij onbekend 
zijn met het recht. We proberen het 
recht te vertalen naar Jip  & Janeke 
taal.  Een rechtswinkel is ook gratis 
terwijl een advocatenkantoor vaak 

veel geld kost.’
En hoe ver ben jij thans in je 
opleiding? 
‘Ik hoop de master privaatrecht en 
master ondernemingsrecht dit stu-
diejaar af te ronden. Daarna wil ik 
graag advocaat worden. In de advo-
catuur kan je nog zaken oplossen, 
voordat je bij de rechter komt. Je 
kunt het proces nog heel erg sturen 
en een strategie uitdenken. Proce-
deren spreekt mij ook erg aan. Maar 
daarnaast lijkt de adviserende taak 
van de advocaat mij ook erg inte-
ressant. Juist de balans tussen deze 
twee spreekt mij erg aan.  Problemen 
voorkomen en problemen zo goed 
mogelijk oplossen. Maar ook de 
rechterlijke macht spreekt mij aan. 

Je privéleven draagt een visie, 
welke je ook zakelijk hanteert?
Ik denk dat het belangrijk is om te 
beseffen dat ik bevoorrecht ben dat 
ik gezond ben. Niet gezond zijn lijkt 
mij heel erg. Ik heb bewondering 
voor mensen die heel ziek zijn en 
nog alles uit het leven halen. Het is 
goed te beseffen wat ik heb. Daarom 
vind ik ook dat ik wat terug moet 
doen, vandaar mijn vrijwilligers-
werk. Wanneer iedereen dat zou 
doen, worden we allemaal sterk. De 
timmerman kan mij helpen, ik hem. 
Iedereen heeft wel iets waar die 
goed in is. Ik wil open staan voor an-
deren. Laat iedereen doen waar die 
goed in is!’

Laura, tot voor kort was je 
een graag geziene gast in 
het gemeentehuis. Je maakte 
vertaalslagen van de politiek 
naar het publiek. 
‘Ik heb veel geleerd, er is een we-
reld voor mij open gegaan. Iedereen 
maakte tijd voor mij, ik mocht veel 
doen. Daarvoor ben ik het college, 
de raad, griffie en communicatie en 

een ieder die ik heb gesproken, heel 
dankbaar. Dankbaar voor alles wat ik 
heb kunnen doen!’
Zo te horen, heb je een goede 
band met velen opgebouwd? 
‘De raadsleden hebben passie voor 
de samenleving. Ze doen het met 
hun hele hebben en houden. Ik heb 
veel geleerd en kreeg veel inzichten. 
Ik had best wel vooroordelen maar 
wanneer je ziet hoe gepassioneerd 
ze over hun onderwerpen praten, 
dat is mooi!’

‘De burger mag wel wat meer 
naar de mensen in de politiek 
kijken.’
De lokale politici krijgen steeds 
meer vragen en taken. De gemeente 
draagt een hele grote verantwoorde-
lijkheid en heeft het beste voor met 
de samenleving. Ik vind dat de sa-
menleving meer interesse mag tonen 
in de gemeente politiek. De meeste 
raadsleden zijn naast hun fulltime 
baan en gezin, uren per week bezig 
met hun werk als raadslid. Zij doen 
dit voor ons, als samenleving. Ik heb 
erg veel respect voor hen en de wet-
houders.’
‘Raadsleden werken met een soort 
passie. Ik hoop dat elk raadslid blijft 
vechten waar hij voor staat en ook 
vooral moties blijven indienen, ook 
al weet je misschien van te voren 
dat je niet genoeg stemmen krijgt. 
Dan kan er weinig fout zijn, het kan 
altijd beter. Blijf jezelf in de spie-
gel aankijken. Soms doe je iets wat 
niet gaat lukken, maar het dan toch 
doen. Zodat je er alles aan hebt ge-
daan!’

Wil ook jij jouw stem laten 
horen en lijkt het je leuk om te 
worden geïnterviewd? 
Stuur dan een email aan info@voor-
sternieuws.nl, dan zit ook jij binnen-
kort met Jos aan tafel! 

Meteen aan de slag 
in de bouw
APELDOORN. - Lekker werken in de bouw? Als je gemotiveerd bent, 
kun je meteen een opleiding volgen en aan het werk. Vraag een ken-
nismakingsgesprek aan bij Bouwmensen in Apeldoorn. Met name zij 
–instromers zijn van harte welkom. De bouw in onze regio zit te sprin-
gen om vakmensen.

Martien van Reen van Bouwmen-
sen: ‘Naast leerlingen die van het 
VMBO komen, leiden wij ook zij-
instromers op van twintig jaar en 
ouder. Mensen vanuit een uitke-
ringssituatie, iemand die op zoek 
is naar een nieuwe uitdading maar 
ook statushouders zijn van harte 
welkom. Werken in de bouw is 
concreet. Je ziet direct resultaat en 
maakt iets dat een ander meteen 
gebruikt.’ 
Aanmelden kan altijd, ongeacht 
leeftijd, geslacht of afkomst. Tij-
dens een kennismakingsgesprek 
worden de verschillende moge-
lijkheden en wensen van de kan-
didaat besproken. Het is mogelijk 
om bij Bouwmensen Apeldoorn 

een Kickstart te volgen.  Martien: ‘Dit 
is een kort oriëntatietraject van en-
kele dagen tot maximaal twee weken 
waarin de kandidaat in onze oplei-
dingswerkplaats kan ‘proeven’ aan 
de bouwopleiding. Ook worden een 
nieuwbouw- en renovatie/restaura-
tieproject bezocht. Deze Kickstart 
wordt afgesloten met een evaluatie 
van de ervaringen van de kandidaat 
en bespreking van de opleidingsmo-
gelijkheden. Daarna is het mogelijk 
direct in één van onze opleidin-
gen in te stromen.’ In samenwer-
king met gemeentes en UWV biedt 
Bouwmensen Apeldoorn ook een 
vooropleiding aan tot timmerman, 
metselaar of tegelzetter van een half 
jaar. De kandidaat krijgt met behoud 

van uitkering twaalf weken een in-
terne opleiding in de basisbeginse-
len van de bouw en een stage van 
twaalf weken bij één van de aange-
sloten bouwbedrijven. Aansluitend 
biedt Bouwmensen Apeldoorn een 
werkgarantie van een half jaar. 
Ook is het mogelijk om daarna in 
te stromen in de tweejarige BBL-
opleiding (leren en werken).
Bouwmensen Apeldoorn is een 
non-profit samenwerkingsverband 
voor en door de bouwbedrijven 
in deze regio. De opleidingen 
omvatten timmeren, metselen 
en tegelzetten. Voor de verschil-
lende trajecten voor zij-instromers 
werkt Bouwmensen Apeldoorn 
nauw samen met gemeenten en 
het UWV. Aventus verzorgt  de 
theorie en examinering. Aanmel-
den kan via info@bouwmensen-
apeldoorn.nl of tel. 055-3664587. 
Meer info: www.bouwmensen-
apeldoorn.nl
 

Ruitersportcentrum 
volop in ontwikkeling
WILP.- Een kleinschalige stal, waarbij paardenwelzijn en persoonlijke 
aandacht voorop staan. Dat is waar Ruitersportcentrum Wilp sinds 1 
mei voor staat.  Binnen het Ruitersportcentrum is men volop bezig de 
kwaliteit te verbeteren. De bedoeling is dat deze baan in elk jaargetijde 
te berijden is.

Het Ruitersportcentrum is gevestigd 
aan de Grotenhuisweg 59 in Wilp. 
Hier kan men terecht voor onder 
meer  paard-/ponylessen, buitenrit-
ten, kinderfeestjes, pensionstalling 
en africhting. Bovendien wordt er 
les gegeven aan jong en oud, van be-
ginnend tot gevorderd. Er zijn voor 
de allerkleinsten speciale smurfen-
lessen ontwikkeld. Zo worden er 
op termijn een aantal oude schuren 
gesloopt die plaats gaan maken voor 
nieuwe stallen. In de binnen rijbaan 
zal LED verlichting worden aange-
bracht. In overleg met de gemeente 
zijn er plannen om een goede bui-
tenbaan te realiseren. De verzorging 
van de paarden en de lessen staan 
onder leiding van gediplomeerd 
instructeur  Jeroen Fijma.  Hij heeft 
ervaring opgedaan bij verschillende 
maneges en op een grote sportstal. 

Wie interesse heeft is van harte wel-
kom om eens een kijkje te komen 
nemen. Hoewel de website nog in 
ontwikkeling is kan met het Ruiter-
sportcentrum al wel vinden via Fa-
cebook

mailto:info@bouwmensen-apeldoorn.nl
mailto:info@bouwmensen-apeldoorn.nl
http://www.bouwmensen-apeldoorn.nl/
http://www.bouwmensen-apeldoorn.nl/
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Deel II: Afscheid nemen en dromen achterna jagen

Joke en Ton van Schie gaan hun droom 
achterna: Emigreren naar Spanje
GEMEENTE VOORST.- Wie droomt er niet van? Het koude, natte Ne-
derland verlaten voor een land waar 320 dagen de zon schijnt. Voor 
Twellonaren Joke en Ton van Schie is 2018 het jaar geworden waarin 
zij hun droom achterna zijn gegaan. In het begin van dit jaar heeft u 
in het Voorster Nieuws deel I van het verhaal van Joke en Ton kunnen 
lezen: “De zoektocht naar de perfecte locatie voor een Bed &Breakfast”. 
Op 27 april 2018 openende Joke & Ton hun Bed &Breakfast Villa Archez 
in Spanje. 

Verhuisdozen
Voordat Joke en Ton naar Spanje ver-
trokken sprak het Voorster Nieuws 
met hen tussen de verhuisdozen in. 
“Het is niet alleen maar een roze 
wolk. Je bent met heel veel leuke 
dingen bezig, zoals het inkopen van 
alle meubels en aankleding. Het is al-
leen flink balen als je dan eindelijk 
de perfecte stoelen hebt gevonden en 
er dan achter komt dat ze niet meer 
leverbaar zijn. Maar met veel bellen 
is het uiteindelijk toch nog goed ge-
komen. En de verhuisdozen moesten 
weer gevuld worden. De zoveelste 
keer. Hopelijk voorlopig voor de laat-
ste keer. En er moesten verzekeringen 
geregeld worden. Niet het allerleuk-
ste maar toch belangrijk”, vertellen 
Joke en Ton.

