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Beweegtuin geopend
Buiten
Ongewone Fair
Echtpaar Kramer
zestig jaar getrouwd

VOORST.- De vakanties en de
zomer lopen op hun eind, dus
is het weer tijd voor de ‘Buiten
Ongewone Fair’. De dames van
Brocanterie de Roskam en Tante
Thee hebben er zin in. De gezellige tuin wordt sfeervol ingericht, de boerderij is gevuld met
prachtige brocante, zowel de déle
als het veurhuus en ook de theeschenkerij zijn ingericht alsof je
bij je (over)grootmoeder binnenstapt.
Een bezoek aan de boerderij en
theeschenkerij is al een belevenis
op zich, maar op het terrein en in
de schuur staan nu ook nog eens
tientallen kramen met de meest uiteenlopende producten opgesteld.
Opnieuw is men erin geslaagd om
zeer diverse producten op de fair
te presenteren. Ooit gehoord van
kippenkaas? Maar vooral ook veel
herfstproducten, zoals lekkere
warme vachten, mooie herfstdecoratie, heerlijke Veluwse stoofpotjes,
diverse speciaal bieren, waaronder
herfstbok, maar ook prachtige ambachtelijk vervaardigde hondenriemen, waaronder speciale jachtlijnen, imkerijproducten (honing,
(was)kaarsen, bijenwas), prachtige
handgemaakte leren tassen, heerlijke huisgemaakte chocolade/bonbons en nougat, Afrikaanse kunst,
zeer fraaie handgemaakte hoeden,
Indonesische vazen en lantaarns,
antieke boeken en nog zo ontzettend
veel meer! Ook zijn er proeverijen,
er is vers gerookte paling, demonstraties, onder andere midwinterhoorns maken en hoe van vlas linnen wordt gemaakt. En Nederlands
kampioen Thomas Weyenberg is
ook met z’n kettingzaag aanwezig
om zijn zaagkunsten te vertonen.
Ook is er mooie kleding met een
vleugje brocante en over het gehele
terrein staan prachtige oldtimers en
brommers opgesteld.
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus mocht u een uniek product hebben en nog willen deelnemen, bel 06-29131255 of mail naar
buitenongewonefair@hotmail.com.
De dames van de brocanterie en van
de theeschenkerij (beiden een soort
museum waar alles te koop is) proberen een sfeer te creëren van ‘gewoon en ongewoon ervaren en genieten’ en ze verwelkomen iedereen
graag op zondag 9 oktober tussen
half 10:30 en 17:00 uur op het terrein van brocanteboerderij de Roskam, Rijksstraatweg 182 in Voorst.
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TWELLO.- Op donderdag 22 september om 10.00 uur is bij de Martinushof in Twello de eerste beweegtuin in onze regio geopend door Hans
van der Sleen, wethouder sport samen met Olga Commandeur, bekend
als atlete en presentatrice van Nederland in Beweging. Om dit sportieve moment een extra feestelijk tintje te geven hebben bekende Voorster
sporters onder haar leiding een sportprogramma afgewerkt.
Bewegen is belangrijk. Voor jongeren, maar ook zeker voor ouderen in
de gemeente Voorst. Daarom is deze
beweegtuin Duistervoorde gerealiseerd. Een beweegtuin stimuleert
mensen om regelmatig, op ongedwongen manier en met plezier te
bewegen. Tegelijkertijd laten oefeningen zich direct vertalen naar het
beter functioneren in het dagelijks
leven en laten ouderen zich zelfverzekerder voelen in hun algemeen
dagelijks handelen. Daarnaast is het
sociale aspect minstens zo belangrijk; bewegen in groepsverband geeft
gezelligheid en een gezamenlijke
binding.
In de wijk Duistervoorde in Twello
was tot nu toe nog geen passend
beweegaanbod voor ouderen. De
buurtsportcoach van de Gemeente
Voorst, Stichting Trimenzo, fysiotherapeutisch centrum De Boombosch en de Multisportverenging
Voorwaarts hebben de handen ineen
geslagen om daarmee een beweegtuin voor ouderen te realiseren in de
tuin van woonzorgcentrum de Martinushof. Door de realisatie van deze

