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DE KLEINE WERELD 50 JAAR
TWELLO.- Op 19 augustus 1969 is ba-
sisschool De Kleine Wereld van start 
gegaan aan de Kortenaerstraat in 
Twello. Kort daarna is men gestart 
met de bouw van een nieuwe school 
aan de Maarten Tromplaan. In ok-
tober 1971 was de bouw gereed en 
is De Kleine Wereld samen met de 
kleuterschool Het Hummelhonk 
verhuisd naar het nieuwe pand. In 
1991 heeft er nog een grote verbou-
wing plaatsgevonden. Na 46 jaar 
Maarten Tromplaan was het tijd om 
te verhuizen naar de Bredeschool 
De Fliert aan het Jachtlustplein. Een 
modern duurzaam schoolgebouw 
waar we het onderwijs anno 2019 
goed vorm kunnen geven. 

De Kleine Wereld nu: 
Daltonschool i.o.
Op De Kleine Wereld willen we kinderen 
nieuwsgierig maken naar alles wat er 
om hen heen gebeurt. Door betekenis-
vol onderwijs en boeiende instructies 
dagen we kinderen uit om te leren. In 
onze uitdagende en rijke leeromgeving 
wordt ieder kind geprikkeld om ant-
woorden te vinden op leer- en ontwikke-
lingsvragen, gebruik makend van zijn of 
haar eigen kwaliteiten. We doen daarbij 
een beroep op de eigen verantwoorde-
lijkheid en zelfstandigheid van het kind, 
en willen elkaar daarin inspireren en 
stimuleren.  Het team werkt vanuit één 
pedagogische visie, vol passie aan het 
realiseren van één doorgaande lijn van 4 
tot 13 jaar. Wij doen dit op basis van de 
5 Dalton kernwaarden; samenwerken, 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 
doelgerichtheid en reflectie. Wij gunnen 
elk kind een onvergetelijke basisschool-
tijd en zien het daarna vol vertrouwen 
de grote wereld in gaan.

Feest
Vrijdag 13 september waren alle kinde-
ren welkom op de 50ste verjaardag van 
de school. Iedereen kwam prachtig ver-
kleed naar school. Ridders, prinsessen, 
piraten, rock&roll, robots, streetdancers 

en kinderen afkomstig uit de oertijd.
O.l.v. het muziekspektakel “De Klanken-
karavaan” maakten de kinderen een mu-
zikale reis naar het verleden. Professor 
Max en zijn assistent Chris bedienden de 
tijdmachine en lieten ons genieten van 
prachtig optredens van alle groepen.

Cadeautje
Wie jarig is trakteert! Alle kinderen heb-
ben een fietsbel gekregen met daarop 
het nieuwe logo van de school. 

Reünie oud-leerkrachten
Het is de feestcommissie gelukt om 
bijna alle leerkrachten die vanaf 1969 op 

ZOZIJN 
TRUCKERSDAG
WILP.- Op zaterdag 28 september 
wordt de jaarlijkse Truckersdag van 
Zozijn gehouden. Met een stoet van 
ruim honderd trucks, vrachtwagens, 
een touringcar en busjes voor het 
vervoer van rolstoelen, rijden de cli-
enten van Zozijn, Regio Oost Veluwe 
een tocht van ongeveer dertig kilo-
meter door de gemeente Voorst. 
Het geheel wordt weer begeleid 
door de politie en motorrijders van 
de Megafoon uit Twello. Om 14.00 
uur is het vertrek vanaf Zozijn, land-
goed De Lathmer. 
De route gaat dit jaar via Wilp, Bus-
sloo, Klarenbeek, Wilp-Achterhoek, 
Twello en ziet er als volgt uit: Via 
de Rijksstraatweg Wilp, Molenallee, 
Enkweg, Kneuterstraat, Breunink-
hofweg, Bussloselaan, Deventerweg, 
Rijksstraatweg, Enkweg, Hooistraat, 
Klarenbeekseweg, Oudhuizerstraat, 
Polveenseweg, Hessenallee, Klaren-
beekseweg, Hoofdweg, Broekstraat, 
Zutphensestraat, Sluinerweg,
Ardeweg, Zwarte Kolkstraat, Tien-
morgen, Zonnebergstraat, Leigraaf, 
Jupiter, Beethovenlaan, Maarten 
Tromplaan, HW Iordensweg en door  
Posterenk weer terug naar Zozijn.  
De verwachting is tussen 15.30 en 
16.00 uur terug te zijn. 
De cliënten die mee mogen vinden 
het fantastisch wanneer er veel 
mensen langs de route staan, want 
zwaaien dat doen ze graag. 

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

Meer dan 40 
scootmobielen 
op voorraad!

MODEMALL WILP
PIETZOOMERS.COM

PIET ZOOMERS

HEREN PULLOVERS
IN 6 KLEUREN

NORMAAL 59,-  NU 39,-

NIEUW!

7 DAGEN PER 
WEEK GEOPEND
 BORREL|LUNCH| DINER 

www.onsteinmeubelen.nl
VOLG ONS

De grootste collectie
relaxfauteuils vind
je in Zutphen bij

Relaxfauteuil

Felix
Levebaar

in vele stof-
en leer- 

varianten

Relaxfauteuil

Mees
Levebaar
in vele stof-
en leer- 
varianten

Van 899,-

NU BIJ ONS

599,-

Van 799 ,-

NU BIJ ONS

499,-

Gratis
bezorgen &

Uw oude stoel 
Gratis
retour!

Gerritsenweg 3   I   7202 BP Zutphen   I   T: 0575 514537
Ma.: 13:30 - 17:30 uur Di./Do.: 09:30 - 17:30 uur
Vrij: 09:30 - 21:00 uur Za.: 09:30 - 17:00 uur

TESTOORDEEL

SIXTY EXCELLENT

*BIJ AANSCHAF VAN 2 EASTBORN MATRASSEN UIT DE SIXTY COLLECTIE.

VOOR MEER INFORMATIE NODIGEN WIJ U GRAAG UIT BIJ ONS IN DE WINKEL!
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*BIJ AANSCHAF VAN 2 EASTBORN MATRASSEN UIT DE SIXTY COLLECTIE.

VOOR MEER INFORMATIE NODIGEN WIJ U GRAAG UIT BIJ ONS IN DE WINKEL!

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

TESTOORDEEL

De Kleine Wereld hebben gewerkt, op 
te sporen. Zaterdagmiddag 14 septem-
ber hebben zij een kijkje genomen in de 
nieuwe school en vele herinneringen 
opgehaald.

Afscheid juf Mirjam
Tijdens al deze festiviteiten is er afscheid 
genomen van juf Mirjam Simonis. Zij is 
ruim 31 jaar werkzaam geweest op De 
Kleine Wereld. Een zeer betrokken leer-
kracht met oog voor het kind. Zij is door 
alle kinderen in het zonnetje gezet en 
mag gaan genieten van al haar vrije tijd. 



Onze lieve moeder, oma en omi

Dinie Huisman-Korten
wordt op vrijdag 27 september

90 jaar!!
Van harte gefeliciteerd.

Wilt u haar ook feliciteren, 
stuur dan een kaartje naar:

Brunholdplaats 214, 8171VG Vaassen

Mijn lief en maatje, onze zorgzame moeder, 
mijn schoonmoeder en oma is na een 
periode van afnemende gezondheid 

van ons heengegaan.

Hermina 
van Huffelen - van Apeldoorn

- Mien -
In de leeftijd van 72 jaar.

Johan

   Ilona en René
      Isa

   John

Twello, 13 september 2019

Correspondentieadres:
Afscheidscentrum Hemmes
t.a.v. familie van Huffelen
Piet Heinstraat 33
7391 WK  Twello

De crematie zal in 
besloten kring plaatsvinden.

FAMILIE BERICHTEN 

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

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

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

OOK ‘S AVONDS GEOPEND

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

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

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

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

Ik ben er
voor u.

Arthur Hogenkamp-Becking

Verdrietig, maar niet geheel onverwacht, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze 

zuster, schoonzuster en tante

DICKY 
DENEKAMP- LINTHORST

sinds 13 september 1999 weduwe
van Bartus Denekamp

Diepenveen: Harmien en 
 Henk Kastelein- Linthorst
Twello:  Mientje Doornebosch- Denekamp
                     Neven en nichten

14 september 2019

Uit het diepst van ons hart danken wij u voor 
uw warme medeleven voor en na het 
overlijden van onze moeder en oma

Christa Marlene 
Bruins - Ensink

Gert jr. & Marcella Bruins
   Lisa & Fabian
   Vera & Robbert

Edith & Tom Mulder - Bruins
   Daan
   Roos

Twello, september 2019

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken

• waar u ook verzekerd bent

• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

Beginners v.a. 
ma 23 september 

Leer wedstrijdbridge di 24 september

deel 3 maandagmiddag 23 september

Leer Bridgen! 

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

Na een leven vol zorgzaamheid en 
betrokkenheid bij allen die haar dierbaar 

waren, waarbij geven belangrijker was dan 
ontvangen, moesten wij afscheid nemen 

van onze lieve moeder en oma

Dicky 
Denekamp - Linthorst

Derkje Kaatjen

echtgenote van 
Bartus Denekamp † 13 september 1999

* Olst,  † Twello, 
25 april 1935  14 september 2019

 Wilp-Achterhoek:
  Bea en Richard Broekhof - Denekamp
      Debby
      Jochem
      Denise

 Twello:
  Bart Denekamp
  Marjelle Hendriks

Penninksweg 1
7391 GJ  Twello

Dankzij de goede zorg van Beter thuis 
wonen Thuiszorg kon zij tot het laatst thuis 

blijven in haar vertrouwde omgeving.

Dicky is thuis.

Er is gelegenheid tot condoleren en 
afscheid nemen op donderdag 

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

Piet Heinstraat 33 te Twello.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op 
vrijdag 20 september om 10.30 uur in 

de Dorpskerk, Dorpsstraat 10 te Twello, 
waarna wij haar zullen begeleiden naar 

haar man Bart op de Gemeentelijke 
Begraafplaats, Twelloseweg 2 te Terwolde.
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VOORSTER NIEUWS SPONSORT 
BROMMERCLUB TWELLO MET GELE HESJES

TWELLO.- Brommerclub Twello is in haar nopjes met de gele hesjes die vorige week zijn uitgereikt door sponsor 
Michel v/d Hengel (Voorster Nieuws). Tijdens het klompenfeest maakte de club al deel uit van het dorpsfeest en was 

menigeen getuige van deze enthousiaste club. Met de (nieuwe) gele hesjes wordt het voor de leden een stuk veiliger op 
de weg en dat is de bedoeling van de sponsor.   

GELRE SCOUT WEER THUIS VAN 
WERELDJAMBOREE 
TWELLO.- Eén keer vier jaar is er een 
kamp waar scouts  van 14 – 17 jaar uit 
alle landen van de hele wereld aan mee 
kunnen doen: de World Scout Jambo-
ree.  Deze zomer was de jamboree in 
West Virginia in de Verenigde Staten op 
het terrein Summit Bechtel Reserve en 
maar liefst 40.000 (!) scouts deden mee. 
Scouting Gelre Groep uit Twello is su-
pertrots dat leidster Hannah er bij was! 
In 2015 heeft Hannah zelf als jeugdlid 
deelgenomen aan de World Scout Jam-
boree in Japen. En dit jaar ging ze mee 
als vrijwilliger. Haar functie was “Liste-
ning Ear”. Een soort vertrouwensper-
soon. Bij Hannah en haar team konden 
de jeugdige deelnemers als het ware 
hun ei kwijt. Bijvoorbeeld last van heim-
wee, ruzie met troepgenoten of mis-
schien iets wat ze niet met hun leiders 

konden delen.  Het was soms best heftig, 
maar samen met het team kwamen ze er 
altijd wel uit. Het was een hecht team en 
je maakt in korte tijd heel veel met elkaar 
mee, wat je heel dicht tot elkaar brengt. 
Het leukste vond Hannah het internatio-
nale karakter. Ze had contact met jeugd-
leden van over de hele wereld, met grote 
en kleinere problemen. Hannah vond 
het heel bijzonder dat zo veel jeugdle-
den de weg naar het Listening Ear team 
wisten te vinden. En ze hebben ze goed 
op weg kunnen helpen op een kamp zo 
ver van huis. Dat heeft veel indruk op 
Hannah gemaakt. Na de jamboree is ze 
nog een aantal andere vrijwilligers nog 
naar Washington, Philadelphia en New 
York geweest. Samen nagenieten van 
een ervaring die je nooit meer vergeet. 
Scouting is dus echt niet voor watjes. 

In het dagelijks leven studeert Hannah 
in Amersfoort en elke zaterdagmiddag 
geeft ze leiding aan de zami-welpen van 
scouting Gelre Groep (jongens en meis-
jes van 7 – 11 jaar).

INFORMATIE AVOND – POLDER NIJBROEK 
25 SEPTEMBER 20.00 UUR
NIJBROEK.- Na een succesvol ‘poldernijbroek’ traject is door Bureau Open Kaart een heldere visie voor Nijbroek neergezet. 
Uit de belangstellenden zijn werkgroepen gevormd en deze zijn met de verschillende elementen aan de slag gegaan.
 
Het Plaatselijk Belang is blij met al het enthousiasme waarmee de verschillende vraagstukken en onderwerpen wor-
den opgepakt. Wij zien kansen en nieuwe initiatieven waar voortvarend aan wordt gewerkt.
Wij ervaren nog steeds grote belangstelling van de inwoners voor de verschillende projecten. Daarom organiseren 
wij een informatie avond waarin de verschillende werkgroepen de voortgang zullen presenteren. U bent van harte 
welkom! In Dorpshuis de Arend, woensdagavond 25 september om 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur.

VISSEN VOOR DE JEUGD
VOORST.- Op vrijdag 4 oktober  organiseert de HSV (Hengelsportvereniging 
Voorst)  weer vissen voor de jeugd om de jongeren kennis te laten maken met 
de vissport. Er wordt gevist aan de Oude Deventerweg 2a in Gietelo. Deelname 
is gratis en hengels en aas zijn aanwezig. Het vissen is van 16.00 tot 17.30 uur. 

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

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!

KETTING 
GEVONDEN?

TWELLO.- Tijdens het klompenfeest 
heeft een jonge bezoekster een ketting 
verloren die haar zeer dierbaar is.   Het is 
een ketting met een hanger met daarin 
een vingerafdruk van haar overleden 
moeder. 

Zij zou de eventuele vinder bijzonder 
dankbaar zijn als de ketting weer in haar 
bezit zou komen. 
De vinder kan contact opnemen met 
Voorster Nieuws, (0571) 27 61 91

KOUDE BUITENBIOS LEVERT € 1.250 OP 
VOOR DORPSVERFRAAIING
TWELLO.- Afgelopen zaterdag or-
ganiseerden Lions Club Voorst en 
zwembad De Schaeck de eerste bui-
tenbios. De opbrengst van € 1.250 is 
overhandigd aan Stichting Dorps-
verfraaiing Twello als steun voor al 
het werk dat zij doen om ons dorp 
mooi te houden.

Waar de kindervoorstelling in de mid-
dag door de warme nazomerdag een 
echte zwembaddag werd, was de avond-
voorstelling romantisch rillen onder een 
heldere sterrenhemel. De temperatuur 
dook tijdens de prachtige film nog voor 
de pauze onder de tien graden! De ra-
men van de zeven cabrio’s van waaruit 
sommige gelukkigen naar de film Three 
billboards outside Ebbing, Missouri keken, 

zaten al snel onder de condens. En dat 
kwam niet alleen door de pittige Spaan-
se bitterballen die werden uitgedeeld.

‘We kijken terug op een geslaagde eerste 
keer van deze buitenbios’, aldus Frans 

Jansen, voorzitter van Stichting Dorps-
verfraaiing Twello. ’De inzet van zwem-
bad De Schaeck, de Lions Club Voorst, 
de sponsoren en al die bezoekers is een 
geweldige steun in de rug voor onze vrij-
willigers.’

ROXANE VAN IPEREN OP BEZOEK 
IN BIBLIOTHEEK TWELLO
TWELLO.-  Op verzoek van de Boeken-
vrienden komt auteur Roxane van Ipe-
ren op donderdagavond 3 oktober naar 
de bibliotheek in Twello. Zij gaat met de 
lezers in gesprek over haar nieuwe boek 
’t Hooge Nest. Met dit boek heeft zij de 
OPZIJ literatuurprijs 2019 gewonnen.  ’t 
Hooge Nest handelt over het volgende: 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestie-
ren twee joodse zussen één van de groot-
ste onderduikadressen in Nederland: ‘t 
Hooge Nest, een villa in ‘t Gooi. Terwijl 
de laatste joden in Nederland worden 
opgejaagd, gaat het leven van enkele 
tientallen onderduikers door, pal onder 
de neus van NSB-buren en nazikopstuk-
ken. Toch wordt het Nest verraden en de 
familie Brilleslijper belandt met het laat-
ste transport in Auschwitz, samen met 
de familie Frank Het is belangrijk dat wij 
niet vergeten wat er is gebeurd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog nu de sociale 
ongelijkheid onrustbarend toeneemt en 
ongelijkheid op basis van afkomst en 
herkomst nog steeds doorslaggevend 
kan zijn voor iemands kansen.  ’t Hooge 
Nest  is een leeservaring die toch weer 

iets toevoegt aan wat je al dacht te we-
ten. Roxane van Iperen (1976) is jurist en 
publicist. Ze schrijft voor o.a. Vrij Neder-
land, Het Financiële Dagblad, NRC Han-
delsblad,  Het Parool  en  De Morgen. In 
2016 was ze gastcorrespondent Brazilië 
voor  De Correspondent  en verscheen 
haar roman  Schuim der aarde, waar-
mee ze de Hebban Debuutprijs won. 
Aanvang 20.00 uur. De toegang bedraagt 
€ 5,00. Donateurs van de Boekenvrien-
den hebben gratis toegang. Reserveren 
is gewenst via www.bibliotheekbrum-
menvoorst.nl



Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Koppelstraat 49 - 7391 AK  Twello, Tel. 0571-274804  
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betre�ende autoschade.

Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

Eerst naar Bonhof...

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nly for kids 
Kindercoaching & 

kleinschalig kinderopvang 

    Iedereen mag zichzelf zijn 

Ragina de Haan | leigraaf 24 | 7391AL Twello | 06-48629259 | Ragina@solcon.nl

Begin 2019 ben ik afgestudeerd professioneel kindercoach 
en ben ik geregistreerd kindercoach bij stichting Adiona het 
kindercoachgilde. Naast mijn werk als gastouder is dit een 
mooie uitdaging om kinderen te begeleiden wanneer het 
kind even een zetje in de rug nodig heeft.

Voor wie is Kindercoaching?
In mijn praktijk zal ik kinderen zien tussen de 
4 en 16 jaar, die op sociaal/emotioneel gebied 
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Te denken valt aan:                                                                          
 kinderen die onzeker zijn.
  kinderen die weinig vriendjes hebben.
  faalangst, verlatingsangst of andere angsten.
  kinderen die snel boos worden.
 moeite hebben met grenzen stellen.
  sociale problemen.
  kinderen die een echtscheiding of rouw proces 
 doormaken.
 omgang social media
 
Wat is Kindercoaching?
Kindercoaching klinkt best zwaar. Maar in de praktijk is 
dit zeker niet het geval. Kindercoaching is vooral gericht 
op het aanleren en/of verbeteren van sociaal- emotionele 
vaardigheden. Tijdens de sessies zal ik gebruik maken van 
een oplossingsgerichte aanpak. In de praktijk zal dit zijn 
dat we zo snel mogelijk naar oplossingen zoeken voor het 
probleem. Waar komt het probleem vandaan? Welke invloed 
heeft de omgeving hierop? Bij de omgeving kun je denken 
aan de familie, vriendjes, de sport, school.
 
Het uiteindelijke doel is natuurlijk;

dat uw kind weer zo snel mogelijk 
lekker in zijn vel komt te zitten.
 
Nieuwsgierig geworden neem dan ook eens kijkje op mijn 

website www.kindercoachingonlyforkids.nl en voor 
informatie of vragen ben ik te bereiken op 06-48629259

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

T-RACER 250
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MET ONZE 
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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

Overkappingen

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

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

Verkoop Service Veluwe BV
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EEN 
TAXATIE 

VAN JE 
HUIS LATEN 
UITVOEREN?

WWW.ECKHUYS.NL

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

Paard met PPID kan nog heel lang mee
Als student diergeneeskunde wordt je met een kriti sche blik opgeleid.
“Waarom is iets zo?, Hoe werkt het?, Is er wel wetenschappelijk bewijs 
voor?” Maar ook met de vraag wat zie je aan het dier? Want dieren 
kunnen niet praten dus door te kijken, voelen en ruiken moeten wij 
proberen de juiste diagnose te stellen. 
Zo kwam er een dag dat mijn paard van 22 jaar als oefenproject mocht 
fungeren voor iets wat ik ti jdens de opleiding had geleerd, namelijk 
het deel inspecti e van de huid, beharing en hoornige structuren. Een 
onderdeel van het algemeen onderzoek waarin onder andere ook naar 
de ademhaling, pols en temperatuur van een dier wordt gekeken.

Wanneer je kriti sch naar je dier gaat kijken vallen er soms ineens 
dingen op. “Ja hij zit wel wat lang in z’n vacht en verharen duurt ook 
wel lang.” Verderop in de studie combineer je deze waarneming met 
een ziektebeeld in dit geval passend PPID (Pituitary Pars Intermedia 
Dysfuncti on), bij mensen en honden ook wel de ziekte van Cushing 
genoemd.

Bij PPID is een gedeelte van de hypofyse ontregeld. Dit heeft  eff ect op 
de aanmaak van onder andere het hormoon corti sol. PPID is niet te 
genezen, maar tegenwoordig wel goed te behandelen.
Verschijnselen bij paarden zijn o.a. slecht verharen en een lange soms 
krullige vacht, daarnaast zijn ze ook gevoeliger voor hoefb evangenheid, 
en gaat soms het humeur en werklust achteruit. Het komt voornamelijk 
voor bij paarden ouder dan 15 jaar. De diagnose is te stellen met een 
bloedonderzoek die het meest betrouwbaar is in september of oktober 
(dit komt door hormoonwisselingen passend bij het korter worden van 
de dagen).

En zo gebeurde het dat het simpele oefenen van het algemeen 
onderzoek leidde tot het laten doen van bloed onderzoek om PPID te in 
dit geval te bevesti gen. Met een keer daags een tabletje is mijn paard 
inmiddels 31 en nog alti jd fi t en gezond.

Kijk u wel eens met een kriti sche blik naar uw dier?

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

VEEL BELANGSTELLING VOOR DE 
TENTOONSTELLING “DE KOPERFABRIEK” 

Hier een impressie van de tentoonstellingsruimte. Foto Bert Visser

KLARENBEEK.- Afgelopen zondag 
waren de deuren op Landgoed Kla-
renbeek weer geopend ter gelegen-
heid van Monumentendag 2019. 
Ook waren er twee rondleidingen 
door de tuin en het park van het 
landgoed. Voor zowel de tentoon-
stelling “De Koperfabriek” alsmede 
de rondleidingen was veel belang-
stelling. Ruim 250 bezoekers kwa-
men deze dag naar het landgoed. 

De tentoonstelling vertelt de geschie-
denis over het ontstaan van de Klaren-
beekse Koperfabriek (1732-1870). Eefje 
Huisman, een vrijwilligster van het land-
goed heeft de geschiedenis van het ko-
per in woord en beeld samengesteld. In 
samenwerking met haar werd de meu-
belwerkplaats ingericht als tentoonstel-
lingsruimte met daarbij een historische 
eettafel, keuken en een woonkamer-
gedeelte. Centraal stond het koper wat 
destijds veel gebruikt werd in de keu-
ken. Ook de groentes uit die tijd waren 
volop aanwezig. De tafel was gedekt met 
tinnen voorwerpen. Bert en Ina Visser, 
beiden vrijwilligers maakten samen een 
documentaire over De Koperfabriek. 
Deze duurde 35 minuten en ook hier 
was veel belangstelling voor. De Kope-
ren geschiedenis eindigde in 1870 toen 
men overging naar de productie van si-
garenkistjes. Omdat het thema van dit 
jaar “Plekken van Plezier” was, werden 
er ook oude foto’s getoond van feesten 
en bijzondere gelegenheden die op het 

landgoed plaats hadden gevonden.
Cateraar, Oscar Grift zorgde voor pas-
sende gerechten. Zo was er o.a. wortel-
tjestaart, lemoncake en pompoensoep. 
Velen hebben genoten van deze heerlijk-
heden in de zonovergoten Theetuin van 
het landgoed.
Aan de rondleidingen door het park 
werd door vele bezoekers deelgenomen. 
Bert Visser informeerde de bezoekers 
o.a. over de zeer oude bomen, de nieu-
we aangeplante fruitbomen en de plan-

nen voor de moestuin. Ook kwamen de 
nog te restaureren Ezelstal en Oranjerie 
weer in beeld. Het landhuis, de bijge-
bouwen, het kantoor en de Plantenkas 
worden verwarmd door middel van een 
Biomassakachel. Deze staat in één van 
de kassen en ook hier werd door Bert 
uitleg over gegeven. 
Met veel genoegen werd de dag rond 
17.30 uur afgesloten met een zeer te-
vreden terugblik op de Monumentendag 
2019. Met recht een Plek van Plezier.