Ik vertrek
Bijna was het mogelijk om de avontu-
ren van Ton en Joke via het televisie-
programma ‘Ik vertrek’ te volgen. Joke 
heeft al enige jaren contact met een 
dame van het productieteam via de 
emigratiebeurs. “We werden uitgeno-
digd voor het programma ‘Ik vertrek’. 
Dit hadden we niet verwacht. We 
hadden een paar foto’s gemaild  Eerst 
hebben we een aantal voorgesprek-
ken gevoerd. Daarna volgde een test-
opname bij ons thuis. Helaas zijn wij 
het niet geworden. De eindredacteur 
zei dat ze eigenlijk iets willen hebben 
waar minimaal 3 maanden verbouwd 
moet worden anders is er niet genoeg 
materiaal voor 45 minuten televisie. 
We vinden het jammer, maar begrij-
pen het wel. Wij ontvangen al met 3 
weken onze eerste gasten. We zien 
het maar als een compliment”, vertelt 
Joke lachend. 

Inkopen in Nederland
Joke en Ton hebben er bewust voor 
gekozen om alle inkopen in Neder-
land te doen. “In Nederland hadden 
we alle tijd om te kijken wat wij al-
lemaal willen hebben. Alleen onze 
boxsprings hadden we in november 
in Spanje gekocht. In Spanje moeten 
we meteen volle bak aan de slag, dan 
is het fijn dat we niet eerst winkels 
moeten gaan zoeken, maar meteen 
kunnen beginnen met inrichten en 
aankleding”.

Emigratiefeestje
Al weken voor het vertrek van Joke en 
Ton begonnen de etentjes en borrels 
met onder ander familie, vrienden 
en collega’s. “We hebben veel leuke 
herinneringen gemaakt en originele 
cadeaus gekregen. De tapas en zelfs 
salsadansles ontbraken niet”, vertel-
len Joke en Ton. Het emigratiefeestje 
op 31 maart was mooi, maar ook 
emotioneel. “We noemen het een 
emigratiefeestje in plaats van een 
afscheidsfeestje omdat we geen af-

scheid nemen. Dat klinkt zo verve-
lend. Het voelt bijzonder om zo in de 
belangstelling te staan. We zijn enorm 
verwend met prachtige cadeaus on-
der ander een schilderij van Twello, 
allerlei oerhollandse producten zoals 
drop, bloembollen, stroopwafels en 
nog heel veel meer. Zo leuk en bijzon-
der al die mensen die voor ons kwa-
men”, vertellen Joke en Ton. 

De Spaanse taal
Voor het leren van de Spaanse taal 
hebben Joke en Ton het laatste half 
jaar voor vertrek niet veel tijd gehad. 
“We hadden niet veel tijd over om 
naast alle voorbereidingen de Spaan-
se taal verder te leren. We hebben 
2 jaar les gehad. Dat is natuurlijk te 
weinig maar we zijn van mening dat 
we de taal drie keer zo snel leren als 
we eenmaal in Spanje zijn. We wil-
len zo snel mogelijk aan de praat met 
de lokale bevolking. We hebben ook 
een Spaanse tuinman gevonden. Dat 
is goed voor de tuin én voor onze 
taal. De tuinman heeft dus een dub-
bele functie, al moeten we hem dat 
nog wel even vertellen met handen 
en voeten”, vertellen Joke en Ton la-
chend. 

Niet alleen maar rozengeur en 
maneschijn
Maar emigreren is niet alleen maar 
rozengeur en maneschijn. Joke vindt 
het erg lastig om haar familie achter 
te laten in Nederland. “Weggaan is 
afscheid nemen, dat blijft. Je voelt de 
afstand, die kan ik niet minder ma-
ken. Die is er en dat blijft. Wij hebben 
mijn ouders een Ipad gegeven en we 
hebben samen in Nederland geoefend 
om te facetimen. Dit is voor ons ook 
heel fijn. Het is persoonlijker omdat 
we elkaar op deze manier ook kunnen 
zien. Zo hopen we onze familie toch 
een beetje mee te nemen naar Spanje. 
En natuurlijk staan de familiebezoe-
ken al gepland in onze agenda. Zij 
komen natuurlijk bij ons logeren”, 
vertelt Joke. 

Vliegende start
Voordat Joke en Ton naar Spanje wa-
ren vertrokken, hadden ze al 14 boe-
kingen binnen.  “Per 30 maart zijn wij 
beiden gestopt met werken. Zo had-
den we nog een week om de puntjes 
op de I te zetten. Op 9 april stond de 
vrachtwagen voor de deur. Het huis 
moest leeg en veel van onze spul-
len stond in de opslag in Apeldoorn. 
Ook dat moest mee naar Spanje. En 
dan maar hopen dat alles erin past. 
Het huis waar we woonden was van 
de ouders van Ton. Zij hadden er 50 
jaar gewoond. Het was inmiddels 
verkocht en de overdracht moest nog 
plaatsvinden. Twee nachten heb-
ben we bij vrienden geslapen en 11 
april was het zo ver”, vertellen Joke 
en Ton. Een dag met een lach en een 
traan, de dag dat Joke en Ton defini-
tief naar Spanje zijn vertrokken. “Bij 
Joke haar zus en zwager werden we 
warm onthaald door vrienden met 
leuke borden om. Daarna zijn we heel 
hard uitgezwaaid. Pff, daarna naar de 
ouders van Joke waar de familie aan-
wezig was. Een kop koffie en toen was 
het zover. Tranen, knuffels, de auto 
in en samen met zus Irma en zwager 
Tonnie, naar de luchthaven”.  Op 14 
april is de vrachtwagen met 50 m3 
aan spullen gearriveerd in Spanje en 
op 16 april is de aannemer begonnen. 
Op 5 mei ontvingen Joke en Ton hun 
eerste gasten al. Joke en Ton maakten 
dus een vliegende start. 

Avontuur echt begonnen
In juli is Joke even terug in Neder-
land.  Het Voorster Nieuws spreekt 
met haar af om te praten over de eer-
ste maanden van hun grote avontuur. 
“Ook al ben je zo goed voorbereid, je 
kan niet bedenken hoe het uiteinde-
lijk voelt als je in Spanje bent”, be-
gint Joke haar verhaal.  “Op vrijdag 13 
april kregen we de sleutel van Villa 
Archez. Ook een bijzondere ervaring 
bij de notaris samen met Irma en Ton-
nie. Het voelt raar om de sleutel te 
krijgen, afscheid nemen van Astrid 
en Peter (de vorige eigenaren) en dan 
te beseffen, nu is het echt zover. We 
gingen naar ons huis. We zijn er naar 
toe gereden en deden het hek open. 
Samen op de foto, een heel gek gevoel 
(in de regen). Dit is het dan, ons nieu-
we avontuur is nu echt begonnen”, 
vertelt Joke.

50 m3 aan spullen
Het is in Spanje gebruikelijk om een 
huis inclusief inventaris te kopen.  
“Op vrijdag 13 april hebben we eerst 
veel spullen laten ophalen door de 
tweedehands winkel in Spanje. Za-
terdagochtend 14 april arriveerde 
de verhuiswagen. Villa Archez staat 
bovenaan een berg en de vrachtwa-
gen kon niet naar boven. We hebben 
alle 50 m3 moeten overpakken in een 
pendelbus. De verhuizers hebben de 
bus acht keer moeten volladen, maar 
toen waren alle spullen boven. Dan 
staat er ineens 50 m3 aan spullen 
op je stoep en dan denk je wel, hoe 
krijgen we dit allemaal op de plek”, 
vertelt Joke. 

Overzicht kwijt
De eerste week waren de zus en zwa-
ger van Joke en Ton er nog om ons 
te helpen. “Wij waren heel blij dat 
onze zus en zwager erbij waren. Toen 
al die spullen ineens op onze stoep 
stonden, waren we volledig het over-
zicht kwijt. Maar we zijn gewoon 
rustig begonnen met uitpakken en 
schoonmaken. Onze “Spaanse vrien-
den” Rob en Karin waren inmiddels 
gekomen om ons te helpen. De vol-
gende dag zijn de mannen al gaan 
schilderen. Op dinsdag kwamen de 
nieuwe bedden. Langzaamaan kwam 
het overzicht terug en konden we de 
kamers gaan inrichten”, vertelt Joke 
over haar eerste week in Spanje.

2 Twellonaren  op een berg in 
Spanje
Na één week brachten Ton en Joke 
hun zus en zwager naar de lucht-
haven. “Dan ben je opeens met zijn 
tweeën. Op dat moment landt alles 
pas. We reden terug naar huis, allebei 
wat stil en een brok in de keel. Die 
twee uit Twello zitten ineens op de 
grote berg in Spanje. Iedereen gaan 
door met leven en wij beginnen op-
nieuw. We zouden nu ervaren of wij 
last krijgen van een taalbarrière”, ver-
telt Joke.  Maar vooral Ton kan zich 
heel goed redden. “De mensen begre-
pen ons prima en soms gebruiken we 
onze handen en voeten erbij”, legt 
Joke uit.

Ontdekkingstocht
In het begin kostte alles veel tijd. “In 
het begin moet je alles nog ontdek-
ken. Bijvoorbeeld het boodschappen 
doen. We moesten ontdekken waar we 
wat konden kopen.  Maar langzaam-
aan gingen we ons steeds meer thuis 
voelen in Spanje”, vertelt Joke. Er was 
ook een deadline afgesproken met de 
aannemer. Toen het dreigde niet te 
lukken kwam de aannemer bij ons met 
de vraag: “jullie hebben een deadline 
gesteld maar wanneer moet het echt 
af zijn?” Wij hadden natuurlijk enige 
marge ingebouwd, haha.  Hij pakte 
nog iets extra tijd. 
Inmiddels is de huurauto ook inge-
ruild voor een eigen auto. Grappig 
detail is dat de reclamestickers die in 
Twello op onze zwarte auto zaten, nu 
op de nieuwe witte auto in Spanje zit-
ten waardoor wij herkenbaar zijn in 
ons dorp Archez en omgeving. Ook 
merkten we al heel snel dat officiële 
instanties anders werken dan in Ne-
derland. Om een auto te kunnen ko-
pen heb je een Padron nodig. Dat is 
een document waarop staat dat we 
inwoner zijn van de gemeente Archez. 
Wij naar het gemeentehuis. Het heeft 
weken geduurd. De dame achter de 
balie werd gek van ons. Maar met heel 
veel geduld is het toch gelukt om een 
Padron te krijgen en kon hiermee ook 
de inschrijving bij de huisarts geregeld 
worden”, vertelt Joke enthousiast.  