beweegtuin en een goede programmering daar omheen, kunnen zowel
bewoners van het de Martinushof
als bewoners uit de omliggende wijk
gestimuleerd worden in beweging te
komen en te blijven.
De beweegtuin past heel goed in het
streven van Trimenzo en IJsseldal
Wonen om het gebouw van de Martinushof meer open te stellen voor de
buurt. Zo is er ook een mooie nieuwe
ruimte gecreëerd voor de dagbestedingsgroepen van Mens en Welzijn
waar per week in meerdere groepen
enkele tientallen bezoekers gebruik
van maken. En op 6 september is
hier ook het trefpunt Duistervoorde
geopend dat ontstaan is uit een ini-

tiatief van de gemeente om het voor
wijkbewoners makkelijker te maken
elkaar te ontmoeten. Op dit moment
al, zo kort na de opening, zijn er wekelijks acht groepen actief die hier
hun vrijetijdsbesteding hebben.
De beweegtuin is tot stand gekomen door sponsoring van landelijke

TWELLO.- In de nacht van 23 september heeft in het Rabobank kantoor in Twello een plofkraak plaatsgevonden. Dezelfde nacht werden er
vijf mannen aangehouden in Twello.
Het ging om 2 mannen van 31 en 44
uit Twello, een 27-jarige man uit
Amsterdam, een 26-jarige man uit
Diemen en een een 24-jarige man uit
Amstelveen.
De schade aan het kantoor en de automaten is enorm. Op dit moment

hypotheekrente
van Nederland?

7 EN 8 OKTOBER

OPEN
DAGEN

NU SUBSIDIE BESCHIKBAAR

OPENINGSTIJDEN

Vrijdag 7 oktober 08.00 - 20.00uur
Zaterdag 8 oktober 10.00 - 17.00uur
Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn
www.finstral.com - 055-5380060

fondsen en plaatselijke sponsoren.
Het initiatief is zodanig aangeslagen
bij deze partijen dat het geld voor de
beweegtuin in zeer korte tijd bij elkaar was.

Rabobank donderdag weer open

Wie heeft de goedkoopste

KOZIJNEN
NODIG?

jandecroon.nl | Tel: 0571-275903
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Molenstraat 28 | Twello
0571 29 85 19 | www.lilyen.nl

wordt de schade hersteld. Donderdag 29 september gaat het kantoor
weer open. De geldautomaten worden in de laatste week van oktober
teruggeplaatst.
Directeur Particulieren Dick van
Rhee: “Allereerst zijn we blij dat
er geen slachtoffers zijn gevallen.
We willen de dienstverlening voor
onze klanten zo snel mogelijk weer
op niveau hebben. Er wordt op dit
moment keihard gewerkt om aanstaande donderdag weer open te
gaan. Het herstellen van de automaten kost helaas meer tijd. We hopen
in de laatste week van oktober alle
automaten weer in werking te hebben. Natuurlijk bent u ook van harte
welkom op één van onze andere locaties.“
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kijk op pagina 27

Familie berichten
Vierenzestig jaar samen
Vier maanden alleen
Nu weer voor altijd samen
Met veel verdriet hebben wij plotseling
afscheid moeten nemen van onze
lieve moeder en trotse oma

Ali Egberts - Zijlstra
sinds 30 mei 2016 weduwe van Ru Egberts
* Den Haag,
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† Twello,
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Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze gewaardeerde collega
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en dag en nacht bereikbaar.

André van Til was bij ons werkzaam als Coördinator
Inkoop. Wij kennen hem als een zeer loyale werknemer die met gevoel voor humor positief in het leven
stond. Wij denken met grote waardering terug aan
zijn inzet en betrokkenheid voor Horesca Lieferink.
Het gevoel van gemis is groot.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn
vrouw, kinderen, familie en vrienden.
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Wij wensen hun allen sterkte toe om dit grote verlies
te verwerken.
Directie en medewerkers
Horesca Lieferink

Arno Egberts en Anne Kal
Simon en Fleur
Eva

Uw gedenkteken,
onze zorg en kennis

Op maandag 24 oktober 2016 is het
60 jaar geleden dat wij zijn getrouwd.