SCHRIJVERSCAFÉ KUNSTKRING START 
NIEUWE SEIZOEN MET KORT LONTJE
TWELLO.- In het galeriecafé van de 
Kunstkring is het eerste Schrijverscafé 
van dit seizoen op vrijdag 20 september 
vanaf 16.00 uur (inloop 15.30). Het luis-
terpubliek is welkom aan de Dorpsstraat 
11 A in Twello. De toehoorders bepalen 
zelf of de gemoederen te hoog oplopen 
als de voordragende schrijvers hun ver-
haal doen. Het thema deze middag is 
‘Een kort lontje’.
Dit thema werd aangedragen door Mie-
ke Geelen, een van de vaste schrijvers 
van het twaalfkoppige schrijversgenoot-
schap van de Kunstkring. Het fascineert 
haar hoe diverse mensen op verschil-
lende zaken reageren. Volgens psycho-
logen heeft dat ook te maken met je 
coping mechanisme. Hoeveel kun je als 
mens aan en verwerken. De ene persoon 
slikt al zijn frustratie en boosheid in en 
wordt zelf ziek, terwijl een andere per-
soon als een tikkende tijdbom door het 
leven gaat. En dan laten we natuurlijk 
even de figuren die stijf van de pillen of 
lam van de alcohol zijn buiten beschou-
wing. Daarvan zien we helaas dagelijks 
de vreselijke gevolgen omdat de rem 
er dan volledig af is en kennelijk andere 
mensen deze gewelddadige boosheid 
als vanzelfsprekend moeten ondergaan.
Maar waar komt zo’n kort lontje nu ei-
genlijk vandaan, vragen de schrijvers 
zich deze middag af en verwerken dat in 
hun verhalen. Volgens psychologen heb-

ben zowel ‘nature’ als ‘nurture’ (aangebo-
ren natuur als opvoeding en omgeving) 
hun invloeden.
Want hoe je met woede omgaat, ligt 
deels in de manier van opvoeden. Mocht 
jij je als kind uiten of hield je juist in? 
Welk voorbeeld heb je gehad? De schrij-
vers van het Kunstkring Schrijvers café 
laten u kennismaken met vele types die 
als gevolg van hun korte lontje vaak in 
de problemen komen of een enkele keer 
in een grappige situatie. Maar ook hun 
slachtoffers passeren de revue. 
Een voorbeeld: Een experiment met 
straatboefjes toont aan dat straffen en 
disciplineren (laat staan een gesloten 
jeugdinstelling) niet werkt bij straatboef-
jes. Leer ze liever zich constructiever te 
uiten en betrek hun ouders bij het pro-
bleem, zeggen gezinstherapeuten: dat 
helpt recidive te voorkomen. Zo is er in 
een therapeutische sessie te lezen, waar-
bij een vader allerlei vooringenomen be-
schuldigingen uitroept, waar de jongen 
bij zit. De jongen sluit zichzelf na boos-
heid vaak op in de badkamer. Voor het 
eerst reageert de jongen ergens op.  ,, Ik 
sloot me op in de badkamer, omdat ik 
graag met wat privacy in bad zat. Jij loopt 
alleen maar tegen me te vloeken en te 
tieren’’. Stond dat ook niet ergens in de 
bijbel? Wat je zaait, zal je oogsten. 
Ongetwijfeld herkent de luisteraar in de 
verhalen a.s. vrijdag ook iets van de kor-

te lontjes in het leven: zijn ze soms om je 
heen, of ben je er zelf een? Dus publiek 
is welkom om gratis te komen genieten 
van de hersenspinsels rond dit thema. 
Gastvrouw Lis van der Geer heet u dit 
nieuwe seizoen weer van harte welkom 
op elke 3e vrijdag van elke maand, te 
starten op 20 september om 16.00 uur. 
Dorpsstraat 11A in Twello. Toegang is 
gratis (een gift is welkom).Wilt u zelf een 
keer een gedicht of verhaal voordragen, 
meldt dat even van tevoren aan bij lis-
vandergeer@hotmail.com

FLORALIA OBS WILP-ACHTERHOEK
WILP-ACHTERHOEK.-Vrijdag 20 september zal de jaarlijkse Floralia weer wor-
den gehouden op OBS Wilp-Achterhoek.De Floralia start om 18.00 uur. De 
donderdag voorafgaand aan dit gezellige feest maken alle leerlingen bloem-
stukjes met als thema “het platteland”. Een jury zal de bloemstukjes beoor-
delen per leeftijdscategorie. Natuurlijk zal er ook weer een prijs zijn voor de 
leerling die de hoogste zonnebloem heeft gekweekt. In alle klassen kunnen 
de kinderen oude en nieuwe spelletjes doen. Er kan ook dit jaar weer geraden 
worden wat er verstopt zit in het 1 meter lange krentenbrood. Tevens zijn bij 
het Rad van Fortuin en de loterij weer vele mooie prijzen te winnen.  De leer-
lingen lopen binnenkort met lootjes door het dorp. De avond wordt om 21.30 
uur afgesloten met de trekking van de loterij. De opbrengst  komt ten goede 
aan de school.

FILM IN DE BUITENLUCHT GOED BEKEKEN
WILP.-  Afgelopen vrijdag werd de tuin van landgoed ‘De Dijkweide’ omgetoverd tot een openluchtbioscoop door ‘Wilp Staat Op’ en 
‘Kukeleku Mobile Cinema’. Ruim 120 bezoekers verlieten rond middernacht het ‘sprookjesachtige’ terrein en roemde de organisatie 
en de film. De mensen van ‘Wilp Staat Op’ dachten iets unieks te organiseren, maar films in de buitenlucht blijken erg populair deze 
(na)zomer.  Zo waren er meerde films te bewonderen in de buitenlucht maar de weersomstandigheden waren  afgelopen vrijdag 
wel heel erg  gunstig. Onder een volle maan  konden bezoekers genieten van de film ‘Demain tout commence’. De film vertelt het 
verhaal van een man, die zeer plotseling geconfronteerd werd met het vaderschap. Het gevolg was grotendeels komisch maar ook 
emotioneel. 

Waxinelichtjes
Zo’n 120 bezoekers genoten van deze Franstalige film.  De mensen van ‘Wilp Staat Op’ hadden bovendien zo’n 300 waxinelichtjes 
aangestoken. Vanaf het parkeerterrein was er,  middels die waxinelichtjes , een route uitgezet door het bos richting de filmlocatie. De 
organisatie zegt na afloop enorm dankbaar te zijn voor deze sprookjesachtige locatie. “Men moet niet vergeten dat we hier te gast zijn 
op privéterrein. Dat is al super, maar als je dan ook nog eens ziet hoeveel de eigenaren van deze prachtige grond zelf bijdragen aan 
dit succes. Ontzettend fijn dat we zo kunnen samenwerken, ” aldus Gerrit Kroes namens Stichting Wilp Staat Op 



wk 07-08

12,49
  100 cl

HOOGHOUDT
Jonge Dubbele
Graanjenever

HOOGHOUDT
Vieux

12,49
  100 cl

CAFÉ
MARAKESH
Koffielikeur

CAFÉ

 9,99
   70 cl

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

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

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

Aanbiedingen geldig van 16-09-2019 t/m 29-09-2019
wk 38-39

15,99
   70 cl

HAVANA
CLUB

Añejo Especial

GLEN TALLOCH 
Blended Scotch

Whisky

14,99
   100 cl

Primera Piedra
Wine of Chile
Sauvignon Blanc
Syrah

75 cl per fles 5,49
EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

25.00
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,17]

12,99
    50 cl

BAILEYS
Chocolat

Luxe

BAILEYS
The Original

BAILEYS

12,99
    70 cl

Marquise de
Lassime

Vin de Pays de l’Aude
Frankrijk

Merlot
75 cl per fles 5,49

JOSEPH GUY
VS Cognac

20,99
   70 cl

25.00
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,17]

JACHTBITTER
Kruidenbitter

JACHTBITTER

12,99
  100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

topSlijters
Poldervaart
Stationsstraat 14
Twello

T 0571-275757

www.uwtopslijter.nl U bent van harte welkom bij Dennis en Leendert 
Poldervaart úw specialisten  in lekkere dranken!

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

SCHOLIEREN GEZOCHT
Ripaplant B.V. is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in 

het ontwikkelen en produceren van pot- en perkplanten in 
toegevoegde waarde.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste scholieren vanaf 15 jaar 
voor op de zaterdagen en in de vakanties. Wil je snel aan de 

slag en lekker bijverdienen dan ben je ook 
doordeweeks van harte welkom!

Ben je geïnteresseerd stuur dan een mailtje naar 
office@ripaplant.nl 

Ripaplant BV  |  de Ziele 2B, 7391 JP Twello  |  0570-600150

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

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

Verstop je niet langer!

Lochemsestraat 34a, 7396 PK De Vecht/Terwolde
Telefoon 055 - 323 20 84 • Mobiel 06 - 51 90 33 66

MAMA’S MOJO 
IN DE NERING BÖGEL

DE WORP.- Op zondagmiddag 22 sep-
tember spelen Mama’s Mojo in de mu-
ziekkoepel van het oudste stadspark van 
Nederland op de worp. Zij spelen van 
14.30 tot 16.30. We duimen dat het weer 
meewerkt, tot nu toe hebben we veel ge-
luk gehad met het weer. Natuurlijk zal de 
catering weer aanwezig zijn waar je met 
contant geld en met pin kunt betalen. Er 
zullen weer stoelen staan voor het pu-
bliek dat graag wil zitten. 
Mama’s Mojo is een coverband die net 
dat beetje anders doet! Nummers die 
je even vergeten was maar toch heel 
goed kent. Mama’s Mojo speelt juist 
deze nummers, en uiteraard laten wij 

de klassiekers niet helemaal links liggen. 
Mama’s Mojo kan ook een geheel uniek 
Live muziek quiz verzorgen. Bij interesse, 
vraag er naar!
Met nummers van toen en nu,  een ver-
assende mix,  uit de jaren 80 en 90 en 
zeker ook vanaf 2000 tot recent. Denk 
o.a. aan INXS, Simple Minds, U2, Pink, 
Herman Brood, Rolling Stones, Golden 
Earing, Live, No Doubt, David Bowie, Ge-
nesis, Eagles en The Scene.
Enthousiast en Nieuwsgierig geworden? 
Of wil je meer informatie?
Check onze facebook pagina of Bel, mail 
of app ons!!!!
06-19684480//mamasmojo@mail.com

DORPSFEEST TEUGE 
WAS WEER “MUDDER VET”
TEUGE.- Na een lange, zorgvuldige voorbereiding was het afgelopen week-
end eindelijk tijd voor het Dorpsfeest Teuge. Dit jaar voor de 41ste keer 
georganiseerd door Stichting Jongerenwerk Peco. Een aantal oude tradities 
zijn dit jaar in een nieuw jasje gestoken om het dorpsfeest nog spectacu-
lairder te maken. Ook is er weer veel tijd besteed aan de aankleding van 
het feest. Er werd dit jaar een gezellig sfeertje gecreëerd door middel van 
levensgrote schemerlampen die zowel buiten als binnen in de tent voor de 
nodige sfeerverlichting zorgden. 

Het weekend werd vrijdagavond ingeluid 
met het welbekende Vliegtuigschieten, 
dit jaar met een nieuwe categorie, na-
melijk het jeugd vliegtuigschieten. Kids 
vanaf 10 jaar oud konden het tegen el-
kaar opnemen om de felbegeerde titel 
binnen te slepen. De allereerste Schut-
tersprins van het Teugse dorpsfeest is 
uiteindelijk Joep Boerkamp geworden. 
Bij de volwassenen was het Robbin Duif 
die er na een verhitte strijd en vele scho-
ten met de titel Schutterskoning vandoor 
ging. Nadat het vliegtuig naar de grond 

gestort was, was het tijd om in de tent 
het feest af te trappen. Dit was een mak-
kie met de band “Steam”, zij zorgden 
ervoor dat het vrouwelijk schoon goed 
vertegenwoordigd was en iedereen flink 
wakker werd geschud voor de rest van 
het weekend. 

Op de zaterdagmiddag werden alle kin-
deren in de tent verwacht voor de kin-
dermiddag. Verschillende spelletjes en 
activiteiten werden opgezet om er een 
leuke middag van te maken. Ook was er 

de uitreiking van de zonnebloem wed-
strijd. Deze werd gewonnen door Miley 
die een zonnebloem had gekweekt van 
maar liefst 3.65m.! Voor degenen die 
een revanche willen zijn er nieuwe pitjes 
uitgedeeld om volgend jaar weer mee te 
strijden om de hoogste zonnebloem.
Zaterdagavond stroomde de tent gezel-
lig vol waarbij de band Lead en DJ Sander 
de muziek verzorgden. Met een geslaag-
de en spetterende avond tot gevolg. 

De zondag kwam dit jaar eerder dan 
andere jaren en voor sommigen mis-
schien wel een beetje te vroeg. Voor de 
eerste deelnemers van de “Mudder VET 
Run” luidde het startschot immers al om 
11.20 uur. Deze kids waren zeker niet 
bang voor natte voeten en lieten de ou-
ders graag zien hoe je de verschillende 
obstakels te lijf kon gaan. Bij de meisjes 
categorie was het Esmee Bulten die de 
1e prijs binnen sleepte en bij de jongens 
was dit Mats ter Mate. Hierna was het 
tijd voor de 5 kilometer en 10 kilometer 
volwassenen. Ook zij brachten het er, op 
een nat, modderig en ietwat geurend 
pak na, goed vanaf. De 5 kilometer is bij 
de dames gewonnen door Henriëtte van 
de Schepop en bij de heren door Eduard 
van den Beld. Bij de 10 kilometer gingen 
Kirsten Alberts en Maurice Roeterd er 
met de winst vandoor. Na een warme 
douche dook iedereen de tent in om 
met de nodige drankjes naar de muziek 
van Super Sundays te luisteren. Toen de 
avond begon te vallen heeft Peco’s eigen 
DJ Sander het weekend afgesloten met 
een spetterende show. 
Al met al was “Peco’s Mudder VET Run” 
de grote ster van het weekend met na 
afloop louter positieve reacties en een 
grandioos feest. Het was kortom genie-
ten afgelopen weekend in Teuge!  

OPEN MONUMENTENDAG 2019
KASTEELRUÏNE DE NIJENBEEK TREKT EEN 
RECORD AANTAL BEZOEKERS
Kasteelruïne De Nijenbeek spreekt al ge-
neraties lang tot veler verbeelding.
De geschiedenis van het kasteel is bij 
vele inwoners van de gemeente Voorst 
op hoofdlijnen bekend. Met name het 
verhaal van d dikke hertog staat in het 
Voorster nationaal geheugen. Het is 
mede daardoor dat de ruïne inmiddels 
een magische aantrekkingskracht heeft 
gekregen.
Van de voormalige 7 kastelen die de 
gemeente Voorst rijk was, is deze ruïne 
het enige overgeblevene. Het huis heeft 
een rijke geschiedenis die terug gaat tot 
1300.
Hoewel er aan de robuuste muren niets 
veranderd is, heeft het kasteel in de loop 
van de eeuwen toch enkele belangrijke 
architectonische veranderingen onder-
gaan. Elke eigenaar paste het kasteel aan 
naar eigen inzicht.
Als die muren konden vertellen zouden 
ze de huidige bezoekers mee kunnen 
nemen in haar roerige verleden. Veldsla-
gen, belegeringen en niet te vergeten be-
schietingen in de Tweede Wereldoorlog, 
met een bijna desastreus gevolg. Niette-
min hield ze stand en staat ze nog trots 
en fier uit te kijken over de IJssel, die al 
eeuwenlang langs en soms over haar 
fundamenten stroomt.
Historische namen van eigenaren kwa-
men in de geschiedenis van Voorst en 
van De Niienbeek voorbij: De Steenber-
gens, de familie Van Stepreadt en later 
in de 18e eeuw de familie Schimmelpen-
ninck van de Oye. Nu is dat mevrouw 
barones A. van Lynden. Zij heeft voor dit 
Monumentenjaar 2019  de poort open 
gedaan.
Vele jaren terug was het mogelijk om er 
als kwajongens stiekem naar binnen te 
sluipen, spannend was het allemaal. Rid-
ders en jonkvrouwen kwamen ze er niet 

meer tegen, wel vleermuizen die er hun 
eigen huisvesting van hadden gemaakt.
De mogelijkheid om nu stiekem naar 
binnen te gaan was er al jaren niet meer. 
De ruïne zat om veiligheidsreden op slot 
en daardoor werd het alleen maar span-
nender, tot afgelopen zondag: Open Mo-
numentendag.
De kasteelruïne was voor het eerst open-
gesteld zonder aanmelding vooraf.
Dat de belangstelling wel eens groot zou 
kunnen worden was voorspeld. Maar 
liefst vijf gidsen stonden klaar om de 
grote stroom bezoekers in groepen van 
15 de geschiedenis van het voormalige 
kasteel te vertellen en hun daarbij een 
kijkje te gunnen in het inmiddels gecon-
solideerde kasteel.
Met nadruk op geconsolideerde, want 
de kasteelruïne, die jaren lang in weer 
en wind gestaan heeft, wat de conditie 
niet te goede gekomen is, is, niet geres-
taureerd; dat zou een totale verbouwing 
tot gevolg hebben gehad. Deze conso-

lidatie heeft de ruïne behoed voor nog 
meer verval. De Oudheidkundige Kring 
met haar vrijwilligers waren wederom 
als gastheren en dames aanwezig om de 
grote stroom belangstellenden in goede 
banen ten leiden.
Rond de 350 gasten werden welkom ge-
heten en deskundig door de ruïne geleid.
Verhalen kwamen los, 
‘Wat geweldig dat ik er nu eindelijk eens 
in mag kijken’ en ‘ ík heb hier vroeger nog 
gespeeld’,  en ook ‘ik heb er veel over ge-
lezen maar dan nu in het echt’!
Door de grote toestroom moest er ook 
wel even gewacht worden voor men de 
trappen van De Nijenbeek kon beklim-
men maar het publiek onderging het ge-
duldig en vol begrip.
De eerstvolgende mogelijkheid om de 
kasteelruïne te bezoeken is op 21/22 
september, op 5/6 oktober en op 19 ok-
tober.
arvoor moet men zich nu wel aanmelden 
op www.bezoekvoorst.nl 

http://www.bezoekvoorst.nl


1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

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

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  inleveren (tegen 

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

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS

 
anders omgaan met onrust en stress 

MINDFULNESS 
2 oktober start 8-weekse training 

 

  www.aandachtgeeftjekracht.nl 

Mooie Camper Fiat 150 pk 
automaat bouwjaar 2014 

H. Keurhorst tel. 06 53 407 152

TE HUUR 

Buurman 
Vleesch & Vis

Volop heerlijke huisgemaakte stamppotten

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, 
vlees: 0571-271439 | vis: 0571-271662, www.buurmantwello.nl

1.90

7.50

4.40

3.402.75

3.508.00

1.69

Gegrillde procureur

Beenham

Macaroni

Grillworst saladePorc de la fraiche

Gevuld stokbroodGepaneerde schnitzels

Zeeuws spek

100 gram

Stuk 500 gram

400 gram

200 gramPer stuk

per stuk4 voor

100 gram

2.25

4.20

5.50

Zalmfi let a la minute

Broodje gerookte 
zalmfi let

Kibbeling

100 gram

per stuk

middel portie

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Conference 
handperen

Voordeelnet uien

Weer volop: spruitjes, koolraap, zuurkool en boerenkool

0.99

2.495 kilo

kilo

Witlof

Ananas

0.99

0.99op=op

heel kilo

 per stuk

Bieten 1.492 kilo

10 soorten kwaliteits 
aardappels

Alleen bij van Hees Versmarkt, 
uw specialist! 

15 soorten appels

EPDM en toebehoren
Kwaliteits EPDM - vliegvuur bestendig - LFSR kwalificatie

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

Verkoop Service Veluwe BV

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

06-13456651

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw steunzolen en sportzolen. Kin-
dersteunzolen 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.mulderorthopedie.nl

Klussen, bestrating, schilde-
ren, tuinaanleg, wimvanvelde.
nl (055) 323 14 49 / De Vecht

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

bergstraat 30a, WIlp. 

TE KOOP POMPOENEN EN 
KALABASSEN voor consumptie 
en decoratie Rijksstraatweg 231 

Teuge

Grote tweedehands winkel in Klarenbeek zondag 22 sept. open 
10.00 - 16.00 uur aan de Molenweg 4.

Te huur: springkussen ge-
schikt voor kinderpartijtjes, 
30 euro per dag. Zelf ophalen 
en terugbrengen. Tel. 06 25 03 

56 93.

Te huur 80m2 opslag nabij 
centrum Twello, per maand 

opzegbaar. tel.nr. (0571) 27 17 
31 / 06 13 88 60 74.

Tuinhulp gevraagd in Klaren-
beek. Enkele uren per week, 
afhankelijk van het seizoen. 

Interesse? Graag mailen naar: 
b.krepel@icloud.com.

HOREN, ZIEN EN HELPEN

Vrijwilligerswerk is: 
hyperactieve 

Karin sussen, die 
plotseling een hekel 

aan de kat heeft.
Kijk op 

www.handjehelpen.nl
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Buiten de paden
Column over natuurzaken

Van Erik-Jan Beekman.

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
www.hamutwello.nl 

0571 298 175
Koppelstraat 12 
7391 AK  Twello 

Elektra installaties
CV installaties
Gas/water/sanitair
Dak- en zinkwerken

Data installaties
Advies - begeleiding
Service - onderhoud

Duurzame energie

Warme hand 7 jarig bestaan!

Al 7 jaar mag ik het mooiste be-
roep uitoefenen! Wat ben ik blij 
dat mijn voetreflex praktijk War-
me Hand 7 jaar bestaat en dat ik 
zoveel mooie mensen heb mogen 
ontmoeten en verder heb kunnen 
helpen. Ik heb veel mooie behan-
delingen kunnen geven aan jong 
en oud.

Mensen komen bijvoorbeeld bij 
mij met  burn-out/stress klach-
ten, zwangerschapsklachten, 
darmklachten, overgangsklach-

ten, hoofdpijn en nog veel meer. 
Voetreflex helpt daar waar jouw 
lichaam een steuntje nodig heeft 
om beter te kunnen functioneren. 

Heb jij al kennis gemaakt met 
praktijk Warme hand? Bij voetre-
flex worden allerlei klachten via 
de voeten behandeld door reflex-
punten te masseren en druk daar-
op uit te oefenen. Op de voeten is 
het lichaam weerspiegeld. Door 
de juiste reflexpunten te behan-
delen op de voet worden klach-
ten minder. 

Ben jij het ook zat om steeds maar 
pijn/last te hebben? Weet je niet 
meer wat je met de klachten aan 
moet?

Bel of mail me en dan kijken we 
samen of ik ook iets voor jou kan 
betekenen. De behandelingen 
kunnen eventueel deels vergoed 
worden door jouw zorgverzeke-
raar.

Laat warme hand je een handje 
helpen. Tot snel bij Warme hand.
info@warme-hand.nl
0645213300

Advertorial

ZONNEBLOEM 
SLUIT WANDEL-
SEIZOEN AF MET 
“DE TROSSEN LOS”
BUSSLOO.- “ Een bijzonder wandel-
seizoen voor de gasten en vrijwilli-
gers van de Zonnebloem.”  Zo vatten  
de organisatoren Ineke van Uitert 
en Truus Schipper de drie wandelin-
gen van 2019 samen. Dat bijzondere 
zat in de weersomstandigheden van 
de afgelopen maanden. 

Een wandeling bij zeer lage tempera-
turen, een wandeling met hagel en on-
weer, een wandeling die vanwege de 
hitte werd afgeblazen en een die ook 
vanwege de hitte verschoven werd naar 
vorige week dinsdag. Het heeft voor de 
dames veel extra werk en stress opge-
leverd om een en ander “last minute” te 
regelen. Maar deze  laatste wandeling 
vond onder prima weersomstandighe-
den plaats. Uiteraard werden de gasten 
in het clubgebouw van Cupa ontvangen 
met koffie en gebak, ditmaal beschikbaar 
gesteld door bakker Wil Gerrits uit Wilp.  
De gasten genoten weer van het fraaie 
groen van Bussloo. Bij het bekende brug-
getje werd gepauzeerd en was er een op-
treden van het Twellose shantykoor: “De 
trossen los.”  Het koor liet zien dat hun 

repertoire veel breder was dan alleen de 
zeemansliederen. Er werd volop meege-
zongen. Na een verfrissing  en een heer-
lijk krentenmik van bakker Bril uit Voorst 
werd na ruim een half uur de wandeling 
voortgezet.  Bij terugkomst stond, zoals 
altijd, weer een heerlijke lunch klaar. 
Voorzitter Ben Hurenkamp sloot de wan-
delingen van 2019 af met een korte toe-
spraak. Hij bedankte de vele vrijwilligers, 
waarbij dit maal een speciaal woord van 
dank voor de “technische mannen” die 
met zoveel zorg het rollend materieel 
beheren en onderhouden. Trots was Hu-

renkamp ook op vrijwilligster Minie Hut-
ten  die elke keer voor alle gasten soep 
en de bekende kruudmoes maakte. En 
“last but not least”  Truus Schipper en In-
eke van Uitert die dit seizoen een lastige 
klus uitstekend hebben geklaard.  De 
voorzitter hoopte iedereen in 2020 weer 
te mogen zien bij een nieuw seizoen 
wandelen op Bussloo.
Foto’s van deze wandeling kunt u zien 
op:
http://www.flickr.com/photos/regio-
voorstzonnebloem in het album: 190910 
Derde wandeling Bussloo

De gasten van de Zonnebloem genieten van het optreden van “ De trossen los.”
(Foto: Gerrit Bosch) .

AFDELINGSAVOND 
VROUWEN VAN NU
WILP.- Voor de Vrouwen van Nu afdeling Wilp gaat het nieuwe seizoen weer van 
start. Op donderdag 19 september is Nelleke Dillema te gast en geeft ze een lezing 
over de zin en onzin van diëten. Dillema is natuurdiëtist en voedingscoach. Deze 
avond begint om 19.45 uur in dopsphuis de Pompe in Wilp.  Een week later is de 
jaarlijkse fietstocht. Twee dames van de afdeling hebben een mooie route uitgezet. 
Op donderdag 17 oktober is Christiaan van der Linde te gast. Hij is archeoloog en zal 
vertellen over het archeologisch onderzoek in Voorst.
Wilt u ook een avond van de Vrouwen van Nu Wilp bijwonen, dan bent u van harte 
welkom.
We komen iedere derde donderdag van de maand bij elkaar in De Pompe, Dorps-
straat 41 in Wilp. We beginnen om 19.45 uur. U kunt ook kijken op de website: www.
vrouwenvannu.nl/wilp

WELSUMSE 
VROUWEN EN 
DE STEENUIL
WELSUM.- Op 19 september a.s. komen 
de Vrouwen van Nu, afdeling Welsum 
weer bij elkaar. De avond begint om 
19.30 uur en wordt gehouden in dorps-
huis “de Bongerd” te Welsum. De dames 
kijken terug op de busreis en fietstocht 
van de afgelopen zomer. Bloemisterij 
Teunissen uit Terwolde beoordeelt de 
stekken van de door de vrouwen opge-
kweekte Franse geraniums en de prijzen 
worden bekend gemaakt. Dit jaar heeft 
de afdeling twee jubilea. H. v.d. Starre-
de Moor is 45 jaar lid van de afdeling en 
H. Keurhorst-v.d. Worp  60 jaar. Deze 
dames worden in het zonninetje gezet.  
Mevrouw F. Scheltinga  vertelt hen ver-
volgens  over het leven van de steenuil. 
Deze uil is de bekendste van de kleinere 
uilensoorten. Hij is van oudsher een be-
kende verschijning in ons landschap.