De eerste gasten
Op 27 april opende Villa Archez haar 
deuren waarbij vrienden Richard en 
Edith ook aanwezig waren. Op 5 mei 
ontvingen Joke en Ton hun eerste gas-
ten, een gezin met 4 kinderen. “We 
dachten wel even: oké, hoe gaan we 
dit doen? Maar alles is goedgekomen. 
Zowel wij als de gasten hebben een 
hele leuke week gehad. Ton en ik 
hebben stinkend ons best gedaan om 
alles te regelen. In het begin hadden 
Ton en ik nog niet de perfecte samen-
werking met elkaar. Een rolverdeling 
was er nog niet echt, dat moet groei-
en. Ook legden wij de lat voor onszelf 
heel erg hoog. We willen gewoon dat 
mensen een super vakantie hebben 
bij ons. We wilden dat ze thuis tegen 
hun vrienden en familie zouden zeg-
gen: daar moet je heen voor een top-
vakantie”, vertelt Joke. “En hoe leuk 
is het als je een telefoontje krijgt van 
Twellonaren met de vraag, waar staat 
jullie huis? Wij willen graag langsko-
men. Zo super leuk. Zij waren enige 
dagen in Malaga en kwamen ons 
opzoeken. En een stel uit Teuge. Zij 
hadden deel I gelezen in het Voor-
ster Nieuws en wilden graag bij ons 
logeren. Helaas moesten wij hen te-
leurstellen want wij zaten vol. Zij 
zijn uitgeweken naar onze vrienden 
maar zijn wel komen kijken. Zo leuk 
die belangstelling”, vertelt Joke en-
thousiast.

Iedereen is tevreden
Inmiddels komen de gasten van Joke 
en Ton uit heel Nederland en de 
eerste buitenlandse gasten zijn ook 
geweest. Dat maakte het allemaal 
extra spannend, maar gelukkig is ie-
dereen erg enthousiast. Inmiddels is 
de taakverdeling tussen Joke en Ton 
ook erg goed. “De rolverdeling is op 
natuurlijke wijze ontstaan. We lopen 
elkaar niet meer in de weg en alles 
gaat steeds sneller”.  Joke kookt ook 
graag voor haar gasten. Villa Archez 
beschikt ook over een eigen pizza-
oven. Joke en Ton vervelen zich niet. 
“In de ochtend maken wij het ontbijt 
en daarna gaan we schoonmaken. In 
de middag doen we bodschappen en 
willen sommige mensen lunchen en 
avondeten. Het komt geregeld voor 
dat we om 23:00 uur nog samen staan 
af te wassen. Het zijn lange dagen 
maar met plezier en het geeft veel 
voldoening”, vertelt Joke 

Het is zoals gehoopt
En zijn de eerste maanden in Spanje 
zoals Joke en Ton verwacht hadden? 
“Het is eigenlijk zoals ik gehoopt had. 
Je bent heel erg druk, dat is gewoon 
zo. Ik doe heel veel voor mijn gasten. 
Ik vind service en dienstverlening 
heel belangrijk. We zijn geen hotel, 
maar toch maak ik elke dag alle bed-

den op en maak ik de kamers en bad-
kamers schoon. Onze gasten waar-
deren dat heel erg. En wij genieten 
ervan als onze gasten zorgeloos van 
hun vakantie kunnen genieten. En 
dan hebben wij nog een groot zwem-
bad. Elke dag is Ton er druk mee. En 
ook de hele grote tuin heeft de nodige 
aandacht nodig”, vertelt Joke.

Vakantieganger in Twello
In juli zit Villa Archez niet helemaal 
volgeboekt. “Veel mensen denken dat 
het heel heet is bij ons in juli. Maar 
dat valt heel erg mee. Wij zitten hoger 
in de bergen, waardoor er altijd een 
windje staat. Hier willen we volgend 
jaar meer op inspelen. Het seizoen is 
hier lang, zeker van april tot en met 
oktober. Maar ook de maanden no-
vember en december zijn hier goed. 
En al valt er dan misschien een keer 
een bui, de temperatuur is over het al-
gemeen goed. Zowel het voorjaar als 
najaar is de temperatuur goed om te 
wandelen, fietsen of de steden te be-
zoeken. Maar ook in juni, juli komen 
er heel veel wielrenners langs ons 
huis die prachtige toertochten maken. 
En met een half uurtje rijden lig je op 
het strand”, vertelt Joke enthousiast. 
Terugkomen in Twello voelt voor Joke 
gek. “Je voelt je een vakantieganger in 
je eigen dorp Twello. Mensen vragen 
zich direct af of wij zijn teruggeko-
men”. 

Thuiskomen in Spanje
Als Joke weer terug in Spanje is, voelt 
dat als thuiskomen. “Wij hebben een 
heerlijk huis en wonen in een prach-
tige omgeving met zeer vriendelijke 
mensen. Het voelt heel vertrouwd. 
Ik vind het heel bijzonder dat het al 
zo snel zo goed voelt hier in Spanje. 
Natuurlijk heb je momenten dat het 
even tegenzit en dat je paniek voelt. 
Bijvoorbeeld toen we precies in het 
weekend geen water hadden en er 
geen loodgieter te bereiken was. Je 
denkt dan wel: help, ik heb gasten en 
zij betalen en ik wil dat alles perfect 
voor ze is. Ik ben heel erg perfectio-
nistisch ingesteld. Maar uiteindelijk 
komt alles wel weer goed”, vertelt 
Joke. 
 
Socialiseren
Het socialiseren in Spanje gaat goed 
al moeten Joke en Ton  er nog wel 
meer tijd in steken. “Laatst was er 
een feest in Archez. Wij gingen er 
om 22:00 uur naar toe. Op dat mo-
ment was er een goochelaar voor de 
kinderen. Het avondprogramma voor 
de volwassenen begon pas om 00:30 
uur. Het feest ging de hele nacht door, 
daar moeten wij nog een beetje aan 
wennen”, vertelt Joke lachend. 

Dronefilm
Op dit moment zijn Joke en Ton bezig 
met verfijnen. “We hebben een drone-
film laten maken. Ook hebben wij een 
groentetuin aangeplant. We zijn echt 
de puntjes op de I aan het zetten. We 
krijgen veel complimenten van onze 
gasten, dat geeft ons veel positieve 
energie. We zijn nu alles verder aan 
het uitbouwen zodat we het uitein-
delijk zelf iets makkelijker krijgen, 
zonder dat het ten koste gaat van de 
kwaliteit”. 

Droom komt uit
Op de vraag of Joke op dit moment 
gelukkig is, antwoordt ze volmondig 
ja. “We hebben eindelijk onze droom 
waargemaakt. Het is geweldig om 
te zien hoe onze gasten genieten bij 
ons! Natuurlijk hebben wij soms ook 
wel even een dip, maar we kunnen 
iedereen,die er net als wij van droomt 
om te emigreren, adviseren om het ge-
woon te doen! Ga het zo goed mogelijk 
voorbereiden. Het is misschien span-
nend, maar uiteindelijk vallen alle 
puzzelstukjes op zijn plek”. Zo sluit 
een stralende Joke ons gesprek af. 

Nieuwsgierig geworden?
Bent u nieuwsgierig geworden naar 
de Bed &Breakfast van Joke en Ton? 
Neem dan vooral eens een kijkje op 
www.villa-archez.com. Ook kunt u 
de avonturen van Joke en Ton vol-
gen op hun facebookpagina: https://
www.facebook.com/villaarchez/

http://www.villa-archez.com
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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 17 t/m zondag 23 september 2018. Week 38. 

1.-

Amstel
pils of blond 

2 blikken à 500 ml 
alle combinaties mogelijk

1.80 
1.46

MAX. 
24 STUKS
PER KLANT

2 STUKS

1.52

1.79  1.-

Hebro of  
Mora saté, 

snackbroodje 
of gehakt-

balletjes
per stuk

Coop witte of 
bruine bollen

2 zakken à 6 stuks
alle combinaties mogelijk

1.-1.90 

2 STUKS

1.-Blonde d’Aquitaine biefstuk 1.63 

75 GRAM

1.-
Bloemkool
PER STUK

1.99

 11.10 
 13.58   8.- 

Douwe Egberts 
aroma rood snel-

fi lterko�  e, ko�  e-
bonen of -pads  

    2 pakken à 500 gram 
of zakken à 54 stuks 

m.u.v. D.E. aroma rood snelfi lter 
dubbelpak  

 alle combinaties mogelijk 

MAX. 
6 STUKS
PER KLANT

2 STUKS

t.w.v. 5.49

5.30

6.58 3.-
2 STUKS

Alle Knorr 
wereldgerechten

alle combinaties mogelijk

DE H
UI

SM
ER

K
EN

   
     

              VAN
 C

O
OP

  Italiaanse/champignon 
roerbakgroenten 

of verse pasta’s  
 pak/zak 250 gram 

 1.52 
 2.17   1.- 

Boursin 
Cuisne 
knofl ook 
& kruiden
bakje 
240 gram

 1.89 

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 4 t/m zondag 10 juni 2018. Week 23. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Paprikamix
per 3 verpakt

1.651.651.