Correspondentieadres:
Burgemeester van der Feltzweg 29
7391 HL Twello
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
op zaterdag 1 oktober om 11.00 uur in de
grote aula van crematorium Steenbrugge,
Raalterweg 29 te Diepenveen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid ons te
condoleren en te ontmoeten in de koffiekamer
van het crematorium.
Dinsdag 11 oktober 2016 zijn

Grada en Harry Klaasen

Antoon en Dinie
Huisman - Korten

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

Dit heugelijke feit willen wij graag met u vieren.
U bent van harte welkom op de receptie
zaterdag 22 oktober 2016
van 15.00 uur tot 16.30 uur
in Zaal De Groot, Avervoordseweg 2
De Vecht-Terwolde

Nijverheidsstraat 27
tel
: 0571 - 290972
open : ma t/m vr 7.30 - 16.00 u
za 8.00 - 12.00 u

WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Brunholdplaats 214
8171 VG Vaassen
Cadeautip

60 jaar getrouwd.
U bent van harte welkom
om ons op deze dag te feliciteren
van 15.30-17.00 uur bij
Restaurant Pijnappel in Klarenbeek.
Dorpsstraat 17 | 7391 DC Twello | 0571 746020
info@bw-s.org | www.bw-s.org

Twello
vanaf € 7,75 incl. bezorging
Terwolde vanaf € 7,75 incl. bezorging

TRAINING

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER Winkelcentrum Colmschate

Vers bereid en warm.

voor- of
MAALTIJD PARTYCATERING Inclusief
nagerecht.

Tel. 0570 626606

Fax 623736 Osnabruckstraat 20 7418 BN Deventer

MICRO G LIMITLESS 2

Een dierbare verliezen is vreselijk moeilijk.
Mogen wij u helpen bij het nadenken
over het afscheid?

Uitvaartverzorging Roelofs
Diepenveenseweg 76, 7413 AS Deventer
info@uitvaartverzorgingroelofs.nl
www.uitvaartverzorgingroelofs.nl
Werkzaam in de gehele regio.

ARMOUR TANK +
PLAY UP SHORT 50.-/25.• tank van zachte mesh stof
met fitted pasvorm
• short van zachte, ademende
stof met loose pasvorm
• ook in zwart verkrijgbaar
g

TECH SHIRT

Wij zijn 24/7 bereikbaar op

(0570) 62 25 35

Ook als u elders verzekerd bent!
Onderdeel van

80.-

• nauwsluitende ondersteuning
• duurzame zool vangt zware schokken op
• natuurlijker loopgevoel door extra
hieldemping en groeven bij voorvoet

ARMOUR SHIRT +
ARMOUR SPORTBRA

25.-

• ultralichte en zachte stof voor
perfecte bewegingsvrijheid
• loose fit
• in meerdere kleuren verkrijgbaar

30.-/30.-

• licht mesh shirt met fitted pasvorm
• verlaagde zoom aan achterkant
• sportbra met elastische band,
cupmaat A t/m C

MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700
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Echtpaar Kramer zestig jaar getrouwd

Puzzelen – daar blijft je brein helder bij
TWELLO.- Tijdens de dansles zijn
ze elkaar opgevallen en hebben ze
elkaar beter leren kennen. In Midlum in Friesland. Vanaf die tijd
fietsten ze samen naar hun werk
in Harlingen. Hij 23 en zij 17, dus
thuis bij Wies waren ze aanvankelijk niet blij met deze ‘vriendschap’. Bovendien was Wies de
oudste van de dochters en moest
een voorbeeld zijn. Maar ze lieten
elkaar niet los.

we al, we gingen vaak in Harfsen op
vakantie”, zeggen beiden, “maar de
ouders reageerden door het gemis
van de kleinkinderen niet enthousiast. Dus vertrokken we toentertijd
geregeld naar Friesland.” De Friese
taal wordt in Huize Kramer niet verwaarloosd. Met elkaar en met de kinderen spreken ze Vries. Het wonen
in Twello vinden ze fijn en ze willen
niet meer terug. Het echtpaar doet
het nu rustig aan, maar kijkt terug
op 25 jaar caravanvakanties. Na de
fusie in 1984 is de veiling in Twello
in ’87 ook gesloten.11 jaar hebben
ze nog in ‘Drents-Friese Wold’ in
een stacaravan vakantie gehouden:
“Mooie rustige jaren na onze pensionering”. En in 2010 zijn ze nog 10
weken op reis geweest, waarvan vele

Het is dit jaar alweer de derde keer
dat er een toeristisch tv-programma vol boeiende informatie over

Piet (88) zet nog regelmatig de laptop aan om foto’s te bewerken en
er collages van te maken. Wies (81)
gaat elke dinsdag naar gym en vult
veel vrije tijd met puzzelen: “Daar
blijft je brein helder van”, lacht ze.
Vóór het feestgedruis afgelopen zondag kwam burgemeester Jos Penninx
bij hen op bezoek om het echtpaar
te feliciteren en te verblijden met
bloemen en een attentie. En na de
middag werd er met alle vrienden,
vriendinnen en de hele familie uitbundig gevierd.