WEKELIJKS 
HUIS AAN HUIS 

DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

PADDENSTOELENPARADIJS
Maandagmorgen, na een paar 
mooie nazomerdagen komt 
regen met bakken uit de lucht. 
Vandaag waarschijnlijk  geen 
berichten in de media over 
alsmaar drogere zomers.
De scholen zijn al weer even 
begonnen, en de rest van ons 
land is ook weer aan het werk.
De komende twee jaar gaan 
we nog elke morgen naar De 
Wingerd om onze jongste weg 
te brengen. De fiets achterop, 
waarna hij ‘s middags met behulp van de klaar-overs de bijna onoverbrug-
bare Iordensweg over kan steken, om zo terug naar huis te fietsen.
Auto’s, vrachtwagens, landbouwverkeer, vuilniswagens en onze kinderen al-
lemaal in de spits op deze  50 km weg… En als dat nog niet genoeg is, stond 
vorige week ook nog de spelersbus van PEC Zwolle voor het gemeentehuis….
Op deze regenachtige maandagochtend stond ik in een lange rij auto’s en 
vrachtwagens te wachten om de Zutphensestraat op te draaien richting 
Apeldoorn. In de spiegels zag ik een terreinwagen naderen met een vee kar 
erachter. Tot mijn verbazing passeerde deze persoon de rij om vervolgens 
de parkeerplaats van het wegrestaurant  “De Nieuwe Kar” op te draaien.  Ik 
dacht bij mezelf, wat gaat deze persoon nu doen? En ja hoor, nu zag ik dat 
de parkeerplaats als sluiproute wordt gebruikt om de lange rij te kunnen 
passeren.  
Het lijkt erop dat het nu dan toch een beetje herfst wordt. De mais is klaar 
om geoogst te worden, maar tot die tijd kan de das, die elke nacht op bezoek 
komt, zich nog te goed doen aan de kolven. Op diverse plekken heb ik al de 
nodige mais aan de grond zien liggen door toedoen van dit dier, om zo bij 
de kolven te komen.
Als over aantal weken de mais definitief van het land is en plaats heeft ge-
maakt voor de snijrogge,  dat is het echt herfst.
Maar ook nu de dagen korter en vochtiger worden is er nog volop moois te 
beleven.
Voor diegenen die de tuin straks “winterklaar” willen maken op de traditio-
nele manier  mogen van mijn gerust hun gang gaan.  Maar het kan ook heel 
fraai zijn om niet al te netjes te zijn. Het is zelfs juist mooi om bewust hier en 
daar wat extra materiaal neer te leggen. Een mooi voorbeeld zag ik onlangs 
nog in een vrij grote bostuin waar ik was.
Een kronkelpaadje door de hele tuin, beschut onder het dichte bladerdek 
van de bomen.
Dit paadje is afgebakend met boomstammetjes die je leiden door deze fraaie 
tuin.
Veel van deze stammetjes, die verscholen liggen onder het dichte dek van 
bladeren en naalden, blijven altijd vochtig waardoor er een waar paradijs 
is ontstaan voor vele mossen en paddenstoelen.  Op deze manier blijft een 
wandeling door deze tuin, ook in de herfst, elke keer weer een belevenis.

http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.vrouwenvannu.nl/wilp
http://www.vrouwenvannu.nl/wilp


Appelnestjes / kersen nestjes
Lekkere frisse koeken 
Per 2 stuks van €2.30  voor

Sukade brood
Per stuk van €3.70 voor

Mueslibolletjes
Zak 6 stuks van €2.46  voor

Binnendijks goud
+/- 400 gram van €1.50 voor

Waddenbrood
Brood gemaakt van volkorentarwe en roggemeel
Per stuk van €2.40 voor

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

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van 
woensdag 18 september t/m dinsdag 24 september 2019.

1
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2
2

25

00

00

00

15

woensdag 18 september t/m dinsdag 24 september 2019.woensdag 18 september t/m dinsdag 24 september 2019.woensdag 18 september t/m dinsdag 24 september 2019.woensdag 18 september t/m dinsdag 24 september 2019.woensdag 18 september t/m dinsdag 24 september 2019.

Iedere vrijdag en zaterdag in september:
onze heerlijke speculaasjes 

20% korting!!!
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www.zorggroepapeldoorn.nl

Zorggroep Apeldoorn in Twello: kleinschalig en vertrouwd
Dagactiviteiten en woonlocatie voor mensen met dementie

Liefdevolle zorg  
 
Zorggroep Apeldoorn e.o. 
biedt deskundige zorg en 
behandeling op 19 verschil-
lende locaties. 
Mensen krijgen de zorg 
die ze nodig hebben. Dat 
doen wij met toewijding en 
plezier, op een liefdevolle 
wijze. Bij cliënten thuis, in 
de buurt en, als dat niet 
meer kan, in één van onze 
locaties. 
 
Wilt u zich aanmelden of 
meer informatie?  
Neem dan contact op met 
onze medewerkers van 
het zorgservicebureau. Zij 
helpen u graag verder. Het 
zorgservicebureau is tele-
fonisch bereikbaar tussen 
08.00 en 16.30 uur. U kunt 
ook een e-mail sturen. 

          055 549 52 49
          zorgservicebureau@ 
          zgapeldoorn.nl

In het centrum van Twello biedt Zorggroep Apeldoorn dagactiviteiten 
in De Barnte. Het dagactiviteitencentrum heeft een grote, gezellige 
huiskamer en een fijne buitenplaats met terras. 

Dagactiviteiten voor thuiswonende  
ouderen met dementie

Mensen met dementie werken in de 
Barnte aan een betere psychische 
en fysieke conditie. Met als doel zo 
lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
Cliënten kunnen er creatief bezig 
zijn, bijvoorbeeld schilderen of hand-
werken, muziek maken en bewegen 
(sport, spel, gymnastiek, wandelen). 
Ook geheugentraining staat vaak op 
het programma.

De Barnte werkt met kleine groepen 
en er is veel expertise en ondersteu-
ning aanwezig.  
 
Bezoekers van de Barnte zijn enthou- 
siast over de vele verschillende activi-
teiten en de gezellige, huiselijke sfeer. 
Ze gaan tevreden naar huis en komen 
graag weer terug. Wilt u meer weten? 
Kom gerust een kijkje nemen!

 
Zorggroep Apeldoorn  
locatie Twello
Sint Maartenserf 85
7391 AG Twello

Dagactiviteiten De Barnte
Torenbosch 12
7391 CA Twello

“Mijn vader heeft ruim 
een jaar bij Zorggroep 

Apeldoorn locatie Twello 
gewoond, en wat werd er 
goed voor hem gezorgd! 

De liefde, zorg, maar  
vooral het respect waar-

mee hij werd verzorgd 
hebben diepe indruk  

gemaakt.”

Locatie Twello van Zorggroep Apeldoorn e.o. is een kleinschalige woonlocatie voor mensen met dementie 
die niet meer thuis kunnen wonen. Het verpleeghuis is ruim van opzet en cliënten hebben veel bewegings-
ruimte, zowel binnen als buiten. Voor de dertig bewoners en hun familie beschikt de locatie over drie grote 
huiskamers, een uitnodigende tuinkamer en een grote tuin met dierenweide.

Kleinschalige woonlocatie voor mensen met dementie

De meeste cliënten komen uit Twello 
of omgeving. ‘Er heerst hier echt een 
ons kent ons sfeer,’ aldus Antoinette 
Mölder, afdelingscoördinator. ‘De 
betrokkenheid van familie en vrij-
willigers uit het dorp is groot. Er is 
hier een mentaliteit van: in dit dorp 
zorgen we voor elkaar. Wij zeggen 
dan ook altijd ‘we doen het samen’. 
Familie is hier altijd welkom. En we 
zijn ontzettend blij met de grote 
groep vrijwilligers waar wij elke week 
weer op kunnen rekenen!’ 
 
Complexe zorg
Het verpleeghuis in Twello biedt al 20 
jaar gespecialiseerde zorg voor men-
sen met dementie. ‘De mensen die 
bij ons komen wonen, zijn vaak lange 
tijd verzorgd door mantelzorgers. Op 

een bepaald moment gaat dat niet 
meer, bijvoorbeeld als mensen gaan 
dwalen, angstig worden of pro-
bleemgedrag laten zien. Dan wordt 
het voor mantelzorgers te zwaar. 
Onze medewerkers zijn deskundig in 
complexe zorgvragen en geschoold 
in bijvoorbeeld onbegrepen gedrag 
en angst.’ 
 
Advocaatje
‘Liefdevolle zorg in combinatie met 
heel veel nuttige en leuke activitei-
ten,’ zo vat Antoinette de kracht van 
de locatie samen. ‘Onze activiteiten-
begeleiders organiseren filmavon-
den, zingen, gym en bijvoorbeeld 
bingo. Ook komt de muziekthera-
peut regelmatig langs om met de 
bewoners muziek te maken. Elke 

vrijdag is er borrelmiddag. Voor de 
bewoners is er dan een advocaatje. 
Vaak komen familieleden gezellig 
langs om mee te borrelen.’

Antoinette Mölder 
afdelingscoördinator

Help ons zorgen
Direct aan het werk als zorg-
professional? Stage lopen of 
werken en leren combineren? Bij 
Zorggroep Apeldoorn e.o. kun je 
aan de slag!  

Kijk voor onze actuele vacatures 
op www.zorgvoorapeldoorn.nl.

 



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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

Openbare vergadering gemeenteraad maandag 23 september 
om 19.30 uur in het 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:
• Bestemmingsplan Middendijk naast nr. 52, Nijbroek [besluit]
• Verslag besloten raadsvergadering 8 juli 2019 (openbaar vanaf 17 juli 2019) [besluit]
• Verslag informatieve beeldvormende vergadering 8 juli 2019 [besluit]
• Verslag ronde-tafelgesprekken 9 september 2019 [besluit]
• Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 16 september 2019 [besluit]
•	 Kadernota	schuldhulpverlening	2019	–	2022	[finaal	debat]
•	 Integraal	Wegenplan	Voorst	2020	–	2024	[finaal	debat]
•	 Oriëntatienota	samenwerkingsverbanden	[finaal	debat]
•	 Evaluatie	effect	maatregelen	beperking	overlast	hondenpoep	[finaal	debat]
•	 Procesevaluatie	Denktank	Ruimtelijke	Toekomstvisie	Voorst	[finaal	debat]
•	 Programma	Water	2020	–	2025	[finaal	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 ver-
gadering	neemt	de	raad	besluiten	over	de	onderwerpen	waarover	het	finale	debat	is	gevoerd	en/
of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

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

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op voorst.nl bij de 
vergaderstukken te komen. Deze staan ook op voorst.raadsinformatie.nl en in de 
(gratis) app Politiek Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken digitaal 
kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten   
maandag 23 september 19:30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
maandag 14 oktober 18:00 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 28 oktober 10:00 uur raadsvergadering  gemeentehuis Twello
maandag 11 november 19:30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

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

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

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

Stoptober: stop met roken in oktober

Op 1 oktober begint de zesde 
editie van Stoptober. Nederlan-
ders worden opgeroepen om 28 
dagen lang te stoppen met ro-
ken. In de afgelopen jaren zijn al 
duizenden rokers tijdens Stop-
tober gestopt met roken. En zij 
hebben bewezen dat Stoptober 
werkt, want na een maand niet 
roken is gebleken dat de kans vijf 
keer zo groot is dat deze stop 
blijvend is. 

Ook Georgina, Rick en 
Ernst Daniël stoppen
Stoppen met roken doe je niet 
alleen. Ook bekende Nederlan-
ders doen mee met Stoptober. 
Georgina Verbaan kijkt uit naar 
Stoptober: “Ik schaam me ervoor 
dat ik nog rook, maar nu moet 
het echt klaar zijn”. Rick Brand-
steder heeft spijt dat hij ooit is 
begonnen met roken en hoopt 
nu jonge mensen te waarschu-
wen vooral niet te beginnen met 
roken: “Roken is zo stom en 
dom.	 Je	dient	 jezelf	 vergif	 toe	
en het kost nog veel geld ook!” 
En Ernst Daniël Smid wil ook al 
langere tijd van zijn verslaving 
af: “Met enige hulp van Stoptober 
en alle deelnemers moet het me 
lukken!”

Doe ook mee met Stoptober
Iedereen die aan Stoptober wil 
meedoen, kan zich nu via stop-

tober.nl inschrijven en vanaf 26 
september ook de bijbehorende 
app met tips downloaden. Deze 
gratis app biedt vanaf 1 oktober 
dagelijks steun en geeft informa-
tie over wat stoppen met roken 
betekent voor de gezondheid. 
Naast de app is voor de stoppers 
ook een gratis Stoptober Maga-
zine verkrijgbaar bij Kruidvat. En 
op Stoptoberhuis.tv laten vijftig 
rokers zich vrijwillig in het Stop-
toberhuis opsluiten om onder 
deskundige begeleiding de eerste 
lastige dagen van Stoptober door 
te komen. Op Facebook, Twitter 
en Instagram is het mogelijk om 
ervaringen met andere stoppers 
uit te wisselen en elkaar te steu-
nen, want stoppen met roken 
doen we samen.  

Stoptober voor bedrijven
Stoptober heeft ook een speciaal 
aanbod voor bedrijven en organi-
saties die stoppen met roken bij 
hun medewerkers onder de aan-
dacht willen brengen. Via stop-
tober.nl zijn promotiematerialen 
te bestellen en trainingen aan te 
vragen. 

Stoptober is een initiatief van het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS), KWF Kan-
kerbestrijding, de Hartstichting, 
het Longfonds, het Trimbos-insti-
tuut en GGD GHOR Nederland.   ■

Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van septem-
ber en de eerste twee weken 
van oktober wordt vaak mais 
geoogst. Tijdens het oogsten 
van mais is het mogelijk dat er 
modder op de weg komt. Vooral 
als het regent worden de ver-
vuilde wegen glad en ontstaan 

er gevaarlijke verkeerssituaties. 
Weggebruikers moeten in deze 
periode daarom alert zijn op 
gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agra-
rische bedrijven afgesproken 
dat zij modderborden plaatsen 
om de overige weggebruikers 
te waarschuwen voor een ver-
vuild wegvak. Daarnaast maken 
de	agrariërs,	na	afloop	van	de	
werkzaamheden, zelf de open-
bare weg schoon. De politie en 
medewerkers van de gemeente 
Voorst gaan hier nauwlettend op 
toezien. Ziet u een gevaarlijke 
(weg)situatie? Maak hier dan 
melding van op 
verbeterdebuurt.nl  ■
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

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

lege van burgemeester en wet-
houders (of de burgemeester, 
afhankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Postbus 
9000, 7390 HA Twello, binnen 
zes weken na de datum van ver-

zending van het besluit aan de 
aanvrager. 

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

Omdat een bezwaarschrift geen 
schorsende werking heeft, kan 
ook een verzoek tot een voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, 

Team bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.

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

bekendmakingen
Week 38: 18-09-2019

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

Droom voor uw buurt? Doe mee met Kern met Pit!

Wilt u uw buurt mooier maken en 
heeft u daar een goed idee voor? 
Ga via de wedstrijd Kern met Pit 
met uw bewonersinitiatief aan de 
slag om een idee voor uw leef-
omgeving binnen een jaar waar te 
maken. Op kernmetpit.nl vindt u 
veel inspiratie met voorbeelden van 
initiatieven die de afgelopen jaren 
meededen zoals een buurtmusical, 
een zorgapp, een basketbalveld of 
buurtmoestuin en het starten van 
een kunstproject in de buurt. Hier 
is het ook mogelijk om tot en met 
31 oktober 2019 gratis in te schrij-
ven met uw bewonersinitiatief. 

We doen het samen!
Deelnemers aan Kern met Pit krij-

gen via de KNHM foundation pro-
fessionele ondersteuning, zoals 
gratis advies, een eigen coach, 
gratis workshops, een landelijk 
netwerk, netwerkbijeenkomsten 
en hulp van ingenieursbureau Ar-
cadis. Lukt het om binnen een jaar 
het idee te verwezenlijken? Dan 
ontvangt uw initiatief het predicaat 
Kern met Pit én duizend euro. En 
deelnemers van Kern met Pit krij-
gen gratis toegang tot het festival 
‘We doen het samen!’, hét festi-
val voor burgerinitiatieven op 28 
maart 2020 in Amersfoort.

Laat het ons weten!
De gemeente Voorst ondersteunt 
verschillende bewonersinitiatie-

ven. Gaat u aan de slag met een 
initiatief? Laat het ons weten, dan 
bekijken we samen hoe we elkaar 
verder kunnen helpen: Chris Frenc-
ken, coördinator maatschappelijke 
initiatieven: c.frencken@voorst.nl , 
0571-27 92 68.  ■

Herinrichting Klarenbeek vertraagd tot begin 2020

De herinrichting van de Bosweg, 
de Molenweg en de Sparrenweg in 
Klarenbeek die dit najaar in op-
dracht van de gemeente van start 
zou gaan is helaas vanwege lever-
tijden van materialen vertraagd. 
De werkzaamheden starten na de 
vorstperiode, begin 2020.

Langere levertijd 
Voor de uitvoering van het her-
inrichtingsplan zijn verschillende 
materialen nodig. Helaas is de 
levertijd voor bepaalde materi-
alen erg lang. Er is gekeken naar 
alternatieven voor deze materi-

alen maar deze zijn vele malen 
duurder. Daarom moeten de 
werkzaamheden uitgesteld wor-
den tot begin 2020 wanneer de 
materialen geleverd zijn. 

Omwonenden worden 
geïnformeerd
De uitvoering van het werk is 
gegund aan aannemer Hoonstra 
Ophof BV in Apeldoorn. Begin 
2020, na de vorstperiode, infor-
meert de aannemer de omwonen-
den over de uitvoering, de uit-
voeringsperiode en de tijdelijke 
hinder.  ■

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
J.R. Krepellaan in Klarenbeek Relatie Event op 3 oktober 2019 van 18-22 uur, 4 oktober 

2019 van 18-23 uur en 8 oktober 2019 van 18-23 uur
Vergunning verleend* BW-2019-0203

Kruisweg 22 in Voorst Tuin-/verjaardagsfeest op 7 september 2019 van 20-00 uur Vergunning verleend* BW-2019-0194

Start en finish Molenallee 50 in Wilp 27e truckersdag bij Zozijn op 28 september 2019 van  
14-16 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0169

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Kadijk 12 in Terwolde Wijziging agrarische bestemming in woonbestemming Vastgesteld NL.IMRO.0285.20280-VS00
Zonnenbergstraat 29, 29A en 29B in Wilp Wijziging agrarische bestemming in woonbestemming Vastgesteld NL.IMRO.0285.20275-VS00
Milieumelding
Vaassenseweg 8 in Terwolde Realiseren werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001225
Omgevingsvergunning
Bandijk 60 E25 in Terwolde Plaatsen tuinhuisje met overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2019-0865
Binnenweg 24 in Twello Kappen eik Vergunning verleend* SXO-2019-0754
Bonenakker 54 in Twello Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend* SXO-2019-0755
Broodakker 6 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend (revisie)* SXO-2018-0641
Burgemeester van der Feltzweg 98 in Twello Verplaatsen in-/uitweg Vergunning verleend* SXO-2019-0842
Deventerweg 10 in Terwolde Tijdelijk (10 jaar) gebruiken hooiopslag en afspuitplaats 

(legalisatie)
Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0784

Holtweg 4 in Wilp Bouwen inkoopstation zonneakker (wijzigingsaanvraag op 
SXO-2018-0195)

Vergunning verleend* SXO-2019-0789

Melkakkerweg 12, 14, 16 en 18 in Wilp Bouwen 2 woon-zorgvoorzieningen voor intensieve begelei-
ding

Vergunning verleend (revisie)* SXO-2018-0834

Middendijk 42A in Nijbroek Bouwen stalen draagconstructie voor zonnepanelen Vergunning verleend* SXO-2019-0632
Rijksstraatweg 99A in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0867
Roggencampweg 11 in Wilp Uitbreiden bestaand gebouw Vergunning verleend* SXO-2019-0766
Stationsstraat 16 in Twello Vervangen handelsreclame Aanvraag ontvangen SXO-2019-0870
Veilingstraat 30 in Twello Verbouwen bedrijfspand en plaatsen reclame Aanvraag ontvangen SXO-2019-0874
Wilpsedijk 2 in Wilp Bouwen kisten- en stoomgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2019-0877
Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp Bouwen afkalfstal Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0652
Overig
Marktplein in Twello Standplaats op weekmarkt voor de branche inkt, cartridges, 

telefoon- en tabletaccessoires
Vergunning verleend* 2019-64596

Twelloseweg 1A Steenenkamer Verzoek om maatwerkvoorschrift Melding ontvangen Z-MAATWERK-2019-001244
Sloopmelding
Bizethof 16 in Twello Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen Melding ontvangen SXO-2019-0868
Breestraat 42 in Voorst Verwijderen 3 asbesthoudende schuurdaken Melding ontvangen SXO-2019-0861
Wijkseweg 17 in Terwolde Slopen 2 bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2019-0866
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De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

Reparatie en onderhoud
Uitlijnen

Airco onderhoud
Verkoop auto’s nieuw/

gebruikt

06-11300147 

 
Te huur! Voor trouwerij, bruiloft of feestjes!  

 
Te huur! Voor trouwerij, bruiloft of feestjes!  

 
Te huur! Voor trouwerij, bruiloft of feestjes!  

Te huur! Voor trouwerij, 
bruiloft of feestjes!

Tel nr Hendri: 06 22721769/ Tel nr: Wilco: 06 22456559
Twelloseweg 79F 7396 BM Terwolde 

e-mail: info@hewiclassics.nl

 
Te huur! Voor trouwerij, bruiloft of feestjes!  

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

WILDAVOND 
MET MEER DAN 60 GERECHTEN

VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 NOVEMBER

WELKOMSTDRANKJE - BRANDENDE VUURKORVEN - LIFE COOKING 
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

 Twelloseweg 77 T    7396 BM Terwolde

Ruud Mulder 
+31 6 19 11 02 85
info@rmbouwkundigduurzaam.nl
www.rmbouwkundigduurzaam.nl

Verbouwingen  |  Nieuwbouw  |  Veranda’s  |  Badkamers  |  Bouwbegeleiding 
Energie maatregelen  |  Zonnepanelen  |  LED verlichting  |  Installatiewerk

Tom van Mourik 
+31 6 30 56 41 06

info@tmbouwkundigduurzaam.nl
www.tmbouwkundigduurzaam.nl

Voor de uitvoering van al uw bouwplannen en energiemaatregelen.
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Opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

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

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

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

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

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

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

Klarenbeek
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

Kulturhus - Jachtlustplein 11 - 7391 BW Twello - 0571 - 74 51 50   - www.cjgvoorst.nl  -  info@cjgvoorst.nl  
Openingstijden: Inloopspreekuur ma. t/m vrij. 08.30 uur – 12.30 uur

Kind naar voortgezet onderwijs? 
Praat samen over alcohol en tabak!
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Veel kinde-
ren gaan voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. 
Dat is vaak een spannende tijd, voor kinderen én voor 
ouders. Nieuwe school, nieuwe vrienden, en nieuwe 
verleidingen. Zoals alcohol en tabak. Hoe gaat u het ge-
sprek hierover aan met uw kind? Binnenkort ontvangen 
alle ouders/verzorgers van een 12-jarig kind hierover 
een brief. 

Alcohol en tabak extra schadelijk voor kinderen
Op het voortgezet onderwijs neemt het aantal kinderen 
dat alcohol drinkt snel toe. En als zij eenmaal drinken, 
dan drinken zij veel. De meeste rokers zijn vóór hun 18e 
begonnen met roken. Voor kinderen zijn alcohol en ta-
bak extra schadelijk, omdat ze nog volop in de groei zijn. 
Kinderen die (veel) alcohol drinken presteren slechter 
op school. Ook is de kans op verslaving groter als jon-
geren vroeg beginnen met drinken en roken. Daarom is 
het belangrijk om het roken en drinken zo lang mogelijk 
uit te stellen. Als ouder kunt u daarbij helpen!

NIX 18: ‘Niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’
Uit onderzoek blijkt dat u veel invloed hebt op het alco-
holgebruik en rookgedrag van uw kind. Het is dus be-
langrijk om uw kind over de werking en risico’s van al-
coholgebruik en tabak te vertellen. Steeds meer ouders 

maken de afspraak ‘niet roken en niet drinken onder 
de 18 jaar’. En dat werkt! De kinderen van deze ouders 
beginnen later met drinken en ze drinken minder. Ook 
komt roken minder voor bij deze kinderen.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u ondersteuning op het gebied 
van alcohol, roken en opvoeding? Neem dan contact 
op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voorst: 
cjgvoorst.nl , 0571-74 51 50. Het is ook mogelijk om 
rechtstreeks contact op te nemen met Tactus Preventie: 
e.meijer@tactus.nl , 088-38 22 887. Meer informatie en 
tips: nix18.nl , alcoholinfo.nl en rokeninfo.nl

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

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

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

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

LEERLINGEN 
ZONE.COLLEGE 
STARTEN 
SCHOOLJAAR 
IN ZEELAND
TWELLO.- De leerlingen MBO niveau 2 
en de vakmanschapsroute van Zone.col-
lege in Twello zijn het nieuwe schooljaar 
gestart met een introductiekamp in Zee-
land. Hier maakten ze kennis met elkaar, 
de docenten en ook met hun vakrichting. 
De leerlingen dierhouderij brachten een 
bezoek aan Diergaarde Blijdorp. De leer-
lingen veehouderij en groenvoorziening 
bezochten een groot melkveebedrijf op 
Goeree-Overflakkee, gingen met de bos-
wachter door het natuurgebied ‘de Kwa-
de hoek’ en kregen een uitleg bij Delta-
farm over de kweek van zagers en zeevis. 
Daarnaast bracht de groep een bezoek 
aan het watersnoodmuseum en beklom-
men ze de toren in Zierikzee. Uiteraard 
werd de zee en het strand niet overge-
slagen, zonsondergang bij de vuurtoren 
van Burgh-Haamstede blijft bijzonder. 
Ook de Zeelandbrug en de ‘Neeltje Jans’ 
maakten indruk op de groep.  