0.99

Beenham
naturel of  

honing-mosterd

100 GRAM

1.091.091.
1.141.141. 0.75

Coop 
beemsterkaasbroodjes  
of frikandelbroodjes XL
per 2 stuks verpakt

1.981.981.
2.382.382. 1.50

Heerlijk vers 
uit eigen oven! 
Heerlijk vers 

uit eigen oven! 
Heerlijk vers 

Coop vleeswaren
3 pakjes à 80-125 gram

alle combinaties mogelijk

2+1 GRATIS

3.003.003. 2.-

3.703.703. 1.85
bijv. 2 flessen 

Pepsi cola max à 1500 ml

1+1 GRATIS*

Pepsi, Sisi of 7UP
 2 flessen à 1250/1500 ml 
alle combinaties mogelijk

Lay’s 
Oven Baked, Sensations, 

Mediterannee of Sunbreaks
per 4 stuks verpakt

1.361.361.
1.691.691. 0.99

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

16.4910.49
Hertog Jan bier
krat 24 flesjes à 300 ml

Alle 
Elvive, Elnett, 

Studio Line, 
Ambre Solaire  

of Garnier

3.873.873. 1.93
bijv. Elvive 

shampoo color-vive50% KORTING*

Geldt ook voor 
zonnebrand!

Wereldballen
voor aanstormende
wereldsterren
Voor welke wereldbal spaar jij?
Er zijn 3 verschillende ballen: Portugal, Argentinië en Nederland.

Kijk voor meer info en de actievoorwaarden op coop.nl/wereldballen of bel 085-4873420.

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE De 

LelieDe 
Lelie

zegeltje_Opmaak 1  14      

VOORSTER NIEUWSSPORT
CCW ’16  
Zaterdag 22 september
14.00 CCW 2–Columbia 3       
14.00 CCW 3–RDC 4  
Zondag 24 september
14.00 Deventer-CCW 1   
10.00 Zutphen 2-CCW 2 
09.30 CCW 3–SCS 1                                          
Vrouwen
11.30 Gendringen 1–CCW 1

Terwolde
Zondag 23 september  
14.00 V en L 1-Terwolde 1
09.30 Overwetering 6-Terwolde 2 
10.00 Terwolde 3-Twello 5 
09.30 Terwolde 4-IJsselstreek 3 
10.00 Robur et Vel. VE1-Terwolde 

VE1
Vrouwen
11.30 Terwolde 1-Broekland 1

Klarenbeek 
Zaterdag 22 september
14:00 Klarenbeek 2-IJsselstreek 2
Zondag 23 september
10:30 Klarenbeek 3-Go Ahead 3
10:30 Klarenbeek 4-Colmschate 3

Twello
Veldvoetbal
Zondag 23 september
10.00 Twello 2 – Vict.Boys 2
10.00 Twello 4 – Schalkhaar 6
10.00 Columbia 6 – Twello 3
10.00 Terwolde 3 – Twello 5
14.00 Twello 1 – WWNA 1

Voorst
Zondag 23 september:
14:00 Voorst 1 - Zutphen 1
09:30 AZC 3 - Voorst 2
10:00 Voorst 3 - Lochem 5
10:30 Brummen 5 - Voorst 4
10:00 Voorst 5 - Keijenburgse Boys 

Teuge
Zaterdag 22 september
14:30 Barneveld 1 - Teuge 1
12:00 VIOS V. 2 - Teuge 2
12:30 Teuge 3 - Robur et Velocitas 2
14:30 Teuge 4 - Oene 3
15:00 Groen Wit 8 - Teuge 5
Vrouwen: 14:30 Teuge 1 - VSCO 1

V en L
Zondag 23 september
10:00 Vaassen 2 - V en L 2
10:00 V en L VE1 - ZVV VE1
11:00 V en L VR1 - Colmschate VR1
11:30 RDC 5 - V en L 3
14:00 V en L 1 - Terwolde 1

Europees record formatiespringen 
in Teuge verbeterd
TWELLO.- Dertig parachutisten uit elf Europese landen slaagden er za-
terdag 15 september in het Europese record canopy formatie springen 
te verbeteren.

Het vorige record werd gespron-
gen door 28 parachutisten in 
Rusland. In meerdere Europese 
landen werd in kleinere forma-
ties de voorbereiding geoefend. 
De parachutisten vormen de 
formatie met open parachute 
en bevestigen zich aan elkaar 
door één voet om de lijnen van 
de parachute van de naastlig-
gende parachutist te haken. In 
spanning werd de uitslag op de 
grond afgewacht. De filmbeel-
den gemaakt in de lucht gaven 
een geslaagde poging aan. De 
uitslag werd met een warm ap-
plaus door de parachutisten met 
elkaar gedeeld. De organisatie in 
Teuge kan terugkijken op een ge-
slaagde zaterdag. 

Triasjeugd 
weer van start
Trias 1 – Heino 1 
Nadat de scholen al enkele weken aan de gang waren, 
mochten de jeugd spelers van Trias ook weer aan de 
start van het nieuwe seizoen verschijnen. Femke van 
Schaik, Thomas Wijnhout en Amber Schierholz speel-
den namens Trias 1 een beladen duel tegen Heino. De 
vereniging uit Overijssel begon zeer overtuigend aan 
de wedstrijd. In partij 3 wist Femke de spanning te-
rug te brengen in de wedstrijd naar 1 – 2. Waarnaar 
de dubbel weer werd gewonnen door Heino keek het 
Triasteam opnieuw tegen een achterstand aan met 2 
punten verschil. In het tweede deel van de ochtend 
kwam Trias mede dankzij winstpartijen van Thomas 
en Amber langszij. Eindstand: 5 – 5.

Trias 2 – Torenstand 2 
Trias 2, met dit jaar Levi van Hunnik, Kyan Broekers 
en Mees Snoek speelden afgelopen zaterdag tegen To-
renstad uit Zutphen. Levi begon sterk aan de wedstrijd 
maar zag helaas zijn teamgenoten de punten verspelen. 
Waarnaar ook de dubbel verloren werd bleek het een 
lastige dag te worden voor de Twellonaren. Mees en 
Kyan bleken niet helemaal hun dag te hebben, integen-
deel voor Levi. Hij wist al zijn partijen winnend af te 
sluiten waardoor de schade voor Trias beperkt bleef: 
3 – 7. 

Trias 3 – GTC 2 
In Trias 3 spelen dit jaar Floortje Gerritsen, Nienke 
Wijnhout en Sem Zweers. Dit team blijkt geweldig sa-
men te kunnen spelen. In de eerste wedstrijden wist 
het trio telkens de punten in eigen beheer te houden. 
Ook na het behalen van de dubbel denderde het team 
over GTC heen. Uiteindelijk behaalde Trias de maxi-
male score. Eindstand: 10-0.

Trias 4 – Hatac 2
Milan Hunning en Quinten Gerritsen begonnen na-
mens Trias 4 ijzersterk aan de wedstrijd. Beide wisten 
hun eerste partij in drie games te winnen. Hatac wist 
vervolgens wel iets terug te doen. Door na de dubbel 
op gelijke hoogte te eindigen. Uiteindelijk wist Trias 
verder uit te lopen, mede ook door winstpartijen van 
Boris. De ploeg uit Twello won zeer verdienstelijk met 
6 – 4. 

Clubkampioenschappen 
Oortveldruiters
EMPE.- Aanstaand weekend, 22 en 23 septem-
ber, worden op de manege van de Oortveldrui-
ters de clubkampioenschappen verreden. Op za-
terdag is voor de pony’s en paarden de dressuur 
en op zondag het springen. Tijdens de parade op 
zondagmiddag worden de clubkampioenen be-
kend gemaakt. Er wordt gestreden om het club-
kampioenschap dressuur, één voor paarden en 
één voor pony’s, een springkampioen, ook paar-
den en pony’s apart en een algemeen kampioen, 
dressuur en springen samen, voor de beste com-
binatie zowel bij de paarden als bij de pony’s.
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Samen ontbijten 
KLEIN AMSTERDAM.-  Op 9 sep-
tember werd in Klein Amsterdam 
de gehele zondag feest gevierd. On-
der het genot van een gezamenlijk 
ontbijt werd de dag begonnen. Na 
deze energie boost kwam het op be-
hendigheid aan, een boerengolf par-
cours ging dwars door het prachtige 
coulissen landschap heen. Na het 
paar uur durende spel kon meteen 
aangevallen worden op de lunch die 
bestond uit soep en broodjes met 
knakworst. Veel tijd om uit te rusten 
was er niet, want het vogelschieten 
stond al op het program. Dit keer 
werd schutterskoning van Klein 
Amsterdam Wieger van den Brink 
en bij de jeugd prolongeerde Evi Al-
bers haar titel met verve.

Snerttocht wandelen en fietsen
Zondag 21 oktober met het ingaan 
van de herfstvakantie start voor de 
15e keer het wandelevent van de re-
gio. De wandelroutes zijn opgedeeld 
in vier categorieën, 10-15-20-25 kilo-
meter. Speciaal voor de gelegenheid 
is er dit keer de mogelijkheid om 
met de fiets deel te nemen. De tocht 
zal bijna parallel lopen met de 25 
kilometer van de wandelaars. Alle 
deelnemers gaan richting de Voor-
sterklei  waar de laatste jaren nogal 
wat landschapsherinrichtingen heb-
ben plaatsgevonden. Het begin en 
startpunt is boerderij de Diederik in 
Klein Amsterdam, vanaf half 9 ge-
opend en voor de jonge deelnemers 
valt er nog een leuk prijsje te halen. 

Deventer 1250 jaar 
bezongen door 28 koren

DE WORP.- In het kader van het 
1250-jarig bestaan van de stad De-
venter, zongen 28 koren afgelopen 
zondag in het Worpplantsoen. Ge-
zamenlijk vormden deze koren 
ruim 750 stemmen. Het korenfesti-
val had plaats op drie podia naast 

de muziekkoepel. Speciaal voor de 
gelegenheid was een jubileumlied 
gecomponeerd door dirigent en 
componist Karel Tadema. De tekst 
voor het lied kwam van Marcel Ver-
reck. Het grote Deventer 1250 koor 
werd zondagmiddag begeleid door 

het huisorkest van koor Groot Colm-
schate. 
Na het vertolken van het jubile-
umlied brachten de 28 koren ieder 
een aantal liederen ten gehore.  Het 
korenfestival werd zondagmiddag 
goed bezocht.  

Rita en Naïm verzorgen Pröttelpot
BUSSLOO.- In het parochiehuis te Bussloo kunnen gasten zich, op 
zaterdag 6 oktober om 17.30 uur,  te goed doen aan een Irakese-Ara-
bische maaltijd. Het is al een traditie geworden, dat in oktober Rita en 
haar man Naïm de Pröttelpot verzorgen. Zij scheppen er een genoegen 
in om elke keer toch weer een ander buffet te serveren. Tot nu toe zijn 
zij er prima in geslaagd. 