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28
gebruiken grafstenen worden kosteloos verwijderd door de gemeente.

de regio wordt gemaakt en uitgezonden. De kijker maakt kennis met
diverse campings, zoals De Weeltenkamp, Den Hoek en De Haverkamp. Maar ook met fijne attracties
als Pitch & Putt, de Buitensocieteit
& Bowling en de Scherpenhof. Er is
ook aandacht voor het Hof van Twello, Ribhouse Texas, Dorpskerk Wilp
en het Speelparadijs-Pannenkoekenhuis. Ook Thermen Bussloo, de
Levenstuinen Groot Hontschoten,
de Wilpermolen en Landgoed Matanze komen aan bod. Vanaf woensdagavond vele dagen te zien op de
Voorster kabelkrant, maar ook de
29e op de Deventer TV en volgende
week donderdag op TV Apeldoorn.
Kleurige dubbelpagina’s
Het Voorster Nieuws sluit daarop
aan met informatie over reserverin-

300.000 euro meer dan de gemeente
er nu voor betaald heeft. Het plan
was om er een zorghotel in het pand
te beginnen.
Het voorlopige koopcontract was
al opgesteld. Maar de koop is niet

Buren en vrijwilligers.
TEUGE.- Gezelligheid in Teuge afgelopen zaterdag tijdens Burendag.
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je
buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. Het is een dag
waarop je gezellig samen komt en
waarbij veel mensen iets goeds doen
voor elkaar en de buurt. Ruim veertig buren en vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag tijdens Burendag

samen geklust bij het dierenverblijf.
Het dierenverblijf en de omgeving
werden schoongemaakt, de kippenren en het konijnenverblijf opgeknapt en oude materialen zijn opgeruimd. Na het klussen werd genoten
van het mooie najaarsweer, broodbakken, een BBQ en het gezelschap.
Buren en vrijwilligers, dank voor de
bijdrage en de gezellige dag in en
rondom het dierenverblijf in Teuge.

Buurtbewoners verbinden
jong en oud

gen en hoe u zich kunt informeren via de websites. De informatie kunt u vinden op de kleurige
dubbelpagina in deze editie van
het Voorster Nieuws. U zult het
met presentatrice Saskia Paulissen eens zijn: “Ik wist niet, dat er
vlakbij zóveel te beleven is!”

Zorghotel mag niet, maar tijdelijke
opvang statushouders mag wel
TWELLO.- De gemeente Voorst
heeft het monumentale pand gekocht aan de Oude Rijksstraatweg
38 in Twello voor de tijdelijke opvang van statushouders. Maar nu
blijkt dat het pand 6 jaar geleden
ook al verkocht kon worden voor

schade?

weken ook in Australië. “Ik kon toen
ineens mijn ouders goed begrijpen”,
zegt Wies, “want onze kinderen en
kleinkinderen hebben we toen heel
erg gemist.”

TWELLO.– Toerisme is ook voor de gemeente Voorst heel belangrijk.
Al die mooi gelegen campings, prachtige tuinen en andere bijzondere
attracties bieden veel werkgelegenheid. Tussen haakjes: Voorst heeft
de laagste werkeloosheid van de hele Stedendriehoek!

Informatieve tv-programma’s

auto

Een mooie burendag

Gemeente steunt toerisme op unieke wijze

Niet iedere inwoner van onze
mooie gemeente weet dat de volgende dorpen en buurtschappen
allemaal bij Voorst horen: Appen,
Twello, Bussloo, Klarenbeek
(deels), Duistervoorde, Nijbroek,
Terwolde, Gietelo, Teuge, De
Vecht, Voorst, Posterenk, Wilp en
Wilp-Achterhoek, De Kar (deels),
Klein-Amsterdam, Noord-Empe,
Posterenk, Spekhoek, Steenenkamer en De Wijk! Het zou zomaar kunnen dat u denkt: ‘’Hé,
van die camping heb ik nog nooit
gehoord en het is maar tien minuten hiervandaan!’’