PEUTERS OP BEZOEK
TWELLO.- Op maandag, 9 september 
zijn wij voor het eerst met de kinderen 
van de peuterplus groep naar de dag-
opvang voor ouderen van Mens en Wel-
zijn Voorst in Klein Twello geweest. We 
werden al opgewacht door begeleidster 
Paulien en toen we de jassen hadden op-
gehangen hebben we de oma’s allemaal 
een hand gegeven. Ja, vandaag waren er 
allemaal oma’s. Als activiteit hebben we 
een spel met ballonnen gedaan. Eerst 
gingen de kinderen met een oma over-
gooien maar al snel werd het een gezel-
lige boel en vlogen de ballonen over en 
weer. De oma’s en de kinderen waren 
flink in beweging, al vonden sommige 
kinderen het wel wat spannend. Nadat 
we nog met een parachute ballonen 
hadden hoog gehouden waren we wel 
moe. Tijd voor een lekker koekje en een 
glas water. En dan is het al weer tijd om 
te gaan. Alle oma’s kregen een high five 
of een hand. Dan allemaal de jassen aan, 
wandeltouw vasthouden en lopen maar. 
Nog een keer zwaaien en dan op naar 
Het Kwetternest. 

OUDEWIJVENZOMER
Een periode met mooi najaarsweer wordt ook wel oudewijvenzomer ge-
noemd, maar over de datering van dit begrip bestaan misverstanden. Volgens 
oude gezegden mag alleen warmte rond 8 november zo worden genoemd, 
maar volgens klimatologen gaat het om warme dagen tussen omstreeks 17 
tot 25 september.

Oorspronkelijk komt het begrip uit de Noordse of Germaanse mytholo-
gie, waarin noodlotsgodinnen wevend of spinnend werden afgebeeld. 
Ze beeldden daarmee de menselijke levensdraden uit. De benaming is 
waarschijnlijk terug te voeren op een vrouwelijke watergeest met lange 
witte haren. Later werd het toegeschreven aan oude breiende vrouwen 
en aan veldspinnen die bij rustig nazomerweer lange draden spinnen. 

Het gaat dit weekend weer de goede kant op met het 
weer.
Afgelopen weekend mochten we ook niet klagen, wat het weer betreft nu 
krijgen we vanaf donderdag ook zonniger en warmer weer,dank aan een ho-
gedruk gebied wat ons het vleugje nazomer brengt.
Donderdag heeft de zon al de overhand, maar krijgen we ook nog bezoek 
van wat wolken bij 16 graden.
Vrijdag al meer zon met 18 graden als maximum.
Zaterdag als het weekend begint veel zon bij oplopende temperaturen rich-
ting 21 graden.
Zondag even in de gaten houden vooral de ochtend en begin van de middag 
ziet er goed uit met zon  bij een maximum van 24 graden.
Maar in de late namiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen.

Mark  Wolvenne



PAGINA  16 WOENSDAG 18 september 2019 Voorsternieuws

• Ingezonden brief•

EEN HART ONDER DE RIEM VOOR DE MEDEWERKERS VAN TRIMENZO 

‘EN HOE NU VERDER …?’ 

Ans van Amerongen- Elfferich, dochter van Dini Elfferich-Peters (client in het Grotenhuis)

Trimenzo is failliet en daarmee wordt een gat geslagen in de zorg voor de cliënten van het Grotenhuis. Maandag 9 september 
jl. zijn betrokkenen geïnformeerd, de ZZP’ers die zorg verlenen worden vrijwel direct afgemeld. Dezelfde avond komt daar-
door de zorg drastisch in gevaar, de thuiszorg heeft cliënten af moeten bellen! Thuis zittende collega’s worden opgebeld en 
bieden de helpende hand, voorlopig onbetaald want Trimenzo heeft te kennen gegeven dat het salaris van september niet 
meer door hun zal worden betaald.  Maar de zorg is mensenwerk, een continubedrijf en dat laat je als zorgende niet in de 
steek. 

Ans van Amerongen benadert het Voorster Nieuws n.a.v. het faillissement. Ze heeft een brief geschreven en wil graag haar 
verhaal uitdragen via onze krant. 

Vrijdag 6 september jl. hing er een 
briefje op de glazen toegangsdeur 
van het Grotenhuis.
Maandag 9 september vanaf 11.00 
waren personeelsleden, cliënten, 
vrijwilligers en familie welkom om 
te worden bijgepraat door de heer 
Hans van Fulpen, ad interim direc-
teur van Trimenzo. Vreemd, want 
was deze heer Van Fulpen niet op-
gevolgd door de heer Willemsen? 
Navraag leert dat de heer Willem-
sen is vertrokken. Kort gezegd; waar 
hij voor was ingehuurd kon hij niet 
uitvoeren, tegengehouden door 
de raad van toezicht of iets van die 
orde. Men weet het niet exact. 

Die maandag 9 september gaan 
mijn gedachten terug naar decem-
ber 2016, wanneer mijn moeder 
als cliënt werd opgenomen in het 
Grotenhuis. Aangezien ik jaren in de 
cliëntenraad van de Solis groep heb 
gezeten, was ik nieuwsgierig naar de 
werkwijze bij het Grotenhuis. Een 
cliëntenraad heet nieuwe cliënten 
welkom, maar niet bij mijn moeder. 
Een jaar en vele verzoeken later, 
mag ik aanschuiven bij een verga-
dering van de cliëntenraad. Tot mijn 
grote verbazing zat de directeur van 
Trimenzo de vergadering voor, iets 
wat zéér ongebruikelijk is. Hij zou 
op uitnodiging en hoge uitzondering 
kunnen aanschuiven, maar dient 
verder niet aanwezig te zijn. Op dat 
moment werd mij duidelijk hoe de 
hazen liepen. Daarnaast was maar 
één cliëntenraad voor de drie tehui-
zen, ook dát was ik anders gewend. 

Het meest belangrijke voor mij was, 
dat mijn moeder het erg naar de zin 
had. Ze voelde zich thuis, mede door 

liefdevolle verzorging in het Grotenhuis. 
Fantastische dames in de keuken. Het 
eten was en is nog steeds goed. En niet 
te vergeten de vele vrijwilligers voor de 
koffie, eten, de activiteiten, etc. Vrijwil-
ligers in de leeftijd van doorgaans 70+! 
Sinds kort een jonge vrijwilliger, de klein-
zoon van een cliënt die meewerkt in de 
schoonmaak en allerlei hand- en span-
diensten verricht.  En niet te vergeten, 
dat de leerlingen van ZONE regelmatig 
bij het Grotenhuis komen met hapjes en 
helpen bij het bloemschikken.

Deze maandag 9 september heb ik vra-
gen: waarom staat het jaarverslag van 
2018 nog niet op de website? Waarom 
is er vanaf 2016 geen financieel verslag 
meer gepubliceerd? Hoe zit dat met die 
buitenlandse zorginstantie. Het laatste 
verslag klonk toch best optimistisch?!

De heer Van Fulpen schrijft immers in de 
bestuurs-verslaglegging van 2017 opti-
mistisch: “voor de komende jaren ligt er 
een financieel sluitende meerjaren-prog-
nose. De begroting 2018 en het resultaat 
over het eerste kwartaal 2018 laten ook 
een bescheiden positieve kasstroom 
zien. Ondanks dat hebben bestuur en 
Raad van Toezicht geconcludeerd dat 
de kwetsbaarheid van Trimenzo, als het 
gaat om ontwikkeling van de liquiditeit, 
zodanig groot is, dat gezocht moet wor-
den naar een fusie c.q. overnamepart-
ner.”

Terug naar maandag 9 september.  Ik 
zie lamgeslagen personeelsleden, nog 
te verdoofd om veel vragen te stellen. 
“U krijgt uw salaris van september niet 
meer door ons uitbetaald. Het UWV 
neemt het over”. Op de vraag, hoe het 
verder gaat met opleidingstrajecten en 
betaling van overuren, wordt geen ant-

woord gegeven. Het is de curator die 
vanaf dinsdag 10 september de zaken 
gaat bepalen. Er is veel verwarring bij 
de cliënten, maar de zorg wordt ge-
continueerd, dat is bij wet geregeld. 
En ik denk na: wat wanneer morgen 
de leverancier van de maaltijden weet 
dat faillissement is aangevraagd en 
nog facturen heeft uitstaan? Dan moet 
het nog maar blijken of er wel wordt 
geleverd. Aan de dames van de directe 
zorg en keuken zal het niet liggen. Zij 
zetten de schouders eronder en gaan 
door! Dat is al uitgesproken. Zoals 
vanmiddag een dame van de keuken 
zei: “ik heb slecht geslapen maar ach 
wij zijn al ouder en kunnen wel even 
zonder salaris, maar onze bewoners 
mogen hier niet de dupe van worden”! 
Deze mensen verdienen van mij alle-
maal een lintje! 

De mensen op de werkvloer treffen 
geen blaam, ondanks de zeer onze-
kere situatie waarin zij nu verkeren 
blijven zij zich ten volle inzetten voor 
hun cliënten. 

Over de ontstane situatie, waarin Tri-
menzo nu verkeerd, kan ik met de 
beperkte informatie die ik nu heb, nog 
geen volledig beeld schetsen. Maar 
over de wijze waarop het (voormalig) 
management gefunctioneerd  heeft 
en met mensen omgaat (cliënten en 
personeel) heb ik wel een duidelijke 
mening. Laten wij allemaal het per-
soneel van Trimenzo omarmen en ze 
een hart onder de riem steken. Deze 
instelling verdient een goede door-
start van een gedegen partij met ken-
nis van zaken. 
Ik denk en durf namens alle families 
en vrijwilligers uit te spreken dat de zij 
allen op onze steun kunnen rekenen!

DOCUMENTAIRE 
“VERGEET MIJ NIET”
TWELLO.- Op woensdag 25 september zal de Amnesty werkgroep Voorst de 
documentaire “Vergeet mij niet” vertonen in Bibliotheek Twello. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om deze film samen met ons te bekijken en na 
afloop hierover door te praten. 

De documentaire “Vergeet Mij Niet” (Jan-
Jaap Kuiper, 2016) gaat over een school 
in Katwijk waar kinderen uit het naastge-
legen asielzoekerscentrum les krijgen en 
waar bevlogen leerkrachten de lesdag 
zo normaal mogelijk proberen te laten 
verlopen. Na een reeks van gedwongen 
uitzettingen wordt het steeds moeilijker 
om de leerlingen van een veilige haven 
te voorzien en de situatie wordt nog in-
gewikkelder wanneer een nieuwe groep 

kinderen uit oorlogsgebied Syrië arri-
veert.
Woensdag 25 september (Vredesweek) 
- Locatie: Bibliotheek Twello, Marktplein. 
Vanaf 20.00 uur inloop, aanvang film 
20.30 uur. Toegang: gratis. Heeft u nog 
vragen of wilt u meer weten over de Am-
nesty groep in Voorst? Neem dan contact 
op met ons via info@voorst.amnesty.nl. 
Voor meer informatie over de documen-
taire, kijk op: http://www.forgetmenot.nl. 

AANLEG GLASVEZEL 
BUITENGEBIED VELUWE 
OOST IS BEGONNEN 
REGIO.- Glasvezel buitenaf is gestart 
met de aanleg van het glasvezel-
netwerk in het buitengebied van 
Veluwe Oost. Dit zijn de gemeentes 
Apeldoorn, Voorst en Brummen. In 
Klarenbeek, op het grondgebied 
van gemeente Apeldoorn, ging de 
eerste schop in de grond. Namens 
directie van Glasvezel buitenaf gaf 
Michiel Admiraal samen met de 
wethouders Wim Willems van ge-
meente Apeldoorn, Harjo Pinkster 
van gemeente Voorst en Peter-Paul 
Steinweg van gemeente Brummen 
het startsein.

Gemeentes blij met komst 
glasvezel 
De wethouders van de drie betrokken 
gemeentes die samen Veluwe Oost vor-
men, zijn het unaniem eens: “Juist in het 
buitengebied is de digitale infrastructuur 
belangrijk, want het schept mogelijk-
heden om voorzieningen in de dorpen 
en het buitengebied levensvatbaar te 
houden. We hebben steeds vaker com-
puters en internetverbindingen nodig, 
en het glasvezelnetwerk biedt hierin de 
uitkomst. Moderne boeren kunnen ei-
genlijk niet meer zonder goede digitale 
verbindingen. Maar ook voor ouderen 
is het een uitkomst. Ze kunnen skypen 
met de kleinkinderen, maar het biedt 
ook nieuwe mogelijkheden voor zorg 
op afstand. We zijn dan ook ontzettend 
blij met deze stap als onderdeel van een 
toekomstbestendig buitengebied voor 
alle bewoners.” 
Dit is het laatste gebied in de Veluwe 
waar de aanleg start. Een resultaat waar 

ook de Stuurgroep Veluwe erg blij met is: 
“De Veluwe staat bekend om zijn recre-
atie. Zowel de lokale ondernemers als 
de recreanten willen graag snel internet. 
We zijn blij dat het glasvezelnetwerk zich 
uitbreidt over de hele Veluwe, dankzij de 
nauwe samenwerking met Glasvezel bui-
tenaf en de Stichting Breedband Noord-
Veluwe.”

Eerste glasvezeldiensten in de 
loop van het eerste kwartaal 
van 2020 geactiveerd 
Aannemer Van Gelder Telecom gaat het 
glasvezelnetwerk aanleggen in Veluwe 
Oost. Zij gaan een kleine 3000 aanslui-
tingen realiseren en moeten hiervoor 
576 kilometer aan geulen graven. Over 
een lengte van 165 kilometer moeten er 
boringen onder bomen door worden ge-
maakt om het buitengebied van Veluwe 
Oost van glasvezel te voorzien. Om alle 
woningen van een glasvezelaansluiting 
te voorzien, wordt er ongeveer 1.700 km 
vezel in het netwerk geblazen. 
De eerste huishoudens kunnen naar ver-
wachting in de loop van het eerste kwar-
taal van 2020 gebruik maken van glasve-
zeldiensten. Rond de zomer van 2021 is 
het hele buitengebied van Veluwe Oost 
van glasvezel voorzien.

Meer informatie 
Informatie over de aanleg en de planning 
is beschikbaar op https://www.glasvezel-
buitenaf.nl/deelgebied/veluweoost/ 
Bewoners kunnen voor vragen over de 
aanleg van glasvezel in hun gebied con-
tact opnemen met de klantenservice, via 
088-7585800.

WELK DORP WORDT JEU 
DE BOULES KAMPIOEN?
TWELLO.- Op woensdag 25 september zal er op de Jeu de Boulesbaan 
van Twello aan de Iordensweg voor het eerst in de geschiedenis wor-
den gestreden om het dorpskampioenschap van de gemeente.

Het initiatief voor dit dorpentoernooi werd genomen door het bestuur en de 
spelers van de Jeu de Boulesbaan in Twello. Ingrid de Croon, beleidsadviseur 
sport van de gemeente Voorst, was meteen enthousiast.  Een nieuw initiatief 
op sportief gebied wordt zeer gewaardeerd.
Aan de wedstrijd nemen 32 Jeu de Boulers deel. Zij vertegenwoordigen de dor-
pen: Klarenbeek, Wilp, Terwolde en Twello. Er wordt gespeeld in koppels van 
twee. De koppels vertegenwoordigen hun eigen dorp. 
Het dorpentoernooi wordt geopend door wethouder van der Sleen. Hij gaat 
om 10.00 uur de openings-boule gooien. 
Er zal enthousiast gestreden worden. Spanning wordt dan ook zeker verwacht. 
De organisatie nodigt dorpsgenoten uit om de boulers uit eigen dorp te komen 
aanmoedigen. In de middag zal bekend worden welk dorp zich een jaar lang 
kampioen mag noemen. Ergens in het dorp zal de mooie gewonnen beker een 
plekje krijgen.
Mochten de weersomstandigheden roet in het eten gooien zal de wedstrijd 
verplaatst worden naar de volgende dag, donderdag 26 september. 

mailto:info@voorst.amnesty.nl
http://www.forgetmenot.nl
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NIX18, hoe denkt jouw 
kind over alcohol?
Kulturhus, Jachtlustplein 11, Twello
(0571) 74 51 50
Inloopspreekuur: 
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
info@cjgvoorst.nl, www.cjgvoorst.nl

DYNAMISCHE START 
SCHOOLJAAR VELUWS COLLEGE

TWELLO.- Het was een drukte van belang aan de Veilingstraat; bussen re-
den af en aan. De leerlingen van het Veluws College Twello zijn het school-
jaar weer  gestart. Voor alle leerjaren werd voor de eerste weken van het 
nieuwe schooljaar een bijzonder programma georganiseerd. Zelfs Omroep 
Gelderland besteedde aandacht aan de start van de scholen in Midden-Ne-
derland en was te gast aanwezig op het Veluws College Twello. De scholen 
zijn weer begonnen!

Na de openingsbijeenkomst met al het 
personeel en het maken van een groeps-
foto met alle medewerkers was men er 
klaar voor. De leerlingen mochten ko-
men. Docenten en onderwijsondersteu-
nend personeel zetten de deuren open 
voor een nieuwe lichting brugklassers, 
die met enige spanning in het lijf, aan 
hun nieuwe loopbaan begonnen. Net 
als op alle andere scholen mochten ze 
ook in Twello met introductieactiviteiten 
beginnen; elkaar en de omgeving leren 
kennen. Waar zijn de lokalen, waar zijn 
de toiletten, wie doet wat in de nieuwe 
school, hoe werkt het met al die com-
puterprogramma’s? Allemaal vragen 
waarop tijdens de eerste dagen al snel 
een antwoord werd gevonden. En dat 
ook nog even op de foto, want dat was 
dan weer nodig voor een nieuw eigen 
schoolpasje. De start van een school-
jaar op een nieuwe school: voor de een 
wat spannender dan voor de ander. Het 
hoort er allemaal bij.

Per leerjaar werden de andere leerlingen 
ontvangen. Met elkaar werd het school-
jaar centraal begonnen om daarna de 

nieuwe mentor en de mede-klasgenoten 
te leren kennen. Boekenpakketten wer-
den uitgereikt, tassen gevuld, roosters 
bekeken, kluizen gezocht ... klaar om 
te starten. Met heel veel zin of met een 
weemoedig gevoel, denkend aan de vrij-
heid van een mooie en lange vakantie.

In de tweede week van dit schooljaar 
was een drukte van jewelste om de 
school. Al om zes uur in de ochtend ver-
trokken de derdeklassers havo en vwo 
maandag naar Berlijn. Een dag later ver-
trokken de derde klassen mavo naar de 
Ardennen. Halfweg de week stonden de 
bussen klaar om de brugklasleerlingen 
naar hun brugklaskamp in Heino te ver-
voeren. Uitgezwaaid door grote aantal-
len ouders. Hier en daar werd een klein 
traantje weggepinkt. Het grote ‘loslaten’ 
was begonnen; ook voor veel ouders 
weer een volgende stap in de ontwikke-
ling van hun kind. 
Alle tweedeklassers kregen in en om de 
school een driedaags introductiepro-
gramma aangebonden, waarin een ac-
cent werd gelegd op de groepsvorming. 
Met het maken van hun eigen ‘escape-

room’ werkten de leerlingen samen. 
Het oplossen en het ontsnappen uit de 
escaperoom van de andere leerlingen 
was net zo spannend. De leerlingen kre-
gen les door medewerkers van ProRail, 
die een indrukwekkend verhaal hielden 
over de gevaren van het spoor. Ook was 
er aandacht tijdens deze dagen voor het 
omgaan met groepsdruk. Wat doe je als 
de anderen iets van je verwachten, ter-
wijl je weet dat iets niet goed is? Hoe kun 
je weerstand bieden aan de druk van de 
groep om je heen als daar de verkeerde 
keuzes worden gemaakt. De week werd 
voor de tweedeklassers afgesloten met 
een geslaagde sport- en speldag.

De examenleerlingen startten op school 
met hun profielwerkstuk. In een aantal 
dagen werd gewerkt aan de eerste activi-
teiten, die met het keuzeproces voor de 
verdere loopbaan en scholing te maken 
hebben.
Op vrijdagmiddag kwamen de groepen 
weer in Twello terug: de brugklassers 
moe en voldaan uit Heino, de derdeklas-
sers vol nieuwe indrukken uit de Arden-
nen en Berlijn. Na een intensieve week 
voor alle leerlingen en hun begeleiders 
– en een weekend om weer bij te komen 
– was men op het Veluws College Twello 
klaar om met alle lesprogramma’s te be-
ginnen. De kop is eraf en er werd terug 
gekeken op een geslaagde start van het 
schooljaar. Ook deze school is weer be-
gonnen!

SCHOLENDAG LANDGOED 
BEEKZICHT GROOT SUCCES

Foto: Jan ter Braak

VOORST.- “Waarom zijn bijen belangrijk 
en hoe helpt een hond bij de jacht?” Op 
deze en andere ‘wild- en natuurbeheer’ 
vragen kregen leerlingen van tien basis-
scholen uit de regio antwoord tijdens de 
scholendag op Landgoed Beekzicht afge-
lopen maandag 9 september. Met groot 
enthousiasme namen de leerlingen deel 
aan de workshops over bijen, vissen, 
natuurbeheer en jacht met honden en 
valken, gehouden door organisaties die 
betrokken zijn bij het wild- en natuurbe-
heer op landgoed Beekzicht. “We willen 
kinderen graag laten zien wat er allemaal 
komt kijken bij het beheren van een land-
goed zoals Beekzicht,” noemt Willem de 
Beaufort, terwijl hij de kinderen voorziet 
van een beker zelf geperst appelsap. 
Mark Spitholt, leerling uit groep 8 van ba-
sisschool De Kopermolen uit Klarenbeek 
vond het een leuke dag. “Het was heel 
mooi in het park en we kregen duidelijke 
uitleg. Er waren tentjes met spullen die 

we konden bekijken. Ik mocht één van de 
valken op mijn arm, dat vond ik wel gaaf,” 
vertelt Mark. Op de vraag wat hij onthou-
den heeft van de dag geeft Mark aan: 
”Dat natuur belangrijk voor ons is, want 
zonder natuur kunnen wij mensen ook 
niet leven.” Tula Stapert uit Voorst, valke-
nier en initiatiefnemer van de scholendag 
is blij met de interesse vanuit de scholen 
en de deelnemende organisaties. “Met 
deze scholendag willen wij kinderen er-
varing op laten doen met natuur en bio-
diversiteit in hun omgeving. Als kinderen 
al jong het belang hiervan zien en voelen, 
is de kans groter dat zij in hun latere le-
ven hier aan bijdragen. We hopen deze 
scholendag nog vaker te kunnen organi-
seren in de toekomst.” De scholendag is 
georganiseerd in samenwerking met de 
Lionsclub Voorst en Landgoed Beekzicht 
en tot stand gekomen dankzij een bijdra-
ge van de gemeente Voorst en Hofmeijer 
Voorst. 

VROUWEN VAN ZIJACTIEF KIJKEN 
ELKAAR DIEP IN DE OGEN
DE VECHT.- De dames van ZijActief De Vecht starten op woensdag 25 september 
met de eerste ledenavond na de zomervakantie. Terugkijkend op mooie wandel en 
fietstochten hopen zij elkaar weer te ontmoeten en met een heldere blik beginnen 
we dit nieuwe seizoen. Samen met dr. Bram van Kooij zullen ze elkaar eens diep in 
de ogen kijken. Hij is namelijk verbonden aan het Deventer Ziekenhuis als oogarts 
en wil ons informeren o.a. over staaroperaties. De aanvang is 20.00 uur en vooraf is 
er koffie en thee. Leden betalen € 4.00.   Introducees zijn welkom en betalen € 7.00. 
Dat is inclusief twee consumpties. De locatie is Zaal de Groot.

CONCERT DE FIRMA CANTUS
VOORST/APELDOORN.- Op zondag 13 oktober 2019 geeft De Firma Cantus – 
een vocaal ensemble uit Apeldoorn, bestaande uit elf zangers - een concert in 
de Dorpskerk te Voorst, onder de titel ‘Autumn leaves’. Het programma omvat 
zowel wereldlijke als religieuze werken, die betrekking hebben op de herfst in de 
breedste zin van het woord. Zo zingt de Firma Cantus enkele herfstteksten van 
Rheinberger, Diepenbrock en Brahms. Daarnaast wordt de link gelegd met Fran-
ciscus van Assisi (naamdag  4 oktober) met werken van Palestrina en Poulenc.  
Muzikale medewerking aan dit concert wordt geleverd door de Apeldoornse gi-
tarist Frans ten Cate.
Het concert begint om 15.30 uur. De entree bedraagt € 12,-.

BEZOEKERS EN VRIJWILLIGERS ZWEMBAD 
DE SCHAECK NAAR ORCHIDEEËN HOEVE 
TWELLO.- Op maandag 9 september 
stonden er 2 grote touringcars op 
het parkeerterrein bij zwembad De 
Schaeck. Dit keer waren de bussen 
niet gevuld met schoolkinderen die 
kwamen voor een les Swim2Play, 
maar deze bussen stonden klaar 
om de 110 bezoekers en vrijwilligers 
van het zwembad een fantastische 
dag te bezorgen. Het enthousiasme 
onder de bezoekers is altijd groot. 
Zelfs zo groot dat sommigen een 
week te vroeg al klaar stonden.

Alie Tuller, organisator van deze dag 
geeft aan: ‘De animo onder bezoekers is 
altijd erg groot om mee te gaan met deze 
dag. Het is altijd erg gezellig en je ziet  de 
bezoekers die elkaar misschien niet eens 
vooraf kenden toch naar elkaar toe trek-
ken. Dit kan toch alleen bij het warmste 
bad van de regio?’.
’s Ochtends vroeg werd gestart met een 
bakje koffie in de kantine van het zwem-
bad. Nadat alle mensen de koffie op 
hadden konden zij de bus instappen en 
kon de reis naar de Orchideeën Hoeve in 
Luttelgeest beginnen. In de bus hadden 
de mensen tijd voor een gezellig praatje.
Aangekomen bij de Orchideeën Hoeve 

kon er uiteraard gekeken worden naar 
prachtige orchideeën, maar ook konden 
de bezoekers kijken bij de Stokstaart-
jestuin en de ‘Zwevende’ bloementuin. 
Tussendoor was er nog tijd voor een 
heerlijke lunch met allerlei broodjes. Be-
zoekers konden op de foto met de exo-
tische vogels en konden kijken naar de 
bijzondere vlinders. 