Rita en Naïm hebben een jonge 
man in Irak onder hun hoede ge-
nomen. Hij wordt door hen gehol-
pen om te studeren. Landgenoten 
helpen landgenoten. Dus de op-
brengst van deze Pröttelpot wordt 

daaraan besteed. Het eerste studie-
geld is al bij elkaar gespaard, maar er 
moeten nog boeken besteld worden. 
Het komt zeker goed: “Wij danken 
God,” is de overtuigende uitspraak 
van deze katholiek/christelijke Ira-

kezen. Het is van grote waarde 
voor Rita en Naïm om een stu-
diekans te generen voor een jon-
ge intelligente Irakees. Wie weet 
wat hij in de toekomst voor Irak 
kan betekenen. Zij hebben Irak 
moeten ontvluchten, maar zo 
dragen zij hun steentje bij aan 
hun vaderland.  Wie wil komen 
genieten van deze maaltijd kan 
zich opgeven via: marthekereu-
zel@gmail.com of telefonisch: 
0571-261715.

Postzegelbeurs Deventer 
postzegelvereniging
DEVENTER.- Zaterdag 29 september houdt de Deventer postzegelvereni-
ging weer haar halfjaarlijkse beurs van 10.00 tot 16.00 uur. Voor de jeugd 
is er een leuke afdeling jeugdfilatelie. Neem uw kinderen of kleinkinde-
ren mee, de toegang is gratis.

Vele verrassingen kunt u vinden 
in de 5-cent boeken zodat u zelf 
kunt ervaren dat postzegels ver-
zamelen beslist niet duur hoeft te 
zijn en u op een voordelige manier 
net dat missende zegeltje kunt be-
machtigen. Ook is er exclusief op 

deze beurs een speciaal persoonlijk 
velletje te koop. De grote zaal is ge-
heel gevuld met onder andere stand-
houders, 5-cent boeken, een mun-
tenstand. De overige zalen bieden 
plaats aan onze grote veiling met 
maar liefst 150 kavels. Kom vooraf 

even kijken, er zijn kavels vanaf 
€ 1,00 dus voor elk wat wils. 

De beurs wordt gehouden op za-
terdag 29 september van 10.00 
tot 16.00 uur in de zalen van 
Zalencentrum van Vlotenhof, 
J. van Vlotenlaan 85, 7412 SC 
Deventer. De veiling begint om 
15.30 uur.de veilinglijsten kunt 
u inzien op www.deventer-
postzegelvereniging.nl. 

Zestig jaren EHBO in 
Terwolde en Nijbroek
TERWOLDE/NIJBROEK.- In 1958, 
zestig jaar geleden, is op initiatief 
van een aantal Terwoldenaren een 
afdeling van de EHBO- vereniging 
opgericht. Op zich niet zo veel bij-
zonders, want in heel Nederland 
bestonden al tal van EHBO- afde-
lingen. Maar het moet toch maar 
even gebeuren en iemand moet 
het initiatief nemen. Ter gelegen-
heid van de viering van dit 60-ja-
rig jubileum zal er een receptie 
worden gehouden in Brasserie 
Kriebelz op 29 september a.s. van 
15.30 tot 18.00 uur. 

Een eerste (oprichtings-)vergade-
ring wordt op 25 september 1958 
gehouden waarbij een groot aantal 
Terwoldenaren aanwezig is. Plaatse-
lijk politieagent Bart Dolman neemt 
daarbij een voortrekkersrol. Hij heeft 
al wat mensen gepolst en er wordt 
een eerste bestuur gevormd.  
Dat er belang wordt gehecht aan 
deze oprichting blijkt wel uit de 
aanwezigheid van de directeur van 
het Centraal Bureau der EHBO en 
twee wethouders. Er moeten statu-
ten en een huishoudelijk reglement 
worden opgesteld en op 7 oktober 
1958 vindt in het Blokhuis de eer-
ste ledenvergadering plaats waarbij 
33 mensen aanwezig zijn. Er zijn 
liefst vier kandidaten voor het voor-
zitterschap en het is geen probleem 
een eerste bestuur te vormen. Als 
welkomstcadeau krijgt men van het 
hoofdbestuur wat briefpapier, con-
tributiekaarten, systeemkaarten, etc. 
cadeau plus drie maanden gratis toe-
zending van de Voorpost aan alle le-
den. Er worden met het weinige geld 
dat er is materialen aangeschaft en 
de eerste aanvangscursus kan begin-
nen onder leiding van de artsen Ten 
Veldhuys en Holster. Zr. Backer doet 
het praktische gedeelte. De allereer-
ste oefenavond vindt plaats op 14 
oktober 1958 in de openbare lagere 
school. 

Aanvangscursussen Terwolde-
Nijbroek
De eerste cursus in Terwolde wordt 
gegeven door de artsen (ze worden 
dan nog dokters genoemd) Ten Veld-
huis en Holster. Daarna speelt ook 
dokter van der Molen, als hij in Ter-
wolde komt wonen, een belangrijke 
rol bij het verzorgen van de theorie. 
Ook wordt een instructeur aange-
zocht voor het praktische gedeelte, 
zoals het beoefenen ven verbandleer 
en het behandelen van botbreuken. 
In het begin kan nog een beroep op 
Deventer worden gedaan. Daarna 
spelen Piet van Putten (tot 1992) en 
Gerrie Panhuis (vanaf 1992 tot nu) 
een belangrijke rol als instructeur 
binnen onze EHBO afdeling. Vanaf 
het begin van de oprichting zijn art-
sen belangrijk binnen de vereniging. 
Zij verzorgen het theoretische deel, 
terwijl de instructeurs zich veel 
meer richtten op de praktische han-
delingen. Zo is van dokter Keestra 
een bekende uitspraak bekend, dat 
hij door de EHBO heeft geleerd ver-
banden aan te leggen. Hij verzorgt 
zo’n 25 jaar lessen tot hij afscheid 
nam in 1993. Zonder anderen te 
kort te doen mag hij worden be-
schouwd als de meeste illustere les-
gever binnen zestig jaar EHBO. Zijn 
bijzondere betrokkenheid springen 
er echt uit en worden nog weleens 
benoemd. Er zijn trouwens nogal 

wat dokters actief bij de EHBO be-
trokken geweest. Uit de archieven 
blijkt dat men dat ook min of meer 
verwachtte. Misschien hoorde dat 
wel bij het feit dat men dokter in een 
dorp werd. 

Coryfeeën
Het is lastig en ook gevaarlijk men-
sen een speciaal plekje te geven. Je 
vergeet altijd iemand. Maar mevr. 
Annie Jeulink hoort hier zeker bij. 
Lid vanaf de oprichting en jarenlang 
secretaresse, een functie die ze op 
haar eigen(wijze) wijze invult. Waar-
bij ze kritiek ook niet schuwt, waar 
het bijvoorbeeld gaat om onvoldoen-
de hulp (bij de pleisteracties!). Haar 
jaarverslagen zijn legendarisch: 
lang, nauwkeurig, vol onverwachte 
wendingen, soms met een gedicht, 
kortom een epistel dat extra leden 
naar de ledenvergadering moet heb-
ben getrokken. 

Dhr. Dolman als oprichter en eerste 
voorzitter hoort daarbij. Als hij niet 
was verhuisd, was hij waarschijnlijk 
nog vele jaren voorzitter geweest. 
Dhr. Van Putten als instructeur is 
al genoemd, zijn bijna naamgenoot 
Van der Putten hanteert jarenlang 
de voorzittershamer, zorgt intussen 
voor extra inkomsten en staat be-
kend als “regelneef eerste klas”. De 
veel te voeg overleden voorzitter, 
Lotus en klusjesman Eef van Huf-
felen, Henk Plette met zijn humoris-
tische jaarverslagen en niet te ver-
geten de familie Panhuis, vanaf de 
oprichting. Eerst vader als mede- op-
richter en later als voorzitter, Henk 
als lid, verzorger en vervoerder van 
de caravan en als verzorger van het 
clubblad en Gerrie, zijn vrouw, eerst 
als bestuurslid en daarna Lotus en 
instructrice. Er zijn nog veel meer 
mensen die actief voor de vereni-
ging bezig zijn geweest en nog steeds 
actief zijn. Ze kunnen niet allemaal 
genoemd worden. Maar een vereni-
ging moet blij zijn met al die men-
sen, want in de huidige tijd is het 
niet altijd gemakkelijk een vereni-
ging op een goede manier draaiende 
te houden. 

Hoe verder?
De laatste jaren is de inhoud van de 
EHBO steeds meer vereenvoudigd. 
Waar vroeger standaard een mitella 
werd aangelegd, gebeurt dat tegen-
woordig niet meer. Het aantal lessen 
is drastisch naar beneden bijgesteld. 
Wel heeft de reanimatie zijn intrede 
gedaan binnen de EHBO en daarmee 
ook de AED. Dat laatste gebeurt in 
de gemeente Voorst vooral op ini-
tiatief van de EHBO Terwolde- Nij-
broek, waarbij Gerrie Panhuis een 
belangrijke rol speelt door dat initia-
tief bij de Rabobank in te dienen. En 
het wordt gehonoreerd! De huidige 
stand van zaken is dat de vereniging 
een kleine zestig leden heeft. En dat 
is voor Terwolde een mooi aantal. 
Ook onze vereniging heeft te maken 
met mensen die druk zijn, allemaal 
werken, al veel dingen doen, waar-
door het moeilijk wordt nieuwe be-
stuursleden te vinden. Gelukkig zijn 
er het laatste jaar meer dan tien jon-
ge leden bijgekomen. Daar moet het 
in de toekomst toch van komen. An-
nie Jeulink zou er wel een passend 
woord voor hebben: “Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst”. Op naar 
het vijfenzeventigjarig bestaan! 