Gemeente
Voorst gaat 250
grafbedekkingen
verwijderen
TWELLO.- De gemeente Voorst gaat
over tot het verwijderen van na juni
1973 geplaatste grafbedekkingen op
graven waarvan de grafrechten verlopen zijn. In totaal gaat dit om ongeveer 250 grafbedekkingen. De gemeente Voorst bezit twee openbare
begraafplaatsen, namelijk begraafplaats Voorst en begraafplaats Terwolde. In 2017 worden de laatste
grafbedekkingen verwijderd.
De grafbedekkingen worden hergebruikt vanuit het oogpunt van
duurzaamheid en kostenbesparing.
Dit wordt verzorgd door de sticthting Denui-steen in samenwerking
met een natuursteenbedrijf. Her te

Piet werkte op de groenteveiling
en Wies in een confectiezaak. Het
hele dorp wist zo’n beetje van hun
‘verkering’, althans wat toentertijd
verkering heette, want ondanks het
feit dat ze stapelverliefd op elkaar
waren, ging het er allemaal behoorlijk kuis aan toe. Haar vader kwam
als bakkerventer overal aan huis.
En toen haar ouders feest vierden in
verband met hun 20jarig huwelijk
stond Piet voor de deur met een grote plant om te feliciteren. Inmiddels
was hij geaccepteerd.
Vijf jaar lang hebben zij naast elkaar geleefd en alleen omdat ze zo
verliefd waren hebben ze dit volgehouden. De bruiloft van een zus
in mei 1956 was de aanleiding om
ook een trouwerij te overwegen. Een
huis was er immers al. Piet had al
jaren tevoren het ouderlijk huis gekocht, waar zijn ouders nog steeds
in woonden. In september was de
bruiloft en heeft het pas getrouwde
stel nog een half jaar samengewoond
met zijn ouders op zeer beperkte
ruimte. Voordat zijn ouders gingen
verhuizen was er van privacy geen
sprake. Drie kinderen zijn er vervolgens in Midlum geboren: Klaas,
Greetje en Jorke en inmiddels zijn
er acht kleinkinderen en is het eerste achterkleinkind op komst. De
verhuizing naar Twello was ooit een
goed besluit. De Groenteveiling hier
bood financiële voorruitgang en een
jaar later werd de veiling in Harlingen gesloten. “De omgeving kenden
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doorgegaan omdat de gemeente
Voorst niet toestond dat het pand
bewoond zou worden. Volgens de
gemeente is bewoning nu wel mogelijk omdat het van tijdelijke aard is.
De opvang voor statushouders mag
maximaal 10 jaar duren.

VOORST.- In het kader van het
25-jarig bestaan van de woningen
aan de Kerkstraat en Weemehof te
Voorst werd er afgelopen zondag
een feestje georganiseerd voor alle
huidige en oud bewoners van de
‘zilveren jubilaris’.
De woningen aan de Kerkstraat en
Weemehof werden september 1991
opgeleverd aan de eerste bewoners.
In de meeste koopwoningen wonen
nu nog steeds de eerste eigenaren,
terwijl er in de seniorenwoningen
door de jaren een natuurlijk verloop
heeft plaatsgevonden.

Oud en jong betrekken in dit feest
is het motto voor het organiserende
buurtcomité met voor iedereen een
hapje, een drankje en het onderlinge
contact met de buurt. Ook jongeren
die inmiddels hun vleugels hebben
uitgespreid naar elders, kwamen
voor deze speciale middag weer
richting huis. Aan het eind van deze
stralende zonnige middag keerden
jong & oud, nadat alles keurig netjes
was opgeruimd, voldaan en tevreden huiswaarts. De buurtbewoners
kunnen nog lang nagenieten van
deze gezellige middag.

Gezocht:

Per direkt/ op korte termijn zijn wij opzoek naar een

Medewerk(st)er bediening

Van 1 oktober tot 21 maart
geopend:

woensdag
t/m zondag

Ook welkom in ons kascafé.
Op vrijdag en zaterdag dineren v.a. 17.00 uur.

uren in overleg

Profiel
• Je bent een zelfstandig service gericht en
gedreven persoonlijkheid.
• Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden.
• Horeca ervaring is een pré.
Interesse?
Stuur een email met sollicitatie en CV
t.a.v. Harrie Harmsen. info@hetdorpshart.nl

Grandcafé

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

-

Ook voor carports

Periodiek onderhoud
Installaties
Reparaties
Verkoop
Hulp op afstand
Advies op maat

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Het betrouwbare adres
voor al uw computerproblemen!
info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Naaimachines

Kees
Bouwmeester B.V.