Na alle indrukken gingen de bussen 
richting Deventer waar de dag werd af-
gesloten met wokken bij de Lindeboom 
in Schalkhaar. Alie Tuller: ‘Het was we-
derom een gezellige dag. Aan de posi-
tieve reacties te merken vond iedereen 
het weer geslaagd. Op naar volgend jaar, 
waarbij we hopelijk weer zo’n topdag 
kunnen beleven!’



3. Onze dorpen bruisen

Een bruisende, gezonde en betrokken samenleving. Daar werken we aan 
in de gemeente Voorst. Met zes doelen bouwen we aan onze idealen.

Met bijvoorbeeld de Wilpse Welkomstfolder.
‘Je moet blijven vernieuwen, anders valt het als een plumpudding in elkaar.’  

Aan het woord zijn Gerrit en Guus Kroes, dorpscontactpersonen van Wilp.
Benieuwd? Lees meer over dit project verderop in deze krant.
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ZODUS!

Hoe dan?

Met wie?
Deze partijen werken met elkaar aan bovenstaand doel.

Dorpsbelangenverengingen
Woningcorporaties
Gemeente Voorst
Vrijwilligerscentrale

Ondernemersverenigingen
Dorpscontactpersonen
Politie
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VADER EN ZOON KROES WILLEN PIONIEREN EN WILP LATEN BRUISEN

WE ZIJN BEIDEN NOGAL 
SOCIAAL BETROKKEN!

De campagne #Zodus van Voorst onder de Loep richt zich op een bruisende, gezonde en betrokken samenle-
ving. Met allerlei acties werken inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan dit 
doel. Elke maand belichten we één actie. Maar vooral de mensen die de acties maken. In dit portret aandacht 
voor Gerrit en Guus Kroes, dorpscontactpersonen voor de dorpskern Wilp. Enthousiast, gedreven, vernieuwend en 
bóvenal; nog 1001 plannen om uit te werken. 

Het zijn tien uren per week, welke ze onderling verdelen om hun taken 
als dorpscontactpersonen uit te voeren. Vader Gerrit en zoon Guus, 
denkers én doeners, bekenden in het dorp Wilp waar sowieso een hoge 
mate van ‘ons kent ons’ aanwezig is. We zitten op het terras bij dorps-
huis De Pompe, waar het een komen en gaan is van mensen; er is ‘wat te 
doen’ in het dorpshuis. Een onderkomen dat ook in Wilp een bestaans-
recht heeft, te danken aan de inzet van vele vrijwilligers. Maar evenzo 
belangrijk; het organiseren en aanbieden van diverse activiteiten welke 
uitnodigen, om een avondje bank-zitten thuis te verruilen voor een ont-
moeting met dorpsgenoten. 

Sportief en ‘literair’ 
verbonden
De beiden heren zijn nauw verbonden 
met de lokale voetbalvereniging CCW. 
Gerrit is voorzitter van de Club van 100, 
als sportmasseur draagt hij bij aan de 
fysieke fitheid van de sporters én Ger-
rit schrijft af en toe een column in het 
clubblad van de vereniging. Ook daar 
ontmoeten vader en zoon elkaar, want 
Guus maakt deel uit van de eindredac-
tie. Gerrit schrijft soms kritische noten 
welke nogal eens voor opschudding 
hebben gezorgd. Naar eigen zeggen 
moesten zijn stukken vroeger zelfs 
door de ‘ballotagecommissie’! “Er 
wordt altijd weer uitgekeken naar het 
fysieke clubblad” aldus Gerrit, ondanks 
dat het digitale tijdperk overal terrein 
wint. Ook bij CCW. 

Informatiegids voor Wilp
Het schrijven hebben de heren verder 
gestalte gegeven, door een welkomst-
gids te ontwikkelen voor nieuwkomers 
in het dorp Wilp. “Eigenlijk is het meer 
een boek geworden!” aldus vader 
Kroes. “Daar gaan we mee scoren!! Het 
is een hartstikke mooi initiatief. Stel je 
nou voor dat je in een ander dorp gaat 
wonen, hoe zou dat zijn? Dan is het 
mooi dat er een gids is welke je weg-
wijs maakt en fysiek aan  je wordt over-
handigd. Bijvoorbeeld over de scholen 
of ondernemers in het dorp. Voor de 
nieuwkomers gaat zo’n gids bijdragen 
aan de integratie. Zeer binnenkort mo-
gen we ‘m lanceren!” En juist die nieuw-
komers is een belangrijk issue voor het 
dorp Wilp. 

Wie is eigenlijk Guus?
Guus is, naast het uitvoeren van de ta-
ken als dorpscontactpersoon, buurt-
sportcoach in de gemeente Voorst. Sport 
en beweging is zijn passie. “Ik houd me 
bezig met gezondheid, vitaliteit, ont-
moeting en dan met name gericht op de 
kwetsbare mensen in de gemeente. Dat 
doen we met name op projectmatige 
basis.” Guus noemt als voorbeeld een 
cursus ‘zeker bewegen’, gericht op de 
ouderen. “Maar denk ook aan sporten 
met statushouders (asielzoekers van wie 
het verzoek is ingewilligd en die een – legale 
– verblijfsstatus hebben gekregen. JB), in-
teractie tussen allochtoon/autochtoon. 
Met name de dames in de groep willen 
wel met elkaar blijven sporten, waar-
bij ze sport en spel het leukste vinden. 
Sinds medio juni is er een aanbod bij SV 
Twello. Specifiek voor hen is er nu ‘Multi-
fit’; multicultureel fit!!” 

Vele activiteiten
Er zijn veel activiteiten in Wilp, waarbij 
ook vele vrijwilligers de handen uit de 
mouwen steken. Regelmatige activitei-
ten zoals een spellenavond, fietsclub, 
gymnastiek voor ouderen, jeu de boules 
of een inloopochtend. Daarnaast zijn er 
jaarlijks terugkerende evenementen; de 
‘Zuid Voetbaldag’ voor pupillen t/m 12 
jaar, het muziekcafé met meestal een 

bandje of 
de lichtjes-
week in de 
periode van 
kerst en oud 
& nieuw. 
Hoe mooi 
is Allerzielen, wat gevierd wordt in de 
kerk. Mensen kunnen dan spreken, ze 
mogen muziek aanvragen dat door ar-
tiesten wordt gezongen. Gerrit Kroes; 
“als je praat over verbinding, dát is ont-
roerend en er valt menig traantje”. 

Over dorpsquiz en de 
toekomst
Sterk tot de verbeelding spreekt Dijk 
van een Dorpsquiz, gehouden in maart 
dit jaar. Vrijwel alle inwoners van Wilp 
waren wel op de een of andere wijze 
betrokken bij deze mega-manifestatie. 
En de mannen hebben nog vele idee-
en en wensen voor de toekomst. Zo 
droomt de één bijvoorbeeld van een 
theatertoertocht, waarbij allerlei ar-
tiesten optreden ‘voor van alles en nog 
wat’. Lekker fietsen door de prachtige 
omgeving in en rondom Wilp en ge-
nieten van de theatrale voorstellingen. 
“Ook binnen de activiteiten proberen 
we wel te vernieuwen. Zo hebben we 
onlangs een openluchtbioscoop geor-
ganiseerd op landgoed ‘De Dijkweide’. 
Je moet dat blijven doen, anders valt 
het als een plumpudding in elkaar” al-
dus Gerrit.

De toekomst van Wilp
Gerrit en Guus Kroes hebben Wilp on-
der de loep en zijn lovend over de vele 
vrijwilligers én deelnemers, om samen 
bij te dragen aan een dorp vol leefbaar-
heid. Althans voor zover mogelijk, want 
er mist het een en ander in het dorp. 
Voor eenvoudige zaken zoals bood-
schappen doen of geld pinnen, is men 
inmiddels aangewezen op omliggende 
dorpen. Ook de horeca is uit het dorp 
verdwenen en wil men elkaar toch 
ontmoeten onder het genot van een 
biertje of borrel, dan is men aangewe-
zen op het dorpshuis of de kantine van 
de sportvereniging, rekening houdend 
met beperkte openingstijden. 

Maar er zijn positieve ontwikkelingen. 
Na 25 jaren stilstand, gaat er weer wo-
ningbouw plaatsvinden in het dorp. Er 
zijn in het dorp thans ca. 360 wonin-
gen en 900 inwoners waarbij het plan 
is, om in de komende jaren tot 2025 
44 woningen te gaan bouwen. Dat is 
procentueel een enorme toename van 
woningen én inwoners, een ware boost 
voor het dorp Wilp. De welkomstgid-
sen kunnen naar de drukkerij en zullen 
straks dus gretig aftrek vinden. Voor 
vader en zoon Kroes in hun functie van 
dorpscontactpersonen een fraaie taak, 
om deze nieuwkomers wegwijs te ma-
ken in alles wat Wilp te bieden heeft! 

HET IS ONZE TAAK 
OM MENSEN TE 

VERBINDEN EN DAAR 
ZIJN WE GOED IN! 

ADEM JE FIT EN VITAAL
TERWOLDE.- Weinig mensen hebben 
maar aandacht voor de manier waarop 
ze ademen. Terwijl wetenschappelijk 
is bewezen dat bewust bezig zijn met 
je adem werkt!  Op  zondagochtend 
22 september geeft ademcoach Gerri 
Hansman een adem-ochtend waarin je 

dit kan ervaren. Deze ochtend maak je 
kennis met verschillende ademtechnie-
ken. Je ontdekt hoe je met de ademha-
ling onder andere je stresssysteem kan 
beïnvloeden. Hierdoor ervaar je meer 
ontspanning en voel je je sneller weer 
rustig . Sterk. Energiek. Mocht je na af-

loop meer willen, er is ook een 6 weeks 
traject, adem je fit en vitaal.  De ochtend 
start om 9.30 bij Sterrenland, aan de 
Meermuidenseweg 19 b. Belangstelling? 
kijk voor meer info op www.adempauze-
studio.nl  of stuur een mail gerri@adem-
pauzestudio.nl. 

SNUFFELEN 
OP HET BOERENERF

De rommelmarkt werd mede dankzij het mooie weer goed bezocht.

WILP.- Wie op een koopje uit was moest 
op zaterdag 7 september vroeg zijn. Al 
ruim voor de opening van de grote rom-
melmarkt aan de Deventerstraat ston-
den de kooplustigen in een lange rij. 
Toen klokslag halftien het hek geopend 
werd kwam de menigte al rennende op 
de tweedehands goederen af. Ieder jaar 
weer leuk om te zien hoe het publiek 
nog steeds dol is op dit soort mark-
ten. Lekker snuffelen en struinen langs 
de tientallen kraampjes op het erf van 
boerderij `De Bremte` van de familie 
Bussink. De Commissie Kerkactie Wilp 
organiseerde alweer voor het vierde 
jaar de markt op deze locatie. 

Bloemstukken
``Het hele jaar door verzamelen we goed 
bruikbare spullen, die we vervolgens op-
slaan in een grote ruimte. Mensen de 
goederen over hebben denken aan ons 
en schenken het. Het moeten uiteraard 
wel bruikbare spullen wezen, geen troep, 
`` vertelt Arna Oolman namens de or-
ganisatie. Ze was samen met 134 vrijwil-
ligers druk om van de dag een succes te 
maken. Op de kramen was alles keurig 
uitgestald en konden de bezoekers naar 
hartenlust snuffelen. Van boeken tot 
speelgoed en van kleding tot huisraad het 

was er allemaal. De vrijwilligers hadden de 
kraampjes goed gesorteerd ingericht. Wie 
voor de boeken kwam kon terecht in een 
overdekte tent. Meubels, groot speelgoed 
en gereedschappen stonden in de open-
lucht, met op de achtergrond de grazende 
koeien. Enkele vrijwilligers hadden hun 
best gedaan mooie bloemstukken te ma-
ken. Deze gingen voor een zacht prijsje 
naar de nieuwe eigenaar. 

Opbrengst
Naast alle handel was er op het erf ook 
een gezellig terras ingericht waar men-
sen even konden zitten met een kopje 
koffie. De organisatie is tevreden over 
het verloop van de rommelmarkt. Die 
zowel door de kopers als ook de vrijwil-
ligers weer een succes is geworden. Na 
afloop kon men als opbrengst €8569, 
-  netto bijschrijven op de banrekening 
van het onderhoudsfonds voor de 
Dorpskerk Wilp. ``Dit is toch waar we 
het uiteindelijk voor doen, ``zegt Arna 
Oolman. ``De saamhorigheid met el-
kaar, vinden we erg belangrijk, dit maakt 
het tot een geslaagde dag. Zonder hun is 
het organiseren van dit evenement niet 
mogelijk daarvoor willen wij als commis-
sie iedereen bedanken die heeft mee ge-
holpen op welke manier dan ook.`` 

BUURTFEEST VAN 
ACTIEVE VERENIGING

KLEIN AMSTERDAM.- Het buurtfeest 
werd zondagochtend geopend met een 
heerlijk gezamenlijk ontbijt bij de Diede-
rik. Onder fijne weersomstandigheden 
werd daarna de buitenlucht opgezocht 
voor een sportief potje boerengolf over 
onverharde wegen. Hierna kwam de 
lunch op tafel en de vogel te voorschijn.
Iedereen kon lekker buiten zitten en voor 
de kinderen was er een springkussen.

Het vogelschieten
De eerste schoten waren voltreffers, 
Lex Verbeek had de staart te pakken en 
Christiaan Garrits mocht zich de kop toe-
eigenen .
Hierna werd de vogel taaier en taaier, 
tot uiteindelijk besloten werd om een 
andere buks erbij te pakken. Dit had ef-
fect binnen no-time had Rietje Garrits de 

linkervleugel te pakken en niet veel later 
Niek Straalman de rechtervleugel. Het 
bleef spannend tot het eind, de vogel 
werd uiteindelijk naar beneden gehaald 
door Jan Marius van de Brink.
Bij de jeugd ging het er een stuk vlotter 
aan toe. Met pijl en boog wist Casper 
Stokhof de winst naar zich toe te trek-
ken.

Snerttocht
Dat deze buurtvereniging al meer dan 30 
jaar actief is kenmerkt zich weer met de 
volgende activiteit. 
De snerttocht zal weer plaatsvinden voor 
fervente wandelaars en gezellige fiet-
sers. Op zondag 20 oktober zijn er weer 
mooie routes beschikbaar. Op de site 
van Klein Amsterdam is meer informatie 
te vinden.

http://www.adempauzestudio.nl
http://www.adempauzestudio.nl
mailto:gerri@adempauzestudio.nl
mailto:gerri@adempauzestudio.nl
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GROTE BRANDOEFENING MET VERSCHILLENDE 
BRANDWEERKORPSEN EN EHBO 

VOORST.- Dinsdag 10 September was 
er onder toeziend oog van de Voorster 
burgemeester en een aantal belang-
stellenden een grote brandoefening in 
het dorp Voorst. De brandweerkorpsen 

Voorst, Klarenbeek, Eerbeek en Loenen 
deden mee aan deze in scène gezette 
oefening. Ook de EHBO Voorst e.o. was 
van de partij om de slachtoffers van de 
brand te helpen.

Het was een spectaculaire oefening 
waarbij op meerdere plaatsen branden 
waren, doordat er in een vuurwerkloods 
brand was ontstaan. Er stonden onder 
andere een auto en een schuurtje in 
brand. De lotusslachtoffers speelden 
hun rol erg goed waardoor er een realis-
tische situatie ontstond.
Met dank aan de buurtbewoners en een 
aantal verschillende bedrijven kon de oe-
fening deze keer groots worden opgezet. 
Al met al een hele goede oefening voor 
de vier brandweerkorpsen en de EHBO!
Lijkt u het leuk om hulp te kunnen verle-
nen, meld u dan aan bij brandweerkorps 
Voorst of één van de andere Brandweer-
korpsen, mailen kan naar info@brand-
weervoorst.nl. Ook kunt u zich aanmel-
den bij de EHBO Vereniging Voorst e.o.. 
Hier kunt u terecht voor een reanimatie/
AED-cursus of een nieuwe cursus EHBO 
(vanaf okt’19). Voor meer informatie mail 
dan naar ehbovoorst@hotmail.com.

EERSTE TAIZÉVIERING 
INGETOGEN SUCCES

NAZOMER CONCERT STEMM-INN 
TWELLO.- Eindelijk is het zo ver. Het Twellose koor Stemm-Inn treedt geheel verfrist naar buiten. Op zondagmiddag 6 ok-
tober a.s. wordt een gevarieerd programma geboden. Dit gebeurt in het altijd gezellige clubhuis van de Megafoon, Stinzen-
laan 81 te Twello. Het afgelopen jaar is onder leiding van de in 2018 aangestelde dirigent Eric van Grootel, strak geoefend 
op vernieuwing van het repertoire. Naast het invoegen van nieuwe nummers is het bestaande repertoire onder handen 
genomen. Alles wordt op een geheel nieuwe wijze gezongen. Ook zullen zangers en zangeressen uit het koor als solist in de 
spotlights treden om zo nog meer afwisseling in het optreden aan te brengen. Stemm-Inn laat nu graag haar nieuwe geluid 
horen en zingt deze zondagmiddag in het clubhuis van de Megafoon twee keer over een half uur gevarieerde muziek. Met 
oude popsongs, jonge nummers en bekende gospels wordt vanaf twee uur een bijzondere en gezellige middag met muzi-
kaal vertier geboden. Natuurlijk is er alle gelegenheid koffie of een drankje te kopen en als het maar enigszins kan gaat het 
terras open. De entree is vrij, een gift is welkom.
Voor meer informatie over het koor: www.stemminn.nl

BUSSLOO.- Afgelopen donderdag werd 
de eerste Taizéviering gehouden in de 
Sint Martinuskerk in Bussloo. Een Tai-
zéviering is een oecumenisch meditatief 
avondgebed. Ongeveer 20 mensen stap-
ten even uit de hectiek van het dagelijks 
leven en deelden het gebed, de gezan-
gen en de meditatieve stiltes.  Na de vie-
ring was er ruimte om elkaar te spreken 
tijdens een kopje koffie in het voorma-
lige Parochiecentrum. Een delegatie van 

Taizé Deventer schonk Hein de Jong, de 
voorganger in dit avondgebed, een kaars 
met het Taizélogo. 
Wilt u ook een keer de rust en bezinning 
die van een Taizéviering uitgaat onder-
gaan? Elke tweede donderdag van de 
maand om 19:00 uur bent u welkom. 
De viering duurt ongeveer drie kwartier. 
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs ge-
steld. Zie ook : www.sint-martinuskerk-
bussloo.org

HATHA YOGA S.V. VOORWAARTS 
TWELLO.- Vanaf 4 oktober 2019 zal Yvonne Stegeman elke vrijdagochtend van 
09.00-10.00 uur in het Kulturhus (ingang bij de Fliert) de deelnemers meenemen 
in de beginselen van de Hatha Yoga. Deze vorm van yoga is heel geschikt voor be-
ginners, maar ook voor gevorderden is het een zalige les. De Hatha Yoga les heeft 
een vaste indeling, te beginnen met een aandachtsoefening en diverse opwarm-
oefeningen om de lichaamsdelen los te maken en de doorbloeding te activeren. 
Hierna volgt de Zonnegroet, die bestaat uit een serie oefeningen die in een vloei-
ende beweging worden gedaan op het ritme van de ademhaling. Vanaf vrijdag 4 
oktober van 09.00-10.00 uur, Kulturhus (ingang bij de Fliert), kosten: EUR 120,00 
voor een half seizoen. Aanmelden: www.voorwaartstwello.nl/gymnastiek/contact/ 
Vvragen: info.gymnastiekvoorwaarts@gmail.com.

Model: Sandra Ardesh
Plaats: Apeldoorn
Kapper: Jaqueline, Frendz

Visagie: Rosa, Skynz
Kleding: Yvonne, Susskind

STYLE TIME
Frendz Jaqueline:

Het haar van Sandra is erg lang en aan 
de droge kant. Ze staat open voor een 
volledige verandering. Dat is zeker 
gelukt! Haar coupe hebben we een flink 
stuk ingekort en verschillende lagen 
in het haar aangebracht. Een mooi, 
warme herfsttint met wat highlights 
zorgt voor een warme uitstraling. 

Voor de fi nish hebben we de “Design 
foam” als basis versteviging gebruikt. 
We hebben voor de afstyling de 
“Sculpting paste” gebruikt om zo 
extra glans en beweging toe te 
voegen. Beide producten zijn van de 
haarlijn collectie van L’anza. 

Susskind Yvonne:

Voor onze metamorfose hebben 
we deze week voor een casual na-
zomerlook gekozen. Deze dagen 
zijn overdag nog heerlijk met een 
zomers jurkje maar ‘s morgens en 
‘s avonds hebben we zeker iets 
nodig wat ons warm houd. De 
blouse is van onze basis collectie 
van Susskind.  Gecombineerd met 
een zomers jurkje van katoen met 
een beetje elastan, waardoor het 
makkelijk en comfortabel te dragen 
is. Het geheel hebben we afgestyled 
met een olijfgroene vest van linnen 
met katoen.

Skynz Rosa:

We hebben voor ons model gekozen 
voor een wat meer opvallendere look
omdat haar gezicht wel wat meer 
expressie mag krijgen. We hebben 
gekozen voor een mooie natuurlijke 
concealer rond haar ogen om zo iets 
meer kleur toe te voegen.
Daarnaast hebben we een beige 
foundation aangebracht voor een 
mooi egaal effect te creëren.
We hebben een zee-blauwe 
oogschaduw aangebracht om zo 
haar ogen beter te laten uitkomen. 
Een volle mascara van Lancome 
zorgt voor een sprankelend effect.
Haar lippen hebben we rustig 
gehouden omdat we de nadruk op 
haar ogen willen leggen,

Voor de fi nish hebben we de “Design 
foam” als basis versteviging gebruikt. 
We hebben voor de afstyling de 
“Sculpting paste” gebruikt om zo 
extra glans en beweging toe te 
voegen. Beide producten zijn van de 
haarlijn collectie van L’anza. 

Susskind Yvonne:

Voor onze metamorfose hebben 
we deze week voor een casual na-
zomerlook gekozen. Deze dagen 
zijn overdag nog heerlijk met een 
zomers jurkje maar ‘s morgens en 
‘s avonds hebben we zeker iets 
nodig wat ons warm houd. De 
blouse is van onze basis collectie 
van Susskind.  Gecombineerd met 
een zomers jurkje van katoen met 
een beetje elastan, waardoor het 

WOMENS JEANS AND BASICS

mailto:info@brandweervoorst.nl
mailto:info@brandweervoorst.nl
mailto:ehbovoorst@hotmail.com
http://www.sint-martinuskerk-bussloo.org
http://www.sint-martinuskerk-bussloo.org
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 #NSW2019

PROGRAMMA 
NATIONALE SPORTWEEK

#BEACTIVE

Datum Tijd Activiteit Contactpersoon  en  Organisatie Locatie Omschrijving

20  september  Kickoff  NSW

13.30  -‐  14.30 Walking  Football Wilco  Huisman,  SV  Voorwaarts Sportpark  De  Laene Zin  in  een  potje  55  Plus  voetbal.  De  koffie  staat  klaar!

15.00  -‐  16.00 Bootcamp  voor  iedereen! Robert  Horstink,  Voorst  Actief Dorpsplein  Twello Iedereen  (jong,  oud  met  of  zonder  beperking)  mag  meedoen,  opgeven  is  niet  nodig!

16.45  -‐  20.00 Jiu  Jitsu Wim  van  der  Sluis,  Sluis  Invicta Gymzaal  oude  Veluws  College Trek  een  t-‐shirt  en  traininsbroek  aan  en  doe  mee!  Meld  je  aan  via  info@sluisinvicta.nl.

18.30  -‐  20.30 CombiFit  voor  jonge  mantelzorgers Annet  Reimert,  Mentaal  Krachtig  &  Mens  en  Welzijn Klein  Twello Gratis  bootcampachtige  activiteit  voor  jonge  mantelzorgers  (8  t/m  15  jaar).

21  september  Sportclubdag

9.00  -‐  10.00 Volleybalspeeltuin Kristelien  de  Roo  ,  SV  Voorwaarts Gymzaal  AOC  Twello Alle  kinderen  van  4,  5  of  6  jaar  kunnen  gratis  meedoen  met  de  volleybalspeeltuin

9.15  -‐  10.00 Peutergym Marike  Smit,  SV  Voorwaarts Multizaal    Sporthal  Jachtlust PeuterGym  voor  kinderen  tot  4  jaar.  

10.00  -‐  11.00 Kleutergym Marike  Smit,  SV  Voorwaarts Multizaal    Sporthal  Jachtlust KleuterGym  voor  kinderen  van  4  tot  6    jaar.  

22  september  Kickoff  Europese  sportweek

23  september  Kennisdag

09.00  -‐  10.30 Samen  wandelen Anita  Huisman,  DCP Wilpermolen,  Posterenk Wandel  gezellig  mee  vanaf  de  Wilpermolen  in  Posterenk.

09.30  -‐  11.30 Koersbal Joke  van  den  Berg,  Trefpunt  Duistervoorde Trefpunt  Duistervoorde Ook  zin  in  een  lekker  potje  koersbal?

10.30  -‐  11.00 AquaVaria Moniek  Tiemens,  Zwembad  De  Schaeck Zwembad  De  Schaeck Jong  en  oud  worden  kriskras  door  het  water    gestuurd!

14.45  -‐  16.00 Seniorengym Joke  van  den  Berg,  Trefpunt  Duistervoorde Trefpunt  Duistervoorde Blijf  soepel  en  in  beweging.  Iedereen  is  altijd  welkom.  Wel  geldt  vol  =  vol.

15.30  -‐  16.30 Voorst  Actief  on  Tour Tom  Spijker,  VA  On  Tour Schoolplein  de  Zaaier,  Teuge De  High-‐Five  bus  gaat  op  pad  om  gratis  sport-‐  en  beweegactiviteiten  te  organiseren.

20.00  -‐  21.00   Mens  Fitness  Bootcamp   Marike  Smit,  SV  Voorwaarts Gymzaal  oude  Veluws  College Deze  nieuwe  les  is  alleen  voor  stoere  mannen!

24  september  Scholendag

8.30  -‐  12.00 Senioren  fitness Karin  Boeye,  SV  Twello Fitness  SV  Twello Blijf  in  beweging  en  hou  je  spierkracht  op  peil!

15.00  -‐  16.00 Voorst  Actief  on  Tour Tom  Spijker,  VA  On  Tour Schoolplein  Ten  Holtens  Erve,  Nijbroek De  High-‐Five  bus  gaat  op  pad  om  gratis  sport-‐  en  beweegactiviteiten  te  organiseren.