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
zaterdag   10.00 - 13.00 uur

Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

Niet alleen voor uw familiedrukwerk, maar voor al uw print-, kopieer- en 
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

, maar voor al uw print-, k ko ipiepieerer- enen en 

 

Printen, drukwerk, afwerking,
ontwerp & gelegenheidskaarten

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

mailto:marthekereuzel@gmail.com
mailto:marthekereuzel@gmail.com
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl


Bouwjaar 2006. Benzine met 93.000 km. 
Voorzien van Lederen bekleding, Licht-
metalen Mini velgen, Airconditioning, 
Radio/CD af-fabriek, Cruise control, 
Stoelverwarming. Perfect onderhouden, 
rijklaar geleverd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 9.940,- 

Bouwjaar 2012. Hybride met 181.000 
km. Voorzien van Lederen bekleding, 
Xenon, Navigatie, Climate control, Licht-
metalen velgen, Stoelverwarming, Com-
fort stoelen, Cruise control. Perfect on-
derhouden, rijklaar geleverd.

Bouwjaar 2017. Benzine met 26.000 km. 
John Cooper Works styling interieur & ex-
terieur, Xenon, Navigatie, Climate control, 
Head-up display, Lichtmetalen velgen, 
Comfort stoelen, Stoelverwarming, Crui-
se control. Nieuwstaat, rijklaar geleverd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 23.940,- 
MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 24.440,- 

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

VOLKSWAGEN TOUAREG 3.6 V6 FSI
Bouwjaar 2007. Benzine met 100.000 km. Voorzien van Lederen 
bekleding, Lichtmetalen velgen, Climate control, Navigatie, Cruise 
control, Stoelverwarming, Parkeersensoren. Goed onderhouden, 

rijklaar geleverd.

€ 15.940,- MEENEEMPRIJS, 
NU VOOR SLECHTS

AUTO V/D WEEK

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

 Sinds 1928

A
UTOBEDRIJF

  JA
N

 D

E CROON B
.V

.60 jaar 
bovag lid !

MINI COOPER 
KING’S CROSS CHILI

Bouwjaar 2011. Benzine met 75.000 km. 
Voorzien van Airconditioning, Stuurbe-
krachtiging, Radio/CD af-fabriek. Goed 
onderhouden, rijklaar geleverd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 4.940,- 

PEUGEOT 107 1.0-12V 
5 DEURS

BMW 535I ACTIVE HYBRID 
HIGH EXECUTIVE

MINI COOPER S 
CABRIO CHILI

Werkplaatsonderhoud

Dieselsystemen

Auto electronica

Tankstation

Comfort electronics

Automaatbak spoelen

APK keuring

Wasstraat/wasbox

VOLKSWAGEN TOUAREG 3.6 V6 FSI
Bouwjaar 2007. Benzine met 100.000 km. Voorzien van Lederen 
bekleding, Lichtmetalen velgen, Climate control, Navigatie, Cruise 
control, Stoelverwarming, Parkeersensoren. Goed onderhouden, 

€ 15.940,- 

AUTO V/D WEEK
 S S Sinds 1928inds 1928

A
UT

JAJAJ
N

A
N

A
D

E

Kom langs voor een 
proefrit en een verrassend 

inruilaanbod.

VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL

GETOONDE VELGEN 
TEGEN MEERPRIJS

Maaltijdservice
IJsselvallei

www.etenvandekok.nl
info@etenvandekok.nl

Tel: 0575 - 47 16 34

Zie voor menu-lijst en bestelwijze:

Vanaf 1 oktober
bezorgen we onze heerlijke 

maalti jden ook in:

Voorst, Loenen
en Lieren
tussen 11.30 en 13.00 uur

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 

Vol = Vol Reserveren gewenst
Excl. drankjes 

De hele avond onbeperkt eten

(niet tijd gebonden)

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

Speciale aanbieding

Kom genieten van ons 
overheerlijke onbeperkt 

buffet op zondag 
23 en 30 september
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Sportcentrum Fit & Fun Twello, BSOsport Kinderopvang en PMC Nederland

3 nieuwe hoofdsponsor(s) van de afdeling 
Handbal van s.v. Voorwaarts

De afdeling Handbal van s.v. Voorwaarts heeft een nieuwe hoofdsponsor. Of beter: een trio 
dat samen hoofdsponsor is: Sportcentrum Fit & Fun, BSOsport Kinderopvang en PMC Ned-
erland (paramedisch centrum). De logo’s van deze drie bedrijven pronken het aankomende 
seizoen op het shirt van Dames 1. Een mooie deal. Niet alleen vanuit commerciële en ideële 
gronden, maar zeer zeker ook vanuit hun betrokkenheid. De 3 eigenaren Ronald Brinkerink, 
Rinald Kloppenberg en Rob Hoogeveen zijn namelijk “meer dan gemiddeld betrokken”  bij 
de handbalsport in het algemeen en Voorwaarts Dames 1 in het bijzonder.

Onne Verheul wint dressuur en 
vaardigheid op ARK

KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag 
werd er in park Berg en Bos de ARK 
(Apeldoornse Ruiter- en Menkampi-
oenschappen) verreden. Iedere men-
ner en ruiter die woonachtig is in de 
gemeente Apeldoorn mag daar strij-
den om de titel Apeldoorns Kam-
pioen. De wekker ging al om half 6 
en rond 7 uur vertrok Onne Verheul 
uit Klarenbeek (uitkomend voor De-
venter ’85) met zijn pony’s richting 
het mooie terrein midden in Berg en 
Bos.
Als eerste was de vaardigheid aan 
de beurt. Met Kompas Gerwin reed 
hij een foutloos parcours, maar in 
de barrage viel boven op de heuvel 
helaas balletje 4. Met Miracle’s Easy 
Ysabelle reed hij een foutloos par-
cours en de snelste foutloze barrage 
van de dag. ’s Middags volgde de 

dressuur. Met Ysabella reed hij een 
keurig winstpunt in de klasse B en 
met Gerwin reed hij in de M dres-
suur zelfs twee winstpunten met 
195 punten.
Tijdens de parade waarin alle men-
ners en ruiters te paard zich op-
stellen op het middenterrein, werd 
Onne met Ysabella naar voren geroe-
pen om de eerste plaats in de vaar-
digheid in ontvangst te nemen en 
later met Kompas Gerwin om de eer-
ste plaats in de dressuur uitgereikt 
te krijgen. Als kers op de taart werd 
hij ook nog naar voren geroepen om 
met Kompas Gerwin een extra prijs  
uitgereikt te krijgen voor de hoogste 
punten in de dressuur.
Het was een schitterende zonnige 
dag op een mooie locatie met mooie 
paardensport.  

Feest bij BC-Twello

TWELLO.- Het negende lustrum van 
badmintonclub BC-Twello is dit jaar 
gevierd bij Outdoorcentrum Bus-
sloo. Ieder jaar organiseert BC-Twel-
lo meerdere toernooien en als het 
kan een uitje. Maar met een lustrum 
wordt er extra uitgepakt daarom was 
er na afloop een heerlijk stamppot 
buffet.
Het fanatisme waarmee men normaal 
gesproken de baan opgaat werd hier 
gebruikt voor een spelletje “Kubb”. 

Voor veel leden een onbekend spel 
maar dat vormde geen belemme-
ring na enige uitleg van spelleider 
Roelof. De scheids werd regelmatig 
geraadpleegd om advies, want ver-
liezen blijkt geen optie. Het weer 
gooide gelukkig geen roet in het eten 
en iedereen heeft lekker buiten in 
het zonnetje kunnen genieten. 

Maandag 29 oktober 2018 bestaat 
BC-Twello precies 45 jaar en dat 

wordt natuurlijk gevierd met een 
toernooi. Toevallig valt deze datum 
op maandag, de reguliere badmin-
ton speelavond, maar deze keer zal 
het een heel speciale editie zijn. 
Wilt u ook eens kennis maken met 
een club waar sporten en ontspan-
ning samen gaan, kom dan maan-
dagavond tussen 20-23 uur eens 
op bezoek in sporthal de Jachtlust 
in Twello. Meer info via www.bct-
wello.nl
 

Gevarieerd cursusaanbod tekenen en 
schilderen in atelier Ariadne Leefoge
KLARENBEEK.- Beeldend kunstenaar en docent Ariadne Leefoge biedt 
het komende seizoen in Klarenbeek op het gebied van tekenen en schil-
deren een variëteit aan cursussen en workshops aan. Ze worden gege-
ven in haar atelier en – bij mooi weer – in de daarbij gelegen bostuin 
aan de Landweg in Klarenbeek. 

Er is een inspirerende cursus ‘Aqua-
relleren’ van 12 lessen waarin je vol-
op bezig bent met het leren van de 
techniek. Maar ook met vorm, licht 
en donker, kleur, compositie en ver-
houdingen. 
Bij de cursus ‘Tekenen’ leer je in 10 
lessen de verschillende technieken 
van het tekenen en maak je ken-

nis met alle tekenmaterialen: van 
potlood, inkt tot de verschillende 
pastelsoorten. Je komt tot prachtige 
resultaten.
Tijdens de workshops ‘Tekenen in 
de vrije natuur’ ga je met de teken-
groep naar buiten en leer je hoe je 
natuur en landschap kunt tekenen, 
hoe je het perspectief kloppend kunt 

maken, en hoe je licht en donker 
kunt aanbrengen. Er zijn 3 work-
shopdagen.
Een nieuwe techniek leer je in de 
workshops ‘Werken met alcohol 
inkt’. Je druppelt, schildert en laat 
de heldere inkt over het papier 
vloeien. De inkt gaat zijn eigen weg 
en verrast je steeds weer met een 
prachtig resultaat.  Te combineren 
met pentekeningen of te gebruiken 
als toegepaste kunst. Er zijn 3 work-
shopdagen.
Meer info op www.ariadneleefoge.
nl 

Oortveldruiters op de tripalon

EMPE-BUSSLOO.- Onder prach-
tige weersomstandigheden werd de 
tripalon op Bussloo verreden. Ver-
deeld over vier ringen deden alle 
combinaties hun uiterste best en 
met veel plezier mee aan de wed-
strijd. In ring 1 was de 1e prijs voor 
Caithlynn Hoop met Por Ti Sere. Zij 
had voor de dressuur 180,5 punten 
en maakte geen fouten in het sprin-
gen en de cross. Bijzonder is ook 
nog te melden dat in ring 2 klasse 

B pony’s, Samara Nikkels in haar 
allereerste wedstrijd ooit, op Lady 
Elegance op de 10e plaats belandde 
van de 30 combinaties. Na de dres-
suur, 183 punten, stond ze nog 6e, 
maar in het springparcours wilde 
Lady erg hard en kon ze de bochten 
niet altijd halen, waardoor er wat 
weigeringen ontstonden. De cross 
ging op een enkele weigering na 
weer heel mooi. Karlijn Reinders 
had de onervaren zoon van Lady 

mee genaamd Vitalis. Hij vond het 
uiteraard nog heel spannend maar 
hij heeft er veel van geleerd en werd 
geleidelijk ook rustiger. Joritha 
Bruntink reed met Toscane wat lage 
punten in de dressuur, een foutloze 
springronde en een cross met een 
enkele weigering en belandde daar-
mee op de 11e plek in ring 4. Maar 
wat het belangrijkste is; ze hebben 
er allemaal erg van genoten en de 
organisatie was prima!