18.00  -‐  19.00   Volleybaltraining  voor  mini's Madelon  Bensink,  SV  CCW'16 Gymzaal  Kerkstraat,  Wilp Kennismakingstraining  CMV,  een  speciaal  ontwikkeld  volleybalspel  voor  kinderen  van  5  t/m  11  jaar.

18.00  -‐  19.00   Volleybaltraining  voor  mini's Kristelien  de  Roo  ,  SV  Voorwaarts Gymzaal  AOC  Twello Kennismakingstraining  voor  meiden  van  9,10  jaar  (N4.3)  en  jongens  van  9,  10  jaar  (N4.1).

18.00  -‐  19.00   Volleybaltraining  voor  mini's Kristelien  de  Roo  ,  SV  Voorwaarts Gymzaal  Wassenaar  Opdamstraat Ben  jij  een  stoere    jongen  van  7  of  8?  Doe  dan  mee  aan  de  open  training  volleybal!  

20.00  -‐  21.00   Dance  for  Fun SV  Voorwaarts Multizaal    Sporthal  Jachtlust Dansen  voor  vrouwen  vanaf  25  jaar!

25  september  Ouderendag

09.00  -‐  12.00 Samen  fietsen Guus  Kroes,  Mens  &  Welzijn   Klein  Twello ‘Samen  fietsen’,  veel  leuker  dan  alleen!  Deelname  is  gratis.

09.00  -‐  10.00 Wilpse  Boostcamp,  Fit  voor  het  leven! Levien  de  Jager,  LEVIEN Dorpskerk  Wilp Aanmelden  via  info@LEVIEN.nu  want  er  is  beperkt  ruimte!

10.00  -‐  11.30 Sportieve  wandeling Guus  Kroes,  Mens  &  Welzijn   Start  Klein  Twello Wandeling  door  Twello  e.o.  Keuze  uit  snelle  (8  km)  en  minder  snelle  (6/7  km)  groep.

10.00  -‐  11.30 Jeu  de  boules Bram  de  Bree,  DCP  Klarenbeek MFC  Klarenbeek Iedere  woensdagochtendkunt  u  aansluiten  om  een  partijtje  Jeu  de  boules  te  spelen.  

10.00  -‐  12.00 Jeu  de  boules  voor  heren Gerard  Leenders,  Dorpsbelangen  Terwolde Dorpshuis  d'Olde  Schole,  Terwolde Elke  woensdagochtend  spelen  de  heren  onderling  een  partijtje  jeu  de  boules.

10.30  -‐  11.00 AquaGym   Moniek  Tiemens,  Zwembad  De  Schaeck Zwembad  De  Schaeck Neem  gezellig  iemand  mee,  hij  of  zij  zwemt  gratis  mee!

12.30  -‐  13.30 Voorst  Actief  on  Tour Tom  Spijker,  VA  On  Tour Schoolplein  De  Hagewinde,  Wilp De  High-‐Five  bus  gaat  op  pad  om  gratis  sport-‐  en  beweegactiviteiten  te  organiseren.

13.00  -‐  13.30 AquaGym  (diepe  bad) Moniek  Tiemens,  Zwembad  De  Schaeck Zwembad  De  Schaeck Neem  gezellig  iemand  mee,  hij  of  zij  zwemt  gratis  mee!

13.00  -‐  16.30 Spelletjes  middag Moniek  Tiemens,  Zwembad  De  Schaeck Zwembad  De  Schaeck Tijdens  het  recreatief  zwemmen,  diverse  spelletjes  in  het  water.

15.30  -‐  16.30 Ballet  (4  tot  6  jr) Marike  Smit,  SV  Voorwaarts Spiegelzaal  Kulturhus Balletles  voor  4  tot  6  jarigen.  

16.30  -‐  17.30 Mini  voetbaltraining  (5  tot  7  jr) Marco  Buitenhuis,  Sp.  Teuge Sp.  Teuge Kinderen  van  5,6,(7)  jaar  kunnen  deelnemen  aan  de  open  mini  training.

17.00  -‐  18.00 Wilpse  Boostcamp,  Fit  voor  het  leven! Levien  de  Jager,  LEVIEN Dorpskerk  Wilp Aanmelden  bij  info@LEVIEN.nu  want  er  is  beperkt  ruimte!

18.30  -‐  20.00 Samen  fietsen Bram  de  Bree,  DCP  Klarenbeek MFC  Klarenbeek ‘Samen  fietsen’,  veel  leuker  dan  alleen!  Deelname  is  gratis.

19.00  -‐  20.00 Jeugd  fitness Karin  Boeye,  SV  Twello Fitness  SV  Twello Kijk  tijdens  de  open  fitnessles  voor  jeugd  of  fitness  iets  voor  jou  is.

26  september  Iedereen  kan  sporten  dag

14.45  -‐  15.45 Voorst  Actief  on  Tour Tom  Spijker,  VA  On  Tour Schoolplein  De  Wiekslag,  Voorst De  High-‐Five  bus  gaat  op  pad  om  gratis  sport-‐  en  beweegactiviteiten  te  organiseren.

16.00  -‐  17.00 Loop-‐  en  coördinatietraining  voor  jeugd Rian  Havekes,  De  Boog  Fysiotherapie Sportpark  De  Laene Ben  jij  tussen  de  10  en  14  jaar  en  wil  je  meedoen?  Meld  je  dan  aan  via  rian@deboogfysiotherapie.nl

17.30  -‐  19.00 Turnen  groep  3-‐4-‐5 Marike  Smit,  SV  Voorwaarts Multizaal    Sporthal  Jachtlust Doe  mee  aan  deze  open  turnles!

18.00  -‐  19.00 Dansles  voor  kinderen  van  gr.  4  t/m  V.O. Guus  Kroes,  SV  CCW'16 Gymzaal  Kerkstraat,  Wilp Zit  jij  in  schoolgroep  4  t/m  8  en  ben  je  gek  op  dansen?  Kom  een  keertje  meedoen!

27  september  Bedrijvendag

9.30  -‐  10.00 AquaGym Moniek  Tiemens,  Zwembad  De  Schaeck Zwembad  De  Schaeck Neem  gezellig  iemand  mee,  hij  of  zij  zwemt  gratis  mee!

10.00  -‐  10.30 HIIT  (zeer  intensieve  les) Moniek  Tiemens,  Zwembad  De  Schaeck Zwembad  De  Schaeck Durf  jij  deel  te  nemen  aan  deze  work  out  in  het  water?

11.00  -‐  12.00 Actief  bewegen  voor  60+  ers Guus  Kroes,  Mens  &  Welzijn Dorpshuis  De  Pompe,  Wilp Gratis  kennismakingsactiviteit  voor  senioren

13.30  -‐  14.30 Walking  Football Wilco  Huisman,  SV  Voorwaarts Sportpark  De  Laene Zin  in  een  potje  55  Plus  voetbal.  De  koffie  staat  klaar!

14.30  -‐  15.30 Proefles  Seniorengym   Joske  Ruwhoff Trefpunt  Duistervoorde,  Twello Lekker  in  beweging  blijven  en  uiteraard  een  hoop  gezelligheid.  

14.45  -‐  15.45 Voorst  Actief  on  Tour Tom  Spijker,  VA  On  Tour Schoolplein  St.  Martinus,  Bussloo De  High-‐Five  bus  gaat  op  pad  om  gratis  sport-‐  en  beweegactiviteiten  te  organiseren.

16.30  -‐  17.30 Gymles  voor  kinderen  van  gr.  1  t/m  4 Guus  Kroes,  SV  CCW'16 Gymzaal  Kerkstraat,  Wilp Open  gymnastiekles  voor  groep  1  t/m  4.

16.45  -‐  20.00 Jiu  Jitsu Wim  van  der  Sluis,  Sluis  Invicta Gymzaal  oude  Veluws  College Sportkleding  aan  en  doe  mee!  Even  je  komst  aanmelden  via  info@sluisinvicta.nl.

17.00  -‐  18.00 Dansen  groep  1  t/m  4 Marike  Smit,  SV  Voorwaarts Spiegelzaal  Kulturhus Hou  je  van  dansen?  Doe  mee!

17.30  -‐  18.30   Gymles  voor  kinderen  van  gr.  5  t/m  8 Guus  Kroes,  SV  CCW'16 Gymzaal  Kerkstraat,  Wilp Voor  de  schoolgroepen  5  t/m  8  is  er  een  open  gymnastiekles.

28  september  #BeActive  Night

13.00  -‐15.30 Spelletjes  middag Moniek  Tiemens,  Zwembad  De  Schaeck Zwembad  De  Schaeck Tijdens  het  recreatief  zwemmen,  diverse  spelletjes  in  het  water.

29  september  Lekker  naar  buitendag

13.00  -‐15.30 Spelletjes  middag Moniek  Tiemens,  Zwembad  De  Schaeck Zwembad  De  Schaeck Tijdens  het  recreatief  zwemmen,  diverse  spelletjes  in  het  water.

TOURRIT DE BEELE BIEDT JONGEREN PLURYN FANTASTISCHE ERVARING 
“WANNEER RIJD JE NOU IN EEN FERRARI?”
VOORST.- Wordt het een Ferrari, een getunede BMW of een prachtige old-
timer? Jongeren van de Plurynlocaties De Beele, De Hoenderloo Groep, Het 
Hietveld en Intermetzo Eefde hebben het zaterdag 28 september voor het 
uitkiezen. Die dag vindt namelijk de Tourrit van De Beele plaats. Een stoet 
van zo’n 80 glimmende bolides trekt door de regio Voorst, met op iedere 
passagiersstoel een jongere of (jong)volwassene van Pluryn.
 
Corinne de Haas, medewerker Vorming 
& Recreatie en organisator van de Tour-
rit: “Vrijwel geen enkele jongere bij Pluryn 
heeft ooit in een bijzondere auto gezeten 
en dat zal ook niet vlug gebeuren. Want 
wanneer rijd je in een Ferrari? Met de 
Tourrit doen ze een waanzinnige ervaring 

op, die niemand hen meer afpakt.” 
De Tourrit wordt mogelijk gemaakt door 
tal van bedrijven en particulieren die in 
het bezit zijn van bijzondere auto’s en be-
reid zijn om jongeren een onvergetelijke 
middag te bezorgen. Ook de bijdrage van 
Stichting Hart voor een ander is onmis-

baar. De 100 bolides rijden zaterdag 28 
september onder politie-escorte een rit 
door de regio. De route voert van Voorst, 
Klarenbeek, Lieren en Beekbergen, over 
de Berg en Dalweg naar Hoenderloo en 
vervolgens naar Deelen. Vandaaruit gaat 
het richting Arnhem, waar op het terrein 
van IPC aan de Koningsweg een grote 
pauzepost wordt ingericht. De terugweg 
gaat via Terlet, Beekbergen, Lieren en 
Klarenbeek naar Voorst. Loting bepaalt 
welke jongere in welke auto mag plaats-
nemen. Voor de auto-eigenaren wacht na 
de tocht een afsluitende barbecue.

OPPEPPERTJE NA BRAND
TWELLO.- Na een fikse woningbrand in de maand juni aan de Bommerij, 
hebben de omwonenden besloten om op zaterdag 28 september de in-
drukken van de brand achter zich te laten en weer optimistisch naar de 
toekomst te kijken. Dit gaan ze doen middels een gezellige buurtbrunch. 
Enkele lokale ondernemers en IJsseldal Wonen hebben hun medewerking 
aan deze activiteit toegezegd.

GERARDUS KALENDER 2019
TWELLO.- De Gerardus Kalender voor het jaar 2020 is weer te koop. De prijs voor deze 
prachtige kalender is vastgesteld op 7,40 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. 
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KONIJNEN EN ANDERE TOESTANDEN
Toen we hier een jaar of 7 geleden kwamen wonen was mijn grote wens om er 
gezellig een huisdier bij te nemen. Mijn eerste keuze was een hondje. Want vroe-
ger hadden wij ook een hond en dat was altijd zo fijn. Maar manlief krijgt jeuk, 
niesbuien en rode ogen van contact met honden. Of eigenlijk alles wat maar haar 
heeft. Dus dat gaat hem dan niet worden. 
Verder had ik als kind ook allemaal konijnen versleten. Onder elke stoeptegel van 
onze achtertuin lag wel een beestje. Dus ik kon het niet laten om dan ook in ons 
eigen huis een paar konijnen aan te schaffen. We kochten eerst een mannetje 
en lieten hem castreren. Om een castratie uit te laten voeren mag je flink in de 
buidel tasten. Zo kwam ik trouwens laatst met een beestje bij de dierenarts met 
de vraag of deze kon kijken of het een mannetje of een vrouwtje was. Ik moest 
hier ( geen grap) tientallen euro’s voor neerleggen. 
Maar goed. Een half jaar na de castratie werd een vrouwtje gekocht. Man en 
vrouw gaan goed samen in de konijnenwereld. We bouwden een hele flat in de 
achtertuin met een enorme ren eromheen. Het was een walhalla voor die bees-
ten. 
We begonnen dan ook met 2 konijnen. Bennie en Wies. En als je dat achter elkaar 
zegt heb je benniewies. En dat vinden we dan weer leuk. Maar Bennie ging dood 
nadat hij een halve boomstronk opat en Wies bleef alleen achter. 
En Wies was best wel een tijdje alleen. En dat vonden we niet fijn. 
Dus een paar dagen voordat ik beviel van onze tweede dochter hebben we nog 
een jong konijntje gekocht voor onze oudste dochter van 2. Nijne moest het zijn. 
We kochten Nijne vanuit de dierenwinkel en het was een lief ding. Het koppelen 
van de beestjes verliep goed en al snel had Wies er een maatje bij. En onze doch-
ter van 2 jaar was dolblij. 
Een paar weken later lag Nijne dood in het hok. Ik kwam er achter omdat ik de 
beestjes eten ging geven toen de kinderen op bed lagen. Nah, dat hebben wij 
weer. Haar konijn. Ook nog eens. Wat nu? Gooien we m weg? Zeggen we dat 
ie op vakantie gegaan is? Of gaan we 
‘m samen begraven? Maar ja onze 
dochter is zo klein en je wilt haar 
nog even weg houden bij alles wat 
met de dood te maken heeft. In mijn 
hoofd zie ik het al helemaal voor me 
dat ze m ‘de pan uit flipt.’ Schreeu-
wen, gillen en huilen. Wat moeten we hiermee? 
Even wat vriendinnen en de Monuta site raadplegen...Maak er een ritueel van 
was het advies. En betrek haar er gewoon bij. De dood hoort ook bij het leven. 
Dus we gaan met onze kleine meid zitten na het ontbijt en vertellen dat Nijne al 
heel erg oud was voor een konijn. En dat Nijne dood was gegaan. Ze staart voor 
zich uit. Schijnbaar merkt ze dat er iets serieus aan de hand is. Wil je komen kijken 
buiten? Ze knikt. Wij naar buiten. Om 7 uur in de ochtend. Wie gaat er nou om 7 
uur ‘s morgens een konijn begraven? Maar goed. Wij hebben er al een have dag 
op zitten. Op haar rode stippel laarsjes loopt ze achter mij aan. Van een afstand 
kijkt ze naar t dode beestje. Wies is nu alleen zeg ik. Nijne is dood kijk maar. Hij 
rent niet meer zoals Wies. Hij beweegt niet meer hè? Ze bestudeert t konijn aan-
dachtig. Maar durft ‘m niet aan te raken. We gaan ‘m begraven, daar in dat gat. 
Wil je nog wat tegen Nijne zeggen? Het is even stil. Daaagggg zegt ze en ze zwaait. 
Ik leg Nijne in het gegraven gat in de tuin. Zo blijft hij toch altijd een beetje bij 
ons hè? Ja knikt ze. En ze moet lachen want konijn is zich aan het verstoppen. We 
gooien nog een bloem op het beestje en dan gaat het gat dicht. Daag Nijne. En ze 
zwaait. Ze was ‘m niet de pan uit geflipt dat zie je maar weer. Zo. Op naar binnen. 
Toto kijken. En koekje eten mama. Zegt ze. Vooruit dan maar. 

‘Straks flipt ze 
‘m de pan uit.’

Suus!

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

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

HAAR MOND!

VERENIGING DORPSBELANGEN OP VOLLE STERKTE 
DOOR UITBREIDING BESTUURSLEDEN
TERWOLDE HEEFT DE WIND 
WEER IN DE ZEILEN!

Het was genieten tijdens de laatst 
gehouden ledenvergadering van 
Vereniging Dorpsbelangen Ter-
wolde! Maar liefst drie nieuwe be-
stuursleden konden welkom wor-
den geheten binnen de gelederen 
van de vereniging. Het vruchtbare 
resultaat na het luiden van de nood-
klok door de zittende bestuursle-
den, welke niet langer de kar kon-
den trekken. Door een natuurlijk 
verloop was het bestuur behoorlijk 
uitgedund, terwijl er een groot scala 
aan taken voor hen lag. De verster-
king gaat ervoor zorgen, dat alle 
taken kunnen worden opgepakt en 
nieuwe uitdagingen met vertrou-
wen tegemoet worden gezien. 

Taakverdeling
Iedereen heeft het druk tegenwoordig 
en dat geldt zéker ook voor de nieuwe 
bestuursleden. Maar er spelen vele be-
langrijke zaken in en om het dorp, waar-
door het essentieel is dat de vereniging 
kan beschikken over voldoende mensen. 
Tijdens een eerste bestuursvergadering 
zijn de bestuursfuncties opnieuw inge-
richt alsmede taken verdeeld. Angelique 
Blok gaat de financiën beheren, terwijl 
Nicky de Hoog en Jos Bosch samen het 
voorzitterschap invulling gaan geven. 
Nicky zal zich daarbij in eerste instantie 
richten op alle interne zaken, terwijl Jos 
degene is die vereniging Dorpsbelangen 
naar buiten toe zal vertegenwoordigen.

Persoonlijke ambities
Daarnaast hebben de nieuwe bestuurs-
leden ook sterke persoonlijke motivaties 
om zich in te zetten voor de belangen 

van de vele inwoners. 
Angelique Blok en Nicky de Hoog zijn 
feitelijk nieuwkomers in het dorp, ze 
wonen er pas een aantal jaren. Beiden 
willen graag integreren en hoe kan je dat 
beter doen, dan deelgenoot te worden 
van de gemeenschap en je schouders 
eronder zetten. Jos Bosch noemt zichzelf 
een herintreder. Hij verruilde ooit de ge-
meente Voorst om vele jaren in BR Duits-
land door te brengen. Hij zocht z’n roots 
weer op om te zorgen voor zijn familie 
en wil ook graag bijdragen aan de zorg 
om Terwolde. 

De speerpunten van 
Vereniging Dorpsbelangen
Er is veel gaande in de samenleving, 
waarbij niet alleen de inwoners van 
Terwolde bepalend zijn, maar ook de 
invloeden en regelgeving op lande-
lijk niveau. Vereniging Dorpsbelangen 
heeft daarbij onder meer de volgende 
speerpunten. De ontwikkelingen op het 
gebied van schone energie en de daar-
mee gepaard gaande behoefte aan zon-
nevelden. Gemeente Voorst heeft een 
missie en lijkt daarin door te slaan, ten 
koste van kostbare grond in de buiten-
gebieden. Een deel van de dorpskern 
rondom muziektent en dorpshuis zul-
len een metamorfose ondergaan, plan-
nen zijn in ontwikkeling. Het dorpshuis 
dient beter en breder inzetbaar te zijn, 
maar het betreffende bestuur loopt aan 
tegen een capaciteitsprobleem dankzij 
de school welke primair zeggenschap 
heeft. 
Glasvezel komt beschikbaar in de bui-
tengebieden, maar niet voor iedereen, 
terwijl daar wel de behoefte is. 

Dorpscontactpersonen
Iedereen heeft wel eens een idee voor 
zijn of haar straat, buurt of dorp. Als je 
daar zelf tijd en energie in steekt kan 
het niet anders dan een succes wor-
den. Soms duurt dat lang, soms heb je 
snel resultaat. Maar waar begin je? Wie 
benader je? Wie kan je helpen? Waar 
haal je het geld vandaan? Kan het ei-
genlijk wel? Lucia Kiesbrink en Gert Jan 
Hamberg zijn de dorpscontactpersonen 
voor Terwolde. Ze zetten zich, evenals 
de dorpscontactpersonen in de andere 
kernen, in voor de leefbaarheid van hun 
dorp. Lucia en Jan Gert willen graag, dat 
in Terwolde de krachten gebundeld gaan 
worden en werken daarbij nauw samen 
met Vereniging Dorpsbelangen.

Brede scholing en ervaring
Vereniging Dorpsbelangen heeft de rijk-
dom, dat álle bestuursleden een rijke 
bagage bij zich hebben vanwege hun 
vaktechnische achtergronden als ook er-
varing. Een diversiteit aan kennis en een 
kleurrijk gezelschap met veel motivaties, 
ambities én visies, gericht op het bewa-
ken en verbeteren van de leefbaarheid 
in en rondom Terwolde. Daarbij, mede 
dankzij de krachtige inzet van de dorps-
contactpersonen, is er een sterke band 
met alle overige dorpskernen, op weg 
naar een nóg beter leven in gemeente 
Voorst!  
Wilt u meer weten over Vereniging 
Dorpsbelangen, u wilt lid worden van de 
vereniging en hen financieel ondersteu-
nen óf u wilt op een andere wijze een 
steentje bijdragen? Bezoekt u dan de 
website www.terwolde.net of stuur een 
email naar secretariaat@terwolde.net 

Op de foto, van links naar rechts Gerard Leenders, Angelique Blok, Nicky de Hoog, Gerrit Bouwman, Lucia Kiesbrink, 
Henk Wassink, Jan Gert Hamberg, Jos Bosch

HOPOOGST 
EMPE.- Op zaterdag 7 september werd de 
eerste hop van het seizoen geplukt door 
vrijwilligers. Aan de Hommelstraat is Hop 
voor Bier gevestigd, het bedrijf van Pieter 
en Jeanine Rijzebol die hier sinds een aan-
tal jaar hop telen. Het is een teelt die je 
wellicht wel eens in Duitsland hebt gezien. 
De planten groeien aan een draad die tus-
sen palen van ruim vijf meter hoog hangt. 
Er staan in Empe 180 planten, van acht 
verschillende soorten die allemaal een ei-
gen karakter geven aan het bier.  De eer-
ste pluk dag is georganiseerd met Nevel 
Artisan Ales uit Nijmegen. Zij gebruiken 
de hop om een Gelders bier te brouwen, 
waarvan alle ingrediënten (graan, hop, 
gist en water) uit de provincie afkomstig 
zijn. Vrijwilligers hebben duizenden bellen 
door hun handen laten gaan.  Na al dat 
harde werken lieten ze zich een biertje 
met lokale hop goed smaken. De rest van 
de maand zal er verder geoogst worden. 
Hop voor Bier geeft in het seizoen (augus-
tus/september) rondleidingen. Meer in-
formatie? Facebookpagina Hop voor Bier 
of info@hopvoorbier.nl.

PRIJSWINNAARS BIJ DE ZONNEBLOEM
TWELLO.- Tijdens het Klompenfeest zijn 
alle enveloppen getrokken in de kraam 
van de Zonnebloem en de prijzen me-
teen meegegeven aan de winnaars. De 
prijzen van de intekenlijst zijn 10 sep-
tember j.l. getrokken. De winnaars zijn:
Hoofdprijs: Tandemsprong voor Els uit 
Twello. 1e prijs: Najaarstocht TCR Tours 
voor B. Winterman Twello. 2e prijs: High 
tea van Swinkels voor Anita Bruins uit 
Terwolde. 
3e prijs: Eetbon Toxotis voor A. Hofman 
uit de Vecht. Verder: rondvlucht voor 

Hutten Deventer; Cevilit sprei voor Bou-
wmeester Twello;  5x 2 saunabonnen: 
voor Lokate Deventer, van Hees, Kolk-
man, Logtenberg en Schreurs, allen uit 
Twello; Pitch en Puttbon voor Margo, J 
van Blommestein Twello, Velema Bath-
men en Hutten uit Deventer; Airfryer 
voor Wolters Twello; 2 x huur springkus-
sen Bonhof voor W. de Haan en George 
beiden uit Twello; 2 kaartjes Julianatoren 
voor fam. van Westen Twello; bon van 
Bonhof voor Burz Twello; bon pedicure 
Terwolde voor N. Hoogeslag Twello; bon 

Kriebelz voor José uit Arnhem; tray cycla-
men van Schoneveld voor H.Kolkman, 
Janneke, I. van Uitert en Jens uit Twello 
en C.Bredewold uit Lieren.
Allen nogmaals gefeliciteerd, de prijzen 
zijn inmiddels overhandigd of gestuurd. 
Het Zonnebloem Klompenfeest Comité 
dankt iedereen voor zijn of haar deel-
name. Met de opbrengst zullen veel acti-
viteiten voor de doelgroep, mensen met 
een fysieke beperking, georganiseerd 
worden door de 3 Twellose Zonnebloe-
mafdelingen.

mailto:info@hopvoorbier.nl


Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden  
op jumbo.com/spaaractiemax

supporter van max

OP=OP

1. ELKE € 10 = 1 SPAARPUNT
2. 25 SPAARPUNTEN = VOLLE SPAARKAART

3. VOLLE SPAARKAART = UNIEKE BESTELCODE
4. BESTEL JE AUTO MET BIJBETALING VAN 4,99  

OP JUMBO.COM/SPAARACTIEMAX
5. ONTVANG JE PERSOONLIJKE AFHAALBEWIJS  

EN HAAL JOUW WINNENDE RACEAUTO OP BIJ  
JOUW JUMBO WINKEL

Binnendijk Twello , Michiel de Ruyter-
straat 101
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DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 088-8113650
WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

ZOEK 
DE BAAS!

RECTIFICATIE CURSUS EHBO TERWOLDE- NIJBROEK
TERWOLDE-NIJBROEK.- De nieuwe cursus van de EHBO Terwolde- Nijbroek begint op woensdag 9 oktober a.s. en niet op 
7 oktober zoals abusievelijk is vermeld. De tijd is van 19.30- 22.00 uur.
Dec volgende data zijn ingepland: 9 oktober 2019, 16 oktober 2019, 23 oktober 2019, 
6 november 2019, 27 november 2019, 11 december 2019, 15 januari 2020, 29 januari 2020, 
12 februari 2020 en 26 februari 2020. Het examen zal zijn op 4 maart 2020. 
De kosten zijn € 125, incl. lesboek en examenkosten. Inlichtingen en opgave: D. van Amerongen (06-41207638).

WWW.SENSIRE.NL
BEL 0900 8856

“Ik had me mijn oude dag anders 
voorgesteld”
IN 2015 WERD BIJ DE VROUW VAN MENEER SPIEGELENBERG DE 
ZIEKTE VAN ALZHEIMER GECONSTATEERD. EEN FLINKE KLAP.  

“Ik bereidde me voor op haar en mijn toekomst. Om er samen zo goed 
mogelijk mee om te gaan en er wat van te maken. Maar ik ging me ook 
afvragen wat te doen als haar Alzheimer betekent dat mijn leven zich 
alleen binnenshuis af zou gaan spelen. Ik ben een echt buitenmens en 
voor het ochtendgloren al in de tuin en in de kas bezig met de laatste 
planten, groenten en pompoenen die ik nog heb. Begrijp me niet verkeerd, 
ik hou met heel mijn hart van mijn vrouw, maar zo kan ik niet leven. 
Gevangen in mijn eigen huis. Maar dat is gelukkig nog niet aan de orde. 

Met de verpleegkundigen van de thuiszorg had ik het over de 
Dagvoorziening. Dát kon misschien wel wat voor haar zijn. Ze houdt 
van een babbeltje, spelletjes doen en ze is heel creatief. Ik stelde het 
haar voor, want hele dagen alleen maar in een hoekje puzzelen leek mij 
ook niet goed. Op de Dagvoorziening heeft ze sociaal contact, speelt 
ze spellen om haar geheugen te blijven trainen en wordt ze creatief 
uitgedaagd. Als ik haar ophaal vraag ik haar weleens wat ze gedaan 
heeft. Dat blijft natuurlijk niet vaak hangen. Maar dat hoort er nu eenmaal 
bij en is niet erg. Door haar verhalen op de terugweg weet ik dat het haar 
geluk brengt. Natuurlijk had ik me mijn oude dag anders voorgesteld. 
Maar het geeft me heel veel rust dat we het zo samen nog redden en 
dat ze het naar haar zin heeft op de Dagvoorziening.” 

Lees het hele verhaal van meneer Spiegelenberg op www.sensire.nl

PRAKTIJKVERHAAL OVER DE ZORG

Lees het hele verhaal van meneer Spiegelenberg op www.sensire.nl

Aan de tovertafel: Meneer Groot Wassink (links) en 
meneer Oude Luttikhuis (rechts), klanten Dagbesteding 

Den Ooiman Doetinchem. Delano Janssen (in het midden), 
vrijwilliger Dagbesteding Den Ooiman Doetinchem

MEADOW FEST OP HET 
DEVENTER STADSSTRAND
DE WORP.- Zondag 29 september kun je met het hele gezin naar Meadow 
Fest op het Deventer Stadsstrand. Een toffe dag voor het goede doel: Stich-
ting Beat Batten. We maken er met talloze partners een eigentijds festival 
van met kidsactiviteiten, demo’s, workshops, clinics, sport, een silent disco, 
foodtrucks en nog veel meer. Toegang is gratis, dus waar wacht je nog op?

DEVENTER BUDDY 
CHALLENGE
Tanja Hogenberg van Trainingsstudio 
FRIS verzorgt het actieve gedeelte met 
de Deventer Buddy Challenge. Ongeacht 
je niveau, kun je meedoen met verschil-
lende workouts. Er hebben zich al meer 
dan honderd deelnemers aangemeld, 
maar inschrijven kan nog tot en met zon-
dag 22 september via www.buddychal-
lenge.nl. Ga de uitdaging aan met je vas-
te sportmaatje, buurvrouw, vader, kind, 
hond, of wie je ook maar kunt bedenken!

KIDSWEIDE
De kinderen kunnen in verschillende 
tenten lekker knutselen bij De Knutste-
larij en Tante Kaat of zelf ijs maken met 
de IJsprofessor. De Bellenbaas, Gele Ver-
halenbus en kindertheatervoorstelling 
Oh Vogel zijn er ook om de dag voor de 
jongsten tot een succes te maken. Kinde-
ren kunnen op het Helden-parcours hun 
skills laten zien, de Deventer Kano Ver-
eniging, Brandweer en Reddingsbrigade 
geven demonstraties van hun kunnen. 
En even bijkomen kan daarna in de mini-
zweefmolen.

GO AHEAD EAGLES / ZPORTZ 
VOETBALCARROUSSEL
Ook Go Ahead Eagles is partner van 
Meadow Fest. Dat betekent dat onder 
andere Paul Bosvelt en selectiespelers 

Maarten Pouwels en Hobie Verhulst aan-
wezig zijn. In de Zportz voetbalcarrousel 
houden we een groot voetbalfeest met 
onder andere een opblaasbaar vier-te-
gen-vier-veld, een reuzendartboard en 
een snelheidsmeter. Wil jij meedoen met 
je hele team of je klas? Mail naar info@
meadow-deventer.nl om je op te geven 
voor de Zportz voetbalcarrousel.

SILENT DISCO
Aan het eind van de middag, om 17.00 
uur, toveren we Meadow van binnen 
om tot urban jungle met veel groen, 
discoballen, foute lampjes en een grote 
dansvloer. Alles wat jij hoeft te doen is je 
koptelefoon scoren en de voetjes van de 
vloer te doen op de muziek van jouw fa-
voriete kanaal. De silent disco dj’s nemen 
het tegen elkaar op tegen onze eigen lo-
cal heroes als Vieze Vedi en Sgt. Friendly. 

FOODTRUCKS EN ACTS OP HET 
BUITENPODIUM
Natuurlijk krijg je honger van zoveel 
leuke dingen. Meneer Temaki zorgt voor 
zijn befaamde sushi, het Koffie circus 
staat garant voor een perfect kopje kof-
fie en het pannenkoekenhuis Olst regelt 
lekkere pannenkoeken en poffertjes 
voor je. Je kunt ook gaan voor de vega 
curry van Kar-Ma, de lekkerste Ameri-
kaanse BBQ-specialiteiten van Stokes 
BBQ, speciaalbieren uit de Speciaal-

bierfoodtruck van Brand Bierbrouwerij, 
loempia’s, wafels en Onwijs Lekker IJs. 
Ondertussen wordt je vermaakt door 
onder andere Frank Oosterwegel met 
zijn prijzenrad, Brenda Bree met haar pi-
ano en Dennis Brugman/Gio Catori met 
zijn draaitafels. En dat alles met uitzicht 
op de mooiste skyline die je kunt be-
denken: het historische stadsfront van 
Deventer .

30.000 EURO
Stichting Beat Batten kan inmiddels al 
rekenen op meer dan 30.000 euro via 
de actiepagina https://www.inactievoor-
beatbatten.nl/evenement/deventer-
buddy-challenge/. Met het Meadow Fest 
willen we graag 50.000 euro ophalen, 
een bedrag dat in z’n geheel ten goede 
komt van Stichting Beat Batten. Deze 
stichting zet zich in voor meer naamsbe-
kendheid, onderzoek en uiteindelijk de 
genezing van de slopende kinderziekte 
Batten. Kinderen met Batten leiden de 
eerste vijf jaar van hun leven op het oog 
zorgeloos. Ze rennen, spelen en maken 
vriendjes. Maar als vanzelf beginnen de 
problemen. Ernstig verlies van gezichts-
vermogen, aanvallen van epilepsie, ge-
heugenverlies en dementie. Uiteindelijk 
komen kinderen met Batten in een rol-
stoel terecht, ze verliezen de mogelijk-
heid tot communiceren en tussen het 15 
e en 25 e levensjaar volgt onvermijdelijk 
het overlijden. Voor zo’n zestig kinderen 
in Nederland is dat op dit moment hun 
toekomstbeeld. Laten we er alles aan 
doen om de toekomst met Batten een 
stukje zorgelozer te maken!

BIJZONDERE OPENBARE 
AVOND IN ORPHEUS
 REGIO.- Een van de grootste natuurfotografenverenigingen van Nederland, 
de VNF-Apeldoorn.

is een zeer actieve natuurfotoclub met 
zo’n 150 leden. Deze professionele- en 
hobbyfotografen zijn niet alleen afkom-
stig uit de regio maar uit het hele land. 
Iedere maand komen de leden bij elkaar 
in De Duiker te Ugchelen. Vaak worden 
zeer bekende gastsprekers uitgenodigd. 
Met regelmaat worden activiteiten en 
workshops georganiseerd ter inspiratie.
Woensdagavond 27 november 2019 or-
ganiseert de vereniging een bijzondere 
avond in Theater Orpheus te Apeldoorn. 
Op een 18 meter breed (!) projectie-
scherm laten de leden een aantal van 
hun mooiste beelden zien.

De boeiende presentaties in beeld en ge-

luid tijdens deze openbare avond mogen
natuur- en fotografieliefhebbers niet 
missen. Tevens heeft de organisatie een 
zeer bekende Nederlander gevonden 
die een bijdrage wil leveren tijdens deze 
avond. Het is echt een zeer bekende 
spreker wiens naam wij nu nog niet kun-
nen geven. Naast de fotolezingen is er 
een markt met fotobenodigdheden, rei-
zen en boeken. Men kan deze voor aan-
vang en in de pauze bezoeken.

Aangezien de laatste jaren erg veel aan-
dacht voor de natuur en fotografie is, 
lijkt het de Natuurfotografenvereniging 
leuk als deze openbare avond de aan-
dacht krijgt die het verdient. 

SAMENKOMST
REGIO.- Op zondag 22 september a.s. verzorgt Magda Witsiers een samenkomst 
waarbij zij, als intermediair voor de Leraren van Gene Zijde, lessen en energie zal 
overdragen. Kijk voor meer informatie over deze bijzondere samenkomsten op www.
passage-school.nl. Een andere kijk op spiritualiteit. Kom je ook een keertje luisteren? 
Je bent van harte welkom op zondag 25 augustus in het Fletcher Hotel Apeldoorn, 
Soerenseweg 73, 7313 EH Apeldoorn.
Aanvang 14.00 uur. De entree is gratis maar een vrije gift is mogelijk.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

STERKE 
CHARLIE

Charlie is op zoek naar een baas 
met een grote tuin en/of erf die 
goed omheind is.  Charlie is een 
jonge, grote, sterke kerel die nog 
het één en ander moet leren. Wij 
raden aan om met hem op cursus 
te gaan omdat hij daardoor ook zijn 
energie kwijt kan en tevens nog wat 
kan leren.  Hij is gek op ballen die 
hij graag wil apporteren. Hij is door 
zijn overdaad aan energie ook een 
beetje onbenullig.  Hij kan niet met 
andere honden samen. Wij zijn dus 
op zoek naar een baas die stevig 
in zijn schoenen staat en ervaring 
heeft met grote honden. Hij vindt 
aandacht erg leuk. Wie heeft de 
tijd en de ruimte voor deze stoere 
hond?
Dierenasiel de Kuipershoek, Kui-
persdijk 11, Klarenbeek.

http://www.buddychallenge.nl/?fbclid=IwAR0SN9xuiXXeP6X2Z1mEkckg2WiF_u6Sffw1JEorBpcZip2ywCpyRxs0mxc
http://www.buddychallenge.nl/?fbclid=IwAR0SN9xuiXXeP6X2Z1mEkckg2WiF_u6Sffw1JEorBpcZip2ywCpyRxs0mxc
mailto:info@meadow-deventer.nl
mailto:info@meadow-deventer.nl
https://www.inactievoorbeatbatten.nl/evenement/deventer-buddy-challenge/?fbclid=IwAR2Y2eM4fLp-KQMCFhdhX0-r5SSNyifkRZSyvSzOOmRiHyjdyeCXPOlPbKU
https://www.inactievoorbeatbatten.nl/evenement/deventer-buddy-challenge/?fbclid=IwAR2Y2eM4fLp-KQMCFhdhX0-r5SSNyifkRZSyvSzOOmRiHyjdyeCXPOlPbKU
https://www.inactievoorbeatbatten.nl/evenement/deventer-buddy-challenge/?fbclid=IwAR2Y2eM4fLp-KQMCFhdhX0-r5SSNyifkRZSyvSzOOmRiHyjdyeCXPOlPbKU
http://www.passage-school.nl/
http://www.passage-school.nl/


PAGINA  26 WOENSDAG 18 september 2019 Voorsternieuws

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

 Buitenzonwering Pergola zonwering 

Terrasoverkapping  Glasluifel  Binnenzonwering 

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

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

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

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.

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

BIJBAANTJE
VOOR SCHOLIEREN

In onze horeca. 

Weekend, avond, vakantie.
Afwisselend en gezellig! 

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

Eerste en Tweede Paasdag

Brunchen op de Hof 
Reserveren niet nodig

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

Maak het Verschil
Van de Hof.  Uit de streek.

Volop fruit, oude en 
nieuwe rassen

Vaste planten uit Twello, 
nu met 20% korting

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

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

OP TREKKERSAFARI NAAR LAMPENBROEK
KLARENBEEK.- Zin in een tochtje op een ouderwetse boerenwagen naar één van de mooiste natuur-
gebiedjes van Klarenbeek? Ga dan mee op ‘Trekkersafari’ naar het Lampenbroek tijdens de inloop-
ochtend van het MFC op woensdag 25 september. 

Vader Ap en dochter Heidi Uenk nemen je mee met hun trekker en boerenwagencombinatie en vertellen onder-
weg verhalen over het Klarenbeekse landschap. In het Lampenbroek laat René Bartelink, vrijwilliger van Natuur-
monumenten zien waarom dit een bijzonder gebied is. Ga mee en laat je verrassen! In de wagen is plaats voor 
maximaal 14 personen, dus meld je snel aan via huenk@hetnet.nl. Ze vertrekken om 10.00 uur vanaf het MFC en 
zijn rond 12.00 uur daar weer terug. Zij vragen een kleine bijdrage van € 2,50 per persoon. 

WIP WAP WAAIERS TIJDENS HET 
MAMA EN PAPA CAFÉ IN MFC

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 

 

1 printje? Of 5000?
Kan bij ons allemaal !

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

Word lid van 
Vogelbescherming 

vogelbescherming.nl/actie

           Al vanaf
€ 5,- steunt 
u ons niet 
voor niks.

KLARENBEEK.-  Zachte harp muziek klinkt er uit een 
hoekje in de grote MFC zaal op woensdag 11 sep-
tember 09:35 uur.  ‘’Muziek op Schoot’’ juf Ingrid van 
Nimwegen stemt haar harp en legt hondje Boef, 
muziekinstrumenten en andere materialen zorgvul-
dig klaar voordat de kinderen komen. Eén voor één 
stromen kinderen in maxi cosi’s, wandelwagens en 
zittend op de arm van hun mama (of  opa en oma) 
verwachtingsvol de zaal binnen. Als ze allemaal een 
plekje in de kring op schoot hebben gevonden loopt 
hondje boef een rondje voor een knuffel en een  
handje brokjes. 

We maken regen met muziekstokjes en laten het hard 
waaien op zee met behulp van een groot blauw laken. ‘’Let 
op! De bal in de zee mag niet vallen, ook niet als het heeeeel 
hard waait.’’ 
De harp laat de kinderen de geluiden van de zee beleven en 
ineens is iedereen helemaal stil met alle ogen op de snaren 

van de harp gericht. We sluiten af met ‘’wip wap waaiers’’. 
Prachtige linten aan dennenappels  vliegen onder een 
liedje door de hele zaal heen.  Herfst, wij zijn er klaar voor! 

Het mama en papa café is een initiatief van Kinderopvang 
Klarenbeek en Roze juf (Yvonne Koldenhof) om een ont-
moetingsplek in het MFC te creëren voor jonge ouders en 
hun kinderen op woensdag ochtenden tijdens de inloop. 
Middels activiteiten die aansluiten bij de seizoenen hopen 
we een fijn samenzijn te creëren en kinderen bewust te 
maken van het jaarritme en het moois wat daarin te be-
leven valt.
Woensdag 23 oktober 10:00 uur maken we lampionnen 
voor Sint Maarten (en lopen we een klein oefenrondje) (0 
t/m 12 jaar) en woensdag 11 december 10:00 uur versie-
ren we een kerstkaars met bijenwas ter decoratie voor 
op de kersttafel en is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar 
oud ook weer Peuterpret. Houd de Facebook pagina van 
‘’Dorpscontactpersoon Klarenbeek’’ in de gaten!

FINALE VIS MAAR MEE 
TELEURSTELLEND VERLOPEN
VOORST.- De finale van de viswed-
strijd voor mensen met een beperking 
is op een teleurstelling uitgelopen. 
Dat lag beslist niet aan de organisa-
tie vanVis maar mee, want die had de 
zaakjes zoals gewoonlijk prima voor 
elkaar. Samen met de mensen van 
de Hengelsportvereniging Voorst, 
die doorde goede contacten met het 
Waterschap, ervoor gezorgd hadden, 
dat de oevers gemaaid waren, zodat 
het voor deelnemers en begeleiders 
veilig toeven was aan de waterkant. 
Maar hoewel het prachtig weer was, 
er vierendertig deelnemers en ruim 
veertig begeleiders hun uiterste best 
deden, kreeg niemand zelfs maar 
beet. Laat staan dat er vis gevangen 
werd. Uiteindelijk werd de winnaar 
van de voorjaarswedstrijd kampioen. 
Kampioen werd dus Antoan Stefanov 
uit Apeldoorn.

Het wegblijven van de vis is waar-
schijnlijk veroorzaakt door het 
schoonmaken van oevers en water-
gang te kort voor de wedstrijd, vol-
gens de kenners.

mailto:huenk@hetnet.nl
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“Als je eens wist wat voor een gedachten er allemaal door mijn hoofd 
gaan met wat ik allemaal wil zeggen, dan lijkt het mij zeer verstandig om 

nu maar even je mond te houden”

“BOOS”

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

Agenda

Vrijdag 20 september, COMBIFIT VOOR JONGE MANTELZORGERS
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2), 18.30 - 20.30 uur

Zondag 22 september, SPULLETJESDAG IN KLARENBEEK
Klarenbeek, 10.00 - 16.00 uur

Woensdag 25 september, VOORSTER JEU DE BOULES TOERNOOI
Jeu de boules baan Statenhoed, 10.00 - 13.00 uur

Vrijdag 27 september, PROEFLES SENIORENGYM
Trefpunt Duistervoorde te Twello, 14.30 - 15.30 uur

Zaterdag 28 september, BURENDAG
Verschillende plekken in de gemeente, Hele dag

Woensdag 25 september, INTERACTIEVE PRESENTATIE OVER SOCIAL MEDIA DOOR 
THUMBS UP Klein Twello (Maarten Tromplaan 2), 19.30 - 21.30 uur

Vrijdag 20 september, FLORALIA OBS WILP-ACHTERHOEK
OBS Wilp-Achterhoek, 18.00 - 21.00 uur

Donderdag 19 september, VOORLICHTING NATUURDIËTISTE EN VOEDINGSCOACH, 
Dorpshuis ‘de Pompe’ te Wilp, 19.45 uur

Vrijdag 20 september, BOOTCAMP VOOR IEDEREEN
Dorpsplein te Twello, 16.00 - 17.00 uur

Vrijdag 20 september, SMARTLAPPENAVOND
Wilper Molen te Posterenk, 19.30 uur

Woensdag 25 september, WILPSE BOOSTCAMP, FIT VOOR HET LEVEN!
Dorpskerk te Wilp, 09.00 - 10.00 & 17.00 - 18.00 uur

Vrijdag 27 september, OPEN TRAINING ‘WALKING FOOTBALL’
SV Voorwaarts te Twello, 13.30 -14.30 uur

Zaterdag 28 september, FLORALIA 2.0 
OBS de Wiekslag Voorst, 15.00 - 20.30 uur

Zondag 6 oktober, ZWEMMEN MET DEMENTIE 
Zwembad de Schaeck, 16.00 - 17.00 uur

Dinsdag 24 september, LEZING; ELKAAR TERUGZIEN IN EEN ANDER LEVEN… 
‘MORGAN EEN LIEFDE’ Bibliotheek Twello, 20.00 - 22.00 uur

GLASVEZEL MET RAFELRANDJES? NEE DE RAFELRANDJES 
ROND DE KLEINE KERNEN KRIJGEN OOK EEN KANS
TERWOLDE.- Terwijl overal op het gebied 
van de Noord-Oost Veluwe met man en 
macht wordt gewerkt aan de aanleg van 
een snel informatienetwerk via glaskabel, 
en ook in de gemeente Voorst de eerste 
schop voor dat project al de grond in is 
gegaan, blijken in de “rafelranden” van de 
kleine kernen nog steeds veel inwoners 
tussen de wal en het schip te vallen. Dat 
heeft vele oorzaken. Ten eerste heeft net 
investeerder voor het glasvezelnetwerk 
specifiek het buitengebied de kans gege-
ven om zich aan te laten sluiten op dat 
netwerk. Daarbij is voorbij gegaan aan de 
gebieden die binnen de bebouwde kom 
liggen. Maar niet alle inwoners van die 
gebieden hebben ooit de kans gekregen 
om te worden aangesloten op de coax-
kabel met Ziggo als provider. De grenzen 
van de bebouwde kommen zijn in het 
verleden nog al opgerekt en bovendien 
werden de meeste inwoners van de be-
bouwde kom gratis, of nagenoeg gratis 
op de coaxkabel aangesloten, terwijl an-
deren voor zo’n aansluiting vele duizen-
den euro’s dienden neer te tellen. Ook 
de mensen in het buitengebied, die aan 
de routes van de coaxkabel woonden 
kregen lang niet allemaal de kans op die 
kabel te worden aangesloten, terwijl er 
nog meerdere van die vergeten adres-

sen bestaan. Om dit euvel te verhelpen 
is Glasvezel Buitenaf nu een intekenactie 
gestart. De bewoners van die zgn. “rafel-
randen” hebben allemaal een uitnodiging 
ontvangen om deel te nemen aan een in-
foavond. In Terwolde heeft die avond vo-
rige week plaatsgevonden. De opkomst 
was bepaald niet denderend, vooral ook 
gezien het belang voor de toekomst voor 
de bewoners van de betrokken adressen. 
Het intekenen voor aanleg van die adres-
sen kan nog tot 30 september a.s. Als dan 
minimaal 35 % van de betrokken adres-
sen/bewoners zich heeft aangemeld voor 
deelname, dan worden deze gebieden 
alsnog meegenomen in het aanlegplan 
van Glasvezel Buitenaf.

Het belang van snel internet
Het hoeft inmiddels geen nadere uitleg 
wat het belang van snel internet (glasve-
zel) voo0r de toekomst heeft. Niet alleen 
veel bedrijven kunnen momenteel al niet 
meer zonder de snelle communicatie 
via dit fenomeen. In de toekomst zullen 
ook particulieren niet meer mee kun-
nen doen zonder het snelle internet. De 
hoeveelheid data dat nu bij particuliere 
huishoudens nog wordt uitgewisseld is 
nog redelijk beperkt, maar als je dat af-
zet naar de communicatiemogelijkheden 

van pak weg 25 jaar geleden, dan is dat al 
immens. Maak je een lange termijn plan-
ning van zo’n periode in de toekomst, 
dan weet niemand precies wat dan aan 
data uitgewisseld gaat worden, maar ze-
ker is wel dat dat dan opnieuw een veel-
heid van nu zal zijn. Denk bij die toename 
bijvoorbeeld aan de (toekomstige) zorg 
op afstand of het electronisch op afstand 
bedienen van verschillende apparaten.

Weer zo’n megalomaan 
kostbaar project?
De kosten van dit project blijken behoor-
lijk mee te vallen. De aanleg naar de ver-
schillende woningen kosten 12,78 euro 
per maand, of een eenmalige betaling 
van 1000 euro. De kosten voor de (uit vijf 
deelnemers op dit moment, maar in de 
toekomst meerdere) dienstaanbieders/
providers bedragen, afhankelijk van het 
gekozen abonnement, ongeveer het-
zelfde of zelfs een fractie minder dan 
de abonnementen die nu worden af-
genomen voor ontvangst van telefoon, 
computer en televisie. Meer informatie 
is te vinden op www.glasvezelbuitenaf.
nl terwijl opgave dient te geschieden bij 
één van de dienstaanbieders, zoals Cai-
way, Delta, Helden van.nu, Kliksafe of 
Online.nl.

DIALECTMUZIEKMIDDAG 

Gert Jan Oplaat komt in Voorst met zijn nieuwe zangpartner Anita Bolink.

VOORST .– De werkgroep Cornelis His-
sink houdt dit jaar op zondag 17 novem-
ber de jaarlijkse dialectmuziekmiddag. 
Deze wordt weer gehouden in de Roes-
singhzaal van het Dorpshuis in Voorst. 
Een dialectmuziekmiddag zonder het 
Brook Duo vindt de werkgroep maar niks, 
daar heeft Hissink opnieuw Gert Jan Op-
laat (De Weuste) en Anita Bolink  (Bokie) 
uitgenodigd voor een gezellig optreden 
met oude en nieuwe liedjes.
Voor het eerst gaat Oplaat in Voorst op-
treden met zijn nieuwe zangpartner. 

Henny Tijink is er mee gestopt. Met de 
zangeres heeft  Oplaat een fraaie CD Vol 
Gas gemaakt. Een aantal liedjes van deze 
CD zijn in Voorst te beluisteren maar ook 
de oude bekende nummers die menig-
een van dit duo kent. Het optreden van 
het Brook Duo uit Markelo wordt afgewis-
seld met muziek en zang van het accor-
deontrio De Iesseltrekkers uit Brummen. 
Gerrit Sangers zingt ook een aantal num-
mers.  De muziekmiddag begint om 13.30 
uur en gaat door tot rond 16.30 uur. De 
kaartverkoop start over enkele weken.