Caithlynn Hoop met Por Ti Sere.

Printen, drukwerk, afwerking,
clubbladen, liturgieën,

ontwerp & gelegenheidskaarten

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
zaterdag   10.00 - 13.00 uur

Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

Niet alleen voor uw familiedrukwerk, maar voor al uw print-, kopieer- en 
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

, maar voor al uw print-, k ko ipiepieerer- enen en 

 

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

Omdat service niks  
bijzonders hoeft te zijn

http://www.bctwello.nl/
http://www.bctwello.nl/
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Het dak ging er af bij Trias

Tripalon Bussloo 
weer een groot succes

TWELLO.- Eindelijk was het dan 
zover, na jaren van voorbereiding 
en sparen heeft tafeltennisvereni-
ging Trias afgelopen week het dak 
van haar clubgebouw vervangen. 
Inmiddels zit het nieuwe dak erop 
en kan de club weer jaren vooruit 
in het fraaie Triaspant.

De club had al jaren de wens om 
deze vernieuwing door te voeren, 
onder meer omdat er asbest in de 
golfplaten zat verwerkt. De planning 
was om deze operatie aan het eind 
van de zomerperiode uit te voeren, 
zodat er nog ruim de tijd was voor 
de tafeltennissers om zich voor te 
bereiden voor de nieuwe competi-
tieronde. Met de hulp van veel le-
den is het pand na de wateroverlast 
grondig schoongemaakt en is het 
gelukt om de zaal speelklaar te ma-
ken voor de competitie. Hoewel de 
competitiespelers zich dus niet opti-
maal hebben kunnen voorbereiden, 
hebben de zes jeugd teams en 10 
seniorenteams er weer zin in om er 
een mooi seizoen van te maken. En 
nu het nieuwe dak op het Triaspant 
zit, kijkt de club al weer verder. De 
volgende stap die overwogen wordt 
is namelijk het plaatsen van zonne-

panelen op het vernieuwde dak. 
Lijkt het je leuk om te ontdekken 
of tafeltennis bij je past? Kom dan 
gerust eens langs bij Trias. Iedere 
woensdagavond vanaf 20.00 uur 
kunnen senioren een kijkje nemen. 
Kinderen kunnen vrijblijvend een 

training meedoen op woensdag 
vanaf 17.30 uur en op vrijdag vanaf 
16.30 uur. Het Triaspant bevindt 
zich in de wijk Achter ’t Holthuis 
(Stinzenlaan 89). Meer informatie 
over de gezelligste club van Twello 
is te vinden op www.ttv-trias.nl.

BUSSLOO.-  afgelopen zondag 16 september deden ruim 130 enthou-
siaste ruiters mee aan de inmiddels traditionele Tripalon, die voor 
de 11e keer plaats vond. Een tripalon is een wedstrijd waarin ruiters 
met hun paard of pony aan drie onderdelen moeten deelnemen: een 
dressuurproef,een springparcours en de cross

De dressuur startte om half 9 op het 
gras naast de  recreatieplas Bussloo.  
Daarna volgde er vanaf 10 uur een 
springparcours met daarachteraan 

de cross die helemaal rondom de re-
creatieplas plaats vond. Deze cross 
had een afstand van 8 km waar-
bij onderweg 18 meest natuurlijke 

hindernissen genomen moesten 
worden, waaronder een waterbak,  
maïshindernis en heel veel andere 
creatieve hindernissen. We begon-
nen met ruiters die 1 meter sprongen 
en eindigden rond half 4 uur met 40 
cm. 
 Deelnemers kwamen uit het hele 
land en maakten er ook mede door 
het mooie weer en goed verzorgde 
catering een gezellige dag van. De 
punten van deze 3 onderdelen wer-
den bij elkaar opgeteld. Om kwart 
over 4 was de prijsuitreiking, de uit-
slagen staan op startlijsten en onze 
facebook pagina: Bussloo Tripalon, 
daar zijn ook heel veel foto’s en film-
pjes te zien.
Bij deze wil de organisatie alle 
vrijwilligers bedanken voor hun 
hulp! Zonder jullie was dit grote 
evenement niet gelukt! Deze tripa-
lon wordt georganiseerd door de 
Stichting Voorster Hippische Kam-
pioenschappen, waarin alle rijver-
enigingen uit de gemeente Voorst 
vertegenwoordigd zijn namelijk: P.C. 
Hobby Horse, P.S.V. De Oortveldrui-
ters, RV Zuidwijk, PPSV Bussloo en 
P.S.V. Twello. Graag tot volgend jaar!

15 november: het tiende 
Groot Zutphens Dictee 
ZUTPHEN.- Taalliefhebbers opgelet: op donderdag 15 november houdt 
Lionsclub Zutphen-Kattenhaven voor de tiende keer het Groot Zut-
phens Dictee. De club hoopt ook dat dit jaar weer veel mensen mee-
doen. Dit dictee, in algemeen beschaafd Nederlands, is vanaf 19.00 uur 
in de Walburgiskerk aan het Kerkhof 3 in Zutphen. 

Iedereen kan meedoen
Meedoen kost €10,00 per persoon. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om 
je als deelnemer te laten sponsoren 
voor een vast bedrag (of per woord). 
Het dictee telt ongeveer 250 woor-
den. Alleen van de winnaar(s) wordt 
bekend gemaakt hoeveel fouten zij 
hebben gemaakt. Na afloop krijgen 
alle deelnemers hun gecorrigeerde 
dictee terug. Daarmee wil de orga-
nisatie een eventuele drempel voor 
deelname wegnemen en zo veel mo-
gelijk mensen over de streep trek-
ken zich voor het goede doel in te 
schrijven. 

Prijzen
De beste deelnemers ontvangen een 
prijs. Om ook deelnemers uit de 
regio de kans te geven op een prijs 
zijn er twee categorieën: één voor 
deelnemers uit Zutphen en aangren-
zende gemeenten en één voor ‘de 
dicteetijgers’ van buiten de regio. 

Tevens is er een prijs voor degene 
die het hoogste sponsorbedrag bin-
nenhaalt.
Dit jaar is het dictee door dezelfde 
schrijvers samengesteld als voor-
gaande jaren: Jody Hagenbeek (me-
dewerkster Graafschap bibliothe-
ken), Jaap Pott (neerlandicus en 
gepensioneerd docent Nederlands 
van het Baudartius College te Zut-
phen), Michel Groothedde (stads-
archeoloog en Zutphen-specialist) 
en Fiona de Heus (journaliste en 
tekstschrijver, mede-eigenaar van 
Zutphens Persbureau).

Meer info
Mensen die willen deelnemen aan 
het Groot Zutphens Dictee op don-
derdag 15 november, kunnen zich 
aanmelden per e-mail via grootzut-
phensdictee@gmail.com. Zie ook Fa-
cebook: https://www.facebook.com/
events/672243633155824/ en de web-
site www.grootzutphensdictee.nl. 

Deelnemers aan de negende editie van het Groot Zutphens Dic-
tee in 2017. (foto Bram Wassink/Zutphens Persbureau)

IEDER KIND 
VERDIENT EEN 

EERLĲ KE KANS

Bashira, 10 jaar,  Syrië

Save the Children geeft in de hele wereld kinderen 
een gezonde start, de kans om te leren en we 
beschermen ze tegen onrecht en gevaar.  Wij 
doen alles wat nodig is om het leven van kinderen 
- en daarmee de toekomst van onze samenleving - 
te verbeteren. Niet alleen in geval van nood, 
maar elke dag weer.

www.savethechildren.nl

http://www.ttv-trias.nl
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Voetbalclinic voor 60-plussers met Jan Kromkamp
en Go Ahead Eagles OldStars

Kom vrijdag 28 september kennis maken met voetbal voor 60 plussers (walking football).

Spelregels voetbal voor 60-plussers:
Dit voetbalspel hanteert dezelfde regels als bij het reguliere voetbal met een paar 

uitzonderingen. Naast dat er niet gerend mag worden, is er geen buitenspel en zijn er geen 
keepers nodig. Slidings worden niet gemaakt en de bal blijft laag. 

Voetbalclinic op vrijdag 28 september
Vrijdag 28 september van 13.30-14.30 uur verzorgt Jan Kromkamp, oud-international en 

voormalig speler van Go Ahead Eagles, AZ, Villarreal, Liverpool en PSV, een voetbal clinic bij 
SV Voorwaarts. Vanaf 13.00 uur staat de koffie klaar bij SV Voorwaarts aan de Kerklaan 2a. 