CCW ’16
Zaterdag 21 september
14.00 CCW 2 zat.-Rheden 5  zat.       
14.30 Activia 2 zat.-CCW 3 zat. 
Zondag 22 september
14.00 CCW 1 – Go Ahead D 1   
10.00 CCW 2 – ABS 4 
09.30 CCW 3 – Loenermark 5
10.00 Twello 3 – CCW 4                                          
Vrouwen     
11.00 CCW 1-Lemelerveld/Lemele 1
13.00 CCW 2-Terwolde 1                              

SPORT NIEUWS
V EN L
Woensdag 18 september
20:15  V en L VR1-Klarenbeek VR1
Zondag 22 september
10:00  V en L VE1-Robur et Velocitas VE1
11:00  Colmschate 5 - V en L 3
11:00  V en L VR1 - Warnsv Boys VR1
12:30  VVOG 2 - V en L 2
14:00  V en L 1 - Marienheem 1

Zondag 22 september
14.00 uur Terwolde 1 – IJsselstreek 1

10.00 uur Apeld. Boys 5 – Terwolde 2 
09.30 uur Terwolde 3 – Colmschate 3 
10.00 uur Twello VE1 – Terwolde VE1 
Vrouwen
13.00 uur CCW’16 VR2 – Terwolde VR1 
11.30 uur Terwolde VR2 – Wijhe’92 VR1 

TEUGE
Zaterdag 21 september
15:00 Blauw Geel 1 - Teuge 1
12:30 DVS Ermelo 4 - Teuge 2
14:30 Teuge 3 - Kon. UD 2
14:30 Teuge 4 - Haarlo 2
14:45 Groen Wit 8 - Teuge 5
Vrouwen
14:30 Teuge 1 - SDS 1

GO AHEAD EAGLES SOCCER CAMP BIJ 
SV COLMSCHATE IN HERFSTVAKANTIE
REGIO.- Go Ahead Eagles organiseert 
tijdens de herfstvakantie een Go Ahead 
Eagles Soccer Camp voor jongens en 
meisjes van 6 tot en met 15 jaar. Het Soc-
cer Camp vindt van maandag 21 tot en 
met woensdag 23 oktober 2019 plaats 
op het sportcomplex van SV Colmschate 
in Deventer. Alle trainingen van het drie-
daagse Soccer Camp zijn dagelijks van 
9:00-15:00 uur.

Voetbalplezier vormt het belangrijkste 
uitgangspunt van het Go Ahead Eagles 
Soccer Camp bij SV Colmschate. Naast 
afwisselende en vernieuwende trai-
ningsvormen, waaronder de Skill Games 
uit FIFA 20, staat een bezoek van eerste 
elftalspelers van Go Ahead Eagles op het 
programma. Na afloop mogen alle deel-
nemende kinderen hun eigen Go Ahead 

Eagles Soccer Camps-tenue houden en 
ontvangen ze een certificaat als blijven-
de herinnering aan het Soccer Camp.

Inschrijven voor het Go Ahead Eagles 
Soccer Camp bij SV Colmschate kan via 
www.ga-eagles.nl/soccercamps.

PROGRAMMA GO AHEAD EAGLES 
VOETBALOPLEIDING
zaterdag 21 september
Tweede Divisie A (15:00 uur, sportpark Voordorp, Utrecht)
Hercules O19 – Go Ahead Eagles O19

Tweede Divisie A (11:00 uur, sportpark Stadion Esserberg, Haren)
Be Quick 1887 O17 – Go Ahead Eagles O17

Eerste Divisie-laag (13:00 uur, sportpark Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O15 – Roda JC O15

Eerste Divisie-hoog (11:00 uur, sportpark Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O13 – FC Volendam O13

http://www.glasvezelbuitenaf.nl
http://www.glasvezelbuitenaf.nl
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BEDANKT!

Scholen,  bezoekers,  winkeliers

CoORdINATOREN,  omwonenden,  

leveranciers,  vrijwilligers,  

sponsoren en iedereen die 

we vergeten zijn

Wij verheugen ons alweer op volgend jaar 3-4-5-6 september 2020

Dank je wel Joly Ilsink!

Joly was jaren lang 

secretaresse van het 

Klompenfeestbestuur.

 Joly gaan wij zeker missen !

Dank je wel Geert Ganzevles!

Geert veegt al zolang het 

Klompenfeest bestaat 

de straten schoon,

 en is actief betrokken. 

Dank je wel Dirk Booij!

Dirk neemt afscheid na jaren 

lang coordinator te zijn 

geweest van de scholenspelen 

op de vrijdag middag.
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TRIPALON BUSSLOO WEER 
EEN GROOT SUCCES

Fleur Klein Swormink met haar pony Misha

BUSSLOO.-  Afgelopen zondag 15 sep-
tember deden ruim 120 enthousiaste 
ruiters en amazones mee aan de in-
middels traditionele Tripalon, die dit 
jaar voor het eerst georganiseerd werd 
door PPSV Bussloo. Een Tripalon is een 
wedstrijd waarin ruiters met hun paard 
of pony aan drie onderdelen mee doet; 
een dressuurproef, een springparcours 
en de cross.

De eerste combinaties verschenen om 
half 9 in de dressuurring, vlak naast het 
water van recreatieplas Bussloo. Daarna 
volgde er vanaf 10 uur een springpar-
cours met daar achteraan de cross die 
helemaal rondom de reactieplas plaats 
vond. De cross had een afstand van ca. 
8 km. Waarbij onderweg 18 natuurlijke 
hindernissen genomen moeten worden, 
waaronder een waterbak, maishindernis 
en heel veel andere creatieve hindernis-
sen. 

De deelnemers kwamen uit heel het land 
en maakte er ook mede door het mooie 
weer en goed verzorgde catering een ge-

zellige dag van. De punten van deze drie 
onderdelen werden bij elkaar opgeteld. 
Na elke rubriek vond er een prijsuitrei-
king plaats. De uitslagen zijn te vinden 

op www.startlijsten.nl (Bussloo).
De organisatie wil alle vrijwilligers be-
danken voor hun hulp! Zonder hen was 
dit evenement niet gelukt! 

TWELLO SPEELT KRAKER TEGEN ZWOLLE 

TWELLO.- Zaterdag middag 12.00 de 
zon staat hoog aan de hemel en bij VHC 
lopen stuiterende jongens en meiden 
rond om hun wedstrijden van vandaag 
te mogen spelen. 
De jongens D1 van Twello mogen thuis 
hun wedstrijd spelen tegen Zwolle jon-
gens D5.

Het begint gelijk goed binnen een paar 
minuten scoort Twello de 1-0 vanuit een 
strafcorner.
De jongens  gaan goed van start en de 
teamspirit is geweldig om te zien. Mooie 
voorzetten worden gegeven naar elkaar. 
Er wordt goed gekeken naar elkaar en 
geluisterd naar de aanwijzingen van de 

coaches. De ouders langs de kant geven 
hun positieve support ook voor de te-
genpartij want ook daar wordt hard ge-
werkt. Zo wordt het 1-1 met een mooie 
goal van Zwolle. De jongens geven de 
moed niet op en vechten als leeuwen 
voor de bal, niet letterlijk natuurlijk want 
als er iemand valt dan geven we een 
hand en helpen we elkaar om weer door 
te kunnen spelen. Zo gaat dat bij de hoc-
key sportiviteit staat voorop.

De scheidsrechters rennen net zo hard 
als de jongens om het hele spel bij te 
kunnen benen, want snel gaan de jon-
gen van VHC . Ze maken achter elkaar de 
goals en stimuleren elkaar om nog har-
der te lopen en de bal te blijven verove-
ren. Blije koppies en juichende jongens
En ouders lang de lijn als het eindsignaal 
klinkt en ze de wedstrijd winnen met een 
verdiende 6-1. 
Lijkt het jou nou ook leuk om eens te 
komen kijken bij dit sportieve jongens 
team, ben jij 10 of 11 jaar en  heb je nog 
steeds geen sport gevonden die bij je 
past? Kom dan eens langs bij VHC en kijk 
een wedstrijd of training mee. Voor meer 
vragen over trainingstijden of informatie 
over VHC mail naar:werving@vhctwello.
nl

DUIVENSPORT: MOOIE AFSLUITER 
FREEK WAGENAAR
TWELLO.- Afgelopen zaterdag werden de laatste 2 vluchten van seizoen 
2019 vervlogen. Ondanks dat het misschien wel het mooiste duivenweer 
was van deze jaargang, was het aantal ingekorfde duiven nóg verder te-
ruggelopen. De natourduiven gingen nog een keertje naar Niergnies en de 
jonge duiven werden donderdag ingekorfd voor Melun (470 km)

Niergnies
Vanuit Steeds Verder werden slechts 
40 duiven aangeleverd. Doordat de fa-
milie Bolink uit Bathmen ook in Twello 
inkorfde, werden dat er zowaar 50. Om 
9 uur werd er gelost en stormden de 
duiven van de hele afdeling 8 richting 
noorden. Omdat het een afdelingslos-
sing is vliegt Twello ook tegen liefheb-
bers uit plaatsen die veel zuidelijker 
liggen. Zodra daar de eerste duiven ar-
riveren, kan het rekenen beginnen: “hoe 
laat moet ik een duifje hebben om vroeg 
te zitten?”. Hoe er ook gerekend werd, 
de snelheden van “zuid” werden hier 
niet gehaald. Wel kwamen de duiven 
vlot naar huis maar voor een goed re-
sultaat in de afdeling een beetje te laat. 
In de club was Freek Wagenaar weer de 
grote man. Hij had het grootste aantal 
duiven ingekorfd, 17 st., en liet er geen 
twijfel over bestaan wie de duiven nog 
het beste in forme heeft. Evenals de af-
gelopen weken is er weer een walk-over: 
9 duiven in de top 10. Stefan Jansen weet 
daar 1 duif (9e) tussen te klasseren. Jan 
Ketelaar (11e) komt in de buurt en de 
fam. Bolink (13e) kon ook geen stok in 
de spaken van Freek steken. Dan was er 
nog deelname van Rein Evers, die van-
wege invallende ral op voorhand wist dat 
hij er niet aan te pas zou komen, maar 
zijn duifjes meegaf om nog wat extra 
ervaring op te doen voor volgend jaar. 
Gezien de mooie omstandigheden een 
goede keuze.

Melun
Op Melun was er alleen deelname van 
Freek Wagenaar. Hij toog weer naar 
Zutphen om daar in te korven. Ook daar 
was de deelname inmiddels flink terug-
gelopen. Er werd afgepast gespeeld. 
Ook is het zo dat aan het einde van het 

seizoen wel duidelijk is welke duiven 
deze verdere afstanden goed aan kun-
nen en welke niet. Het heeft dan geen 
zin meer om de sprinters nog in te zet-
ten. Freek had 20 duiven ingekorfd. Al-
lemaal duiven die goed in de veren zaten 
en hadden laten zien uit het goede hout 
gesneden te zijn. Ook nu weer vooraf de 
bekende berekeningen waar uit kwam 
dat er rond 15.30 uur geklokt zou moe-
ten worden. Om precies 15.29 uur zagen 
ze in de verte een duifje als een speer 
richting hok duiken en 9 seconden later 
was deze geconstateerd. Dit moest een 
vroege duif zijn. Met tussenpozen van 
ong. 10 minuten arriveerden er duiven, 
het liep lekker door. Toen ’s avonds de 
balans werd opgemaakt bleek Freek re-
gionaal 1,2,3 en 4 te spelen. In vliegge-
bied Noord-Oost werd het 1 en 2 en in 
de gehele afdeling was het een keurige 
4e plaats. De herinneringen aan seizoen 
2019 zullen daarmee altijd goed blijven.
De liefhebbers maken zich op voor de 
grote rui die zijn intrede zal doen. De 
duiven moeten ook dan goed verzorgd 
worden omdat het nieuwe verenpak vol-
gend jaar weer nodig is om vroeg te kun-
nen vliegen. Duivensporter ben je 365 
dagen per jaar.  Ook worden er door p.v. 
Steeds Verder 5 zgn. Taartvluchten (na-
jaarsvluchten) georganiseerd. Veel lief-
hebbers uit de wijde omgeving komen 
hier op af om hun late jonge duiven nog 
wat “mand-ervaring” op te laten doen. 
Uiteraard is er ook nog de officiële sei-
zoenafsluiting middels de jaarlijkse BBQ 
en zijn er nog verkopingen en zal er weer 
veel vergaderd worden, ook landelijk, 
om het seizoen weer te evalueren en het 
(landelijke) beleid aan te passen en bij te 
schaven. En dan, voor je het weet, staat 
het nieuwe seizoen alweer voor de deur 
met voor iedereen nieuwe kansen. 

VZV – FIT & FUN 
VOORWAARTS 27-21
TWELLO.- De eerste uitwedstrijd van het seizoen naar het verre ’t Veld 
tegen VZV. Helaas reed Leen met de Happybus niet, maar hadden we Jos 
de buschauffeur die ons naar het noorden van Noord-Holland zou rijden. 

Vorig seizoen is VZV als derde geëindigd in de kampioenspoule, en zij hebben 
een sterk en snel team op de been. Dat het pittig ging worden, dat was uitermate 
duidelijk, maar we waren optimistisch dat we het niet zomaar uit handen zouden 
geven en dat er wellicht een kansje in het vizier was. Na ruim twee minuten stond 
er echter al een 3-0 stand op het bord. Onze kansen werden in de aanval wel 
gecreëerd, maar niet omgezet in doelpunten. VZV had een sterke opbouwrij die 
er van afstand keer op keer in gooide. Lisa maakte na 5 minuten de eerste score 
voor ons, namelijk de 5-1. Vanaf dat moment kwam er verandering in ons spel. 
De dekking stond compacter en gretiger op de speelsters van VZV en in de aanval 
ging het lopen. We begonnen te scoren, mede dankzij snelle tegenaanvallen van 
Ellen en Alineke, en Lisa op de linkerkant die ze er in wist te krijgen. In de dekking 
werden schoten van VZV meermaals geblokt en verrichte Suzanne belangrijke 
reddingen. Langzaam kroop Fit & Fun Voorwaarts dichter bij VZV. Anderhalf mi-
nuten voor tijd kwamen wij dankzij Lisa op gelijke hoogte met 12-12, waarna ze 
vervolgens ook de 12-13 tegen de touwen jaste en hiermee klonk het rustsignaal.
Het was een mooie wedstrijd om te zien, dat we zelfs voor zouden komen te 
staan hadden wij van te voren niet zo gedacht. De tweede helft werd ook door 
Lisa geopend met een doelpunt, en Alineke maakte vervolgens de 13-15. Helaas 
liep vervolgens de aanval niet meer zoals in de laatste periode van de eerste helft. 
Een aantal kansen gingen mis, en aan de andere kant maakte VZV deze wel af. Zij 
namen al snel afstand van ons en kwamen na de 15-15 op een 19-15 voorsprong 
binnen enkele minuten. Hilke werd op de cirkel gevonden en maakte er 20-17 
van, maar via snelle tegenaanvallen kregen wij er van VZV weer drie om de oren. 
Suzanne had nog enkele goede reddingen, en wij wisten inmiddels het net weer 
te vinden. Aniek maakte twee mooie doelpunten van afstand en Ellen vanaf de 
rechterhoek. Bij 23-21 volgde er een time out met nog 10 minuten te spelen. Na 
deze korte tijdsstop hebben wij helaas niet meer gescoord, waar VZV van afstand 
en via een break-out nog wel 4 wist te verzilveren. De eindstand was hierbij dan 
ook 27-21, dat aan de ene kant lichtelijk vertekend is, maar waar we wel trots op 
kunnen zijn. 
We hebben geknokt tot de laatste seconden, en ondanks het verlies kunnen we 
wel trots zijn op het spel wat we hebben laten zien. Als we deze lijn voortzetten 
belooft het nog een mooi seizoen te worden. Volgende week zaterdag ontvangen 
wij om 20:00 uur de landskampioen van vorig seizoen, namelijk VOC uit Amster-
dam. 

ZOMERSE ZONDAGMIDDAG BIJ SV CCW’16
WILP.- Afgelopen zondag stond er van 
alles op het programma bij SV CCW’16. 
Senioren voetballers streden op het 
veld, in het zand werd er een ‘beachten-
nisballetje’ geslagen en kinderen kon-
den zich uitleven op een springkussen. 
Sinds jaar en dag staan de laatste drie 
zondagen voor de start van de reguliere 
competitie namelijk in het teken van het 
‘Olde Leeuwenbarg-toernooi’. Aan dit 
vriendschappelijke toernooitje doen lou-
ter elftallen mee uit de 6de of 7de klasse. 
Teams komen steevast uit de regio en 
voor hen is het de opmaak naar het re-
guliere voetbalseizoen. Afgelopen zon-
dag werden de prijzen dus verdeeld. De 
winnaars van iedere poule gingen met 
een wedstrijdbal naar huis.

Beachtennis
Bij CCW’16 werd aan het begin van de 
zomer begonnen met beachtennis en 
- volleybal. Onder leiding van een train-
ster werd het tennis aardig populair in 
Wilp. Zolang de weersomstandigheden 
meezitten word er zelfs nog wekelijks een 
balletje geslagen. Deze trainingen zijn na-

tuurlijk erg vriendschappelijk van aard. 
Voor de afwisseling en gezelligheid werd 
besloten een toernooitje te organiseren. 
Ook deze vond afgelopen zondag plaats. 
Vijf duo’s deden een gooi naar de eeuwi-
ge roem. Uiteindelijk bleken Nienke Schu-
rink en Carla Ebbers de beste. De tweede 
plaats werd ingenomen door het duo 
Ingrid Voskuylen en Miranda Borgonjen. 

De junioren Tim Bakker en Christian Vos-
kuylen moesten uiteindelijk genoegen ne-
men met de derde plaats. Tussen al deze 
sportieve festiviteiten trad zanger Marcel 
Beltman op en werd de inwendige mens 
voorzien middels broodjes hamburger en 
braadworst. Al deze ingrediënten, in com-
binatie met het heerlijke septemberzon-
netje zorgde voor een geslaagde dag. 

Sportiviteit en gezelligheid op het terrein van SV CCW`16.

http://www.startlijsten.nl
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• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

Verse Dorade of Zeebaars
Om te bakken of in de oven

Kan ook ter plaatse gefileerd worden

Haring in dille of bieten marinade
O zo lekker!

Donderdag & Zaterdagmarkt Zeist

Makreelpikant of
Gerookte Zalmsalade
Heerlijk op toast of brood!

Verse Pangafilet
Heerlijk om te bakken!

100 gram €1,95 300 gram €5,50

Per stuk €2,- 3 voor €5,50 4e GRATIS

Per stuk €5,50 2 voor €10,-

100 gram €1,95 300 gram €5,50

Vri jdagmiddagmarkt

Hollandse Haring !!
ter plaatse schoongemaakt

Vrijdag aanstaande zijn 
wij aanwezig met onze 
nieuwe winkelwagen en 

dat willen wij vieren
 een openings

aanbieding voor u
Wegens enorm succes 

nog een keer

Gebakken Kibbeling 
Verfijnd gekruid !

4 voor

500 gram100 gram 2.00

2.- per stuk 7.50

7.50Gratis saus!

5e GRATIS!

ONNE VERHEUL NEDERLANDS KAMPIOEN
KLARENBEEK.- Op 8 juni was in Neerij-
nen de kwalificatie voor de Hippiade 
(Nederlands Kampioenschap) mennen. 
Op deze natte en zeer winderige dag lukt 
het Onne Verheul, uit Klarenbeek uitko-
mend voor Deventer ’85 in Schalkhaar, 
niet zich direct te plaatsen voor de Hip-
piade. Hij stond wel als eerste reserve 
geplaatst. Gelukkig werd hij als nog op-
geroepen om deel te nemen.
Dus afgelopen zaterdag werd zijn mooie 
18 jarige schimmel Kompas Gerwin inge-
laden om in Ermelo te gaan strijden in de 
vaardigheid klasse ZZ. De hoogste klasse 
die je kunt rijden.
Hij was die dag als een van de laatste 
deelnemers aan de beurt. Er stond een lang en uitda-
gend parcours op hem te wachten met 20 kegelpoor-
ten. Er moest een gemiddelde snelheid gereden wor-
den van 15 km/uur. Voor Onne was het twee menners 
gelukt om dit parcours binnen de tijd en foutloos af te 
leggen. Hij wist dus wat hem te doen stond. En in een 
zinderende rit legde hij het parcours foutloos af in 157 
seconden. De maximum tijd stond op 162 seconden. 
Dit had hij dus perfect getimed.
Pas 2 uur later begon de barrage. Onne ging als laatste 
van zijn klasse van start. Zijn beide concurrenten had-
den allebei een balletje laten vallen op oxer nummer 

18. Onne wist dat hij foutloos en snel moest zijn om 
het kampioenschap weer op zijn naam te schrijven. In 
een tijd van 92 seconden kwam hij foutloos over de 
finish en werd hij voor de derde keer Nederlands kam-
pioen in de vaardigheid.
Kompas Gerwin werd door deze overwinning voor de 
5de keer Nederlands Kampioen. Deze 18 jarige topper 
is al vanaf zijn 4de jaar in bezit van Onne Verheul en 
deed deze keer voor de 8ste keer mee aan de Hippia-
de. In die 8 keer werd hij 5 keer Nederlands Kampioen.
Je kunt je voorstellen dat Onne Verheul ontzettend 
trots is op deze mooi schimmel.

Hollandse 
sperziebonen

Elstar appels
Klasse 1

Nieuwe oogst Satsuma 
mandarijnen 4.00 1.505.00 3 kilo Per kilo2 kilo

499 099 099299 
10 KILO 2 STUKS 2 STUKS

BETUWSE KLEI 
AARDAPPELEN 
‘DE LEKKERSTE’

HOLLANDSE 
KOMKOMMERS 

HOLLANDSE COURGETTE NIEUWE OOGST 
BETUWSE APPELS 

3 KILO

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-eekhoorn.com en het staat 
vrijdagmiddag voor u klaar!

Cashewnoten 6.99500 gram 
cranberrys 9.981000 gram 

macadamiamix 8.99500 gram
dadels 9.981000 gram

Pinda’s 2.99500 gram 
turkse abrikozen  7.991000 gram 
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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

Wie kan ons informeren over deze fietsshow?

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

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

Reactie week 37.
Er kwam geen reactie 
van de gymnastiek ver-
eniging uit Terwolde. 
Wie nog wil reageren 
kan dat altijd.

Uw woning 
verkopen? 
Wij komen graag bij u thuis om persoonlijk kennis
te maken, uw verhaal en wensen vinden wij name-
lijk belangrijk. Het gaat tenslotte om uw (t)huis.
Verkoop is daarom niet alleen een zakelijke, maar
vooral ook een emotionele aangelegenheid. Wij be-
seffen dat als geen ander. Gezamenlijk bepalen we
de verkoopstrategie en gaan we voor een maximaal
resultaat. U kunt erop vertrouwen dat we ons best
doen. Wist u dat onze klanten ons kantoor beoor-
delen met een 9! Hierop zijn wij vanzelfsprekend
erg trots. U bent zeker van deskundige begeleiding
tijdens het gehele verkooptraject. Wilt u ook uw
woning verkopen? Twijfel niet langer, bel of mail ons!

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

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello  � Telefoon (0571) 273377  � info@vdbeltmakelaars.nl  � www.vdbeltmakelaars.nl
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Zaterdag 21 september
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 19.00 
uur, pastoor Hermens

Zondag 22 september 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 uur 
en 14.30 uur ds. Meeuwse.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
Schiebaan, gez. dienst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur 
ds. W. Pieters, 15.00 uur ds. W. Pieters. 
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. Wou-
denberg.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, mevr. Hoekstra.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk en pastor Pragt.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Schie-
baan, gez. dienst in Klarenbeek.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds.     .
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Schie-
baan, gez. dienst in Klarenbeek.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, Oecumenische viering in Dorpskerk. 
Kerk eveneens geopend van 14.00 uur 
tot 16.00 uur.

Hervormde Gemeente b.a. “Irene” 
te Zutphen, 10.00 uur, ds. Van Spanje. 
17.00 uur ds. Verspuij.
St Martinuskerk Bussloo,  Taizévier-
ing  elke tweede donderdag van de 
maand om 19.00 uur.

Dinsdag 24 september
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. E. Bakker.

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

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

RALLYTEAM TWELLO

HELLENDOORN.- Aanstaande vrijdag de 
20e start s’avonds vanaf 20.00 de eerste 
auto voor de legendarische Hellendoorn 
Rally vanaf het podium in Hellendoorn. 
Behalve de gehele Nederlandse top van 
het Rallykampioenschap zullen er voor 
de gelegenheid incidentele maar zeker 
niet minder bekende teams deelnemen 
zoals het Rallyteam Twello. Zij zullen met 
nummer 26 over het podium zal gaan. Ze 
gaan dan op pad voor de 170 kilometer 
klassementsproeven in een race tegen 
de klok over afgesloten wegen als bij-
voorbeeld de Luttenberg, waar de ruim 
100 equipes zaterdag aan het einde van 
de dag meerdere keren zullen starten.
Het inmiddels vier jaar bestaande Ral-
lyteam Twello is voortgekomen uit een 
initiatief van de deze week zestig jaar 
geworden rally navigatrice Marieke van 

Gorssel. Deze uit Gorssel afkomstige ral-
ly-organisatrice en deelneemster woont 
sinds haar 20e in Twello. Naast Marieke 
aan het stuur van de Subaru Impreza 
WRX STi zit haar zoon David Jans (25). 
Wanneer het even kan rijdt hij, meestal 
met zijn moeder, een rally of drie per 
jaar.   En dat van meet af aan met be-
hoorlijke successen. Dit jaar wordt er 
met vertrouwen gestart in de Subaru, 
een auto die bekend staat om zijn be-
trouwbaarheid en prestaties onder alle 
omstandigheden. Zo werd er meteen tij-
dens de eerste wedstrijd van dit seizoen 
een top-tien klassering behaald. Zonder 
ervaring met het materiaal wel te ver-
staan. Het doel voor de beruchte Hel-
lendoorn Rally is evenwel vooral finishen 
met een hoge klassering als eventuele 
bijkomende bonus.  

VERMISTE EN 
GEVONDEN HUISDIEREN

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de 
Torenbosch in Twello. 

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

Vermist 
Rode poes met witte snuit, borst, buik en 
poten, binnenkat: Torenbosch, Twello.
Zwart katertje, enkele witte haartjes op 
de borst, knikje in staart, slungelig ge-
bouwd: Hoofdweg , Klarenbeek.
Witte poes met zwarte vlekken, zwart 
op de kop, vlekken rug, gevlekte staart: 
Leemsteeg, Wilp-Achterhoek
Zwarte poes met groene ogen: Weter-
schoten, Klarenbeek.

mailto:info@okvvoorst.nl
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl


VOETBAL | DANS | BASKETBALL | TURNEN | FITNESS | YOGA |
RITMISCH GYM | DYNAMIC TENNIS | FREERUNNING | ZUMBA |

VOLLEYBAL | BEWEEGDIPLOMA | EN NOG VEEL MEER!

Kijk voor meer informatie en
actuele les- en trainingstijden

op www.svtwello.nl
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