Voor vragen kunt u terecht bij de Buurtsportcoach via 0615823140 of 
buurtsportcoachsvvoorwaarts@outlook.com 

Zaterdag 15 t/m 29 september, NATIONALE SPORTWEEK

Maandag 24 september, INFORMATIEAVOND ‘DEMENTIE OF VERGEETACHTIGHEID’
Dorpshuis de Pompe Wilp, 19.30 uur

Zaterdag 29 september, UITVAARTBEURS TWELLO
Afscheidscentrum Hemmes, 10.00 uur

Maandag 15 oktober, GESPREKSGROEP VOOR MANTELZORGERS VAN PARTNER 
MET DEMENTIE Gebouw Irene te Twello, 13.30 uur

Donderdag 25 oktober, ZUID VOETBALDAG  
sv CCW’16, 10.00 uur

Zaterdag 22 september, OWK JEU DE BOULES
Dorpshuis de Pompe Wip, 13.00 uur

Zondag 23 september, SCOOTER SPRINT COMPETITIE
Sluinerweg Wilp (thv de VAR), 10.00 uur

Vrijdag 28 september, MUZIEKCAFÉ MET ‘THE BOTTLENECK BROTHERS’
Dorpshuis de Pompe, 20.30 uur

Zaterdag 22 september, FLORALIA 2.0
OBS de Wiekslag Voorst, 15.00 uur

Zaterdag 13 oktober, 2DE JEUGDBIJEENKOMST: “ONZE MAAN”
Volkssterrenwacht Bussloo, 14.00 uur

Zondag 21 oktober, SNERT(WANDEL)TOCHT - 15DE EDITIE
Boerderij ‘de Diederik’, Vanaf 08.30 uur

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

Agenda

Hercules - Fit & Fun 
Voorwaarts 23 - 35
TWELLO.- In nieuwe aanrij-jassen vertrok Fit & Fun Voorwaarts met de 
oude vertrouwde Happy Bus en supporters naar de eerste uitwedstrijd 
tegen Hercules. Wij winden er geen doekjes om (wij vouwen ze), de bus-
reis van een kleine twee uur verliep snel en voorspoedig. De dames 
lieten zelfs hun tanden zien om zich op te maken voor de wedstrijd.

Aftrap Nationale Sportweek

Freestyler Josh had een groot aandeel in de opening van het Beachveld. Met zijn onnavolgbare 
kunsten verraste hij de aanwezigen.

TWELLO.- Dat men bij zwembad de 
Schaeck ook open staat voor andere 
sporten bleek vorige week woens-
dag toen daar het Beach/Pannaveld 
werd geopend. Dankzij sponsoring 

van Unive, gemeente Voorst, Ra-
bobank, D&D projecten en de firma 
Harleman kon dit project gereali-
seerd worden. In deze nieuwe aan-
winst kan de jeugd zich helemaal 

uitleven, lekker in het zand een bal-
letje trappen… Daar meer bewegen 
het credo is tegenwoordig, is er met 
het plaatsen van het Beachveld weer 
een stap in de goede richting gezet. 

Sharin en Alineke openden de wed-
strijd doormiddel van snelle tegen-
aanvallen, samen met snelheid en 
druk naar voren kwam Merlin op de 
cirkel tot scoren en in een rap tempo 
stond er 1-6 op het bord. Hercules 
vertraagde het spel waardoor onze 
dekking zichzelf scherp moest hou-
den om hun aanval te weren. De 5 
punten voorsprong bleef behouden, 
maar Fit & Fun Voorwaarts kon he-
laas niet verder uitlopen. De dek-
king van Hercules was hard en soms 
onbenullig waardoor wij het lastig 
hadden om tot afronding te komen. 
Hercules kwam in de 23e minuut nog 
even dichterbij met 8-11, waarna Fit 
& Fun Voorwaarts mede dankzij Ali-
neke de knop omzette naar een 10-
15 ruststand.
In de rust werd kort maar krach-
tig besproken wat ons aanvalsplan 
werd. We wisten ook hoe de aanval 
van Hercules zou verlopen, als we 
daar onze verdediging op konden 
zetten in combinatie met snelheid 
naar voren konden we de stand 
handhaven en wellicht verder uit-
lopen. De tweede helft begonnen 
wij een in ondertal, maar wisten wij 
Hercules van ons af te houden. Het 
eerste kwartier was stuivertje wis-
selen, beide ploegen kwamen om en 
om tot scoren. Melissa benutte de 

strafworpen en Laura was vanaf de 
linkerkant goed op schot. In de dek-
king konden de spelmakers van Her-
cules aardig geremd worden. Vooraf 
in de bus waren de tanden al geteld, 
maar nu moest toch echt even een 
tandje erbij. Samen met gejoel vanaf 
de zijlijn gaf Fit & Fun Voorwaarts 
gas naar voren en vergrootte het ver-
schil van 18-23 naar 20-30 in 10 mi-
nuten. Vijf minuten voor tijd werd 
er nog een break-out en een penal 
benut, en werd de druk op snelheid 
uitgespeeld. Ellen sloot de wedstrijd 
in Den Haag af met een eindstand 
van 23-35. Volgend weekeinde komt 
promovendus KRAS/Volendam op 
bezoek in ons mooie Twello, een 
sterk team die net als wij de eerste 
twee wedstrijden om heeft weten te 
zetten in winstpartijen. Een nieuwe 
en daarbij onbekende tegenstander, 
dit belooft een mooie pot te worden. 
Komt dat allemaal zien aankomende 
zaterdag 22 september om 20.00 uur 
in de Jachtlust.
PS: Gokje wagen? Doe mee aan de 
TOTO van Fit & Fun Voorwaarts! 
Waar eindigt ons team aan het einde 
van de rit? De plaatsen 1, 2 en 3 zul-
len beloond worden met leuke prij-
zen! Kijk voor meer informatie op de 
Voorwaarts site of op de Facebook-
pagina.

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

bigblow, De specialist in
voetbalborden! 



• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

De Waardige Waard 
Brasserie Restaurant Korderijnk

Restaurant Swinckels
Redactie Voorster Nieuws

De Gemeente Voorst

Voor hun bijdrage aan het geweldige 
40 jarig jubileumfeest van de Markt 

in Twello op vrijdag 31 augustus.

De Marktkooplieden bedanken
Vermiste en gevonden huisdieren

Ik ben als gevonden opgegeven vanaf de Wellinkhofweg in Terwolde.

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

Vermist
Grasparkiet, felgroen met gele kop 
en vleugels: Pendelstraat, Twello.
Witte poes met grijs gestreepte vlek-
ken, grijs op de kop, vlekken rug en 

op de poten, grijze staart met zwarte 
punt, wat schuw: Wellinkhofweg, 
Terwolde.

Gevonden
Witte kater met zwarte vlek op de 
kop, tussen de oren, vlek rug, zwarte 
staart: Woudweg, Klarenbeek.
Drie zwart/witte kittens: Weerdse-
weg, Wilp.
Wit kitten, zwarte vlek op de kop 
langs rechteroor, vlekken op de rug: 
Stationsdwarsstraat, Twello.

 

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

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? Bestel dan 
per mail met vermelding van uw naam; info@de-eekhoo-

rn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

Grote blanke rozijnen  Studenten haver 

Cashewnoten Cranberry’s

Pinda’s   Nieuwe oogst baby vijven  

7.999.98
6.99 9.98

2.99 3.99
1000 gram

500 gram

1000 gram

500 gram 1000 gram

500 gram

299 299 299 375
3 KILO 3 KILO 3 KILO 5 KILO

ELSTAR APPELEN GIEZER WILDEMAN 
STOOFPEREN

BETUWSE KLEI AARDAPPELS 
‘ALLE SOORTEN‘

CONFERENCE HANDPEREN 

Elstar appels
Klasse 1

nieuwe oogst 
Mandarijnen
zonder pit3.00 3.50

Sinaasappels
Vol sap 3.5020 28 Stuks3 kilo

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 van 19:00 tot 21:00 uur 
politiebureau Veilingstraat 30.
KLARENBEEK, Wilco Jansen, elke 
3e woensdag van de maand 19:00 
tot 19:30 uur .
WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van 
de maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur 
Dorpshuis de Pompe. Voorst: 20:00 
tot 20:30 uur Dorpshuis Voorst.
NIJBROEK/TERWOLDE, Gea Ve-
nema, elke 3e woensdag van de 
maand. 18:30-19:30 dorpshuis Ter-
wolde 20:00-21:00 dorpshuis Nij-
broek.

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

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

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het 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 be-
reikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg

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 feestda-
gen van 10.00 – 17.00 uur terecht 
bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in 
Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, 
Tuinstraat 51 in Voorst. 
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 
11.00 uur
Voor informatie bel met Zorgsaam 
op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, 
tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 
SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht 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. Inter-
net: www.sensire.nl, E-mail: info@
sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugd-
gezondheidszorg, 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 36 00. 
Meer informatie: www.trimenzo.nl. 
Bezoekadres: de Martinushof, Sint 
Maartenserf 85 in Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in ge-
val van nood) en over de producten 
en diensten van de Diabetesvereni-
ging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kultur-
hus Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappe-
lijk Netwerk Voorst, inloopspreek-
uur 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

Reactie week 37.
Foto is helaas onduidelijk. Er kwam geen reactie binnen.

Heeft u ook belangstelling voor de lokale geschiedenis? Denk en doe dan mee met de Oudheidkundige Kring 
Voorst en word lid/vrijwilliger. Kom eens langs in de studieruimte op dinsdag of woensdag of maak een af-
spraak. Dat kan via e-mail: info@okvvoorst.nl of telefonisch op dinsdag en woensdag tussen 9.00 en 16.00 uur.
Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

Wie zijn deze dames met op de achtergrond het roggeland? 
 week 37

Zaterdag 22 september
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 uur, pastoor Hermens. 

Zondag 23 september
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur  en 14.30 uur ds. J. van Laar.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
Bargerbos.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe,  09.30 
uur, ds. Pieters, 18.30 uur ds. Bijl.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. 
Vroegindeweij.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk, en pastor Vroom. 
(Dienst in Martinuskerk).
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. So-
linger.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. 
KK.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Bu-
lens. 
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastor Vroom en ds. M. 
Valk. Kerk eveneens geopend van 
14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” 
te Zutphen, 10.00 uur, ds. J. Boer. 
17.00 uur ds. E. Mijnheer.

Dinsdag 25 september
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. M. Joosse.

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

Schoolstraat 10, 7391 DA Twello | 0571-745020
toxotistwello@hotmail.com | www.toxotis.nl

NIEUW IN TWELLO!!!

ELKE DINSDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG

3 GANGEN MENU

€15.-PP
*Exclusief drankjes | Actie geldig t/m 31 oktober

Vanaf heden is 

ook snackpoint 

Toxotis geop
end!

Grieks restaurant
Cafetaria | Café

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


AMSTEL, BRAND
OF GROLSCH*
 
2 kratten Amstel à 24x30 cl,
Brand à 24x30 cl of
Grolsch à 24x30 cl

Geen 18, geen alcohol

* Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen.
Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op
Jumbo.com/bieraanbieding.
 
** 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. 
Alle combinaties mogelijk. Max. 6 kratten per transactie.

2e
HALVE 
PRIJS**

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello
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