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

Wilt u voor een
overleden vriend,
collega of
verenigingslid
ook een
rouwadvertentie
plaatsen?
Ga naar
www.monuta.nl/rouwbericht

Diverse maten
Alles op voorraad

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

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

lunch en diner

Sierhekwerken en aanhangwagens

Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl
Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

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

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

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

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

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

VAN GROEP 8
S
A
L
K
G
U
R
B
E
D
NAAR
Thema-avond
schoolkeuze voortgezet onderwijs (VO)
Bent u op zoek naar een geschikte VO-school
voor uw kind(eren)?
Kom dan naar onze thema-avond!
U ontvangt allerlei nuttige informatie, die u kan helpen bij
het kiezen van de juiste school voor uw kind(eren).
U kunt deelnemen aan drie van deze vier workshops:
• het voortgezet onderwijs in vogelvlucht
• hoe verloopt de overgang van groep 8 naar het VO
• hoe kies je een goede VO-school
• speeddate met ouders met een kind in de brugklas

Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom!
De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Rond 21.00 sluiten we af.

VELUWS COLLEGE TWELLO
HIETWEIDEWEG 20 | 7391 XX TWELLO | WWW.VELUWSCOLLEGE.NL/TWELLO

woensdagavond 12 oktober, 19.15 uur
FACEBOOK.COM/VELUWSCOLLEGETWELLO
TWITTER.COM/VCTWELLO
Veluws College Twello maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep.

Woensdag 28 september 2016
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Klassiek Jong Talent smaakt naar meer
WILP.- Ze wonen in Apeldoorn,
Zutphen en Deventer en zijn 16
of 17 jaar oud en hebben één ding
gemeen: ze wonnen het Prinses
Christina Concours 2016 (PCC).
Het was een feest om het optreden
van de drie prijswinnaars mee te
maken. Vorige week traden ze op
in Wilp.
Sanne Bakker betoverde met haar
kristalheldere klankspel op harp.
Zij kijkt er naar uit om eind november bij het optreden te zijn van
vakgenoot Remy van Kesteren in
de dorpskerk. Ze heeft direct kaarten gekocht: dát wil zij niet missen.
Naast klassieke muziek liet ze ook
haar liefde voor jazz, blues en moderne muziek doorklinken in haar
uitvoering van werken van Andrès
(Duke) en Henson-Conant (Nataliana in C).
Violiste Jeltje Quirijnen werd begeleid door Anouk de Jong op piano.
Ze blonken uit met hun vertolking
van drie Fantasiestücke van Robert
Schumann: het werk waarmee Jeltje een nominatie in het PCC 2016
verwierf. Een zelfstandig bestaan
verdien je niet met concoursprijzen
en ambachtelijk spel alléén. De getalenteerde violiste maakte het publiek duidelijk, dat je als jonge musicus echt wel hulp kunt gebruiken
bij het ontwikkelen van ondernemerschap. Als speler van het Britten
Jeugd Strijkorkest neemt zij daarom
deel aan het komende coaching programma Jonge Meesters Wilp

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

Dirk Overbeek won de eerste prijs
van het PCC 2016 Oost. Hij toonde
zich een virtuoos accordeonist, en
haalde alle mogelijkheden uit zijn
instrument tijdens de12 variaties
van la Follia van Przybylski. Hij
riep met zijn vertolking van Feropontov Monastry een geheimzinnige
sfeer op van beierende kerkklokken
en over de zolderbalken kruipende
muizen. In zijn eigen compositie In
Movemento klonk door waar Dirk nu
staat. Hij is als kunstenaar ‘in beweging’ en benut de komende jaren op
het conservatorium volop om meer
muziekstijlen en mogelijkheden van
nieuwe cross-overs te verkennen.
Sanne en Dirk sloten het concert

avontuurlijk af door Libertango van
Piazzolla in een verrassende combinatie te presenteren. Waar hoor je
een harp gepassioneerd met een accordeon samen spelen? In Wilp! De
Stichting Behoud Dorpskerk Wilp
biedt aan klassieke muziektalenten
gelegenheid om grenzen te verleggen. Daarom start 27 november de
concertserie Jonge Meesters Wilp.
Voor het publiek een verrassende
reeks van vijf klassieke concerten
door jong talent, voornamelijk uit
het oosten van het land. De musici,
die in deze serie op gaan treden,
krijgen de kans om in de dorpskerk
een coachprogramma te volgen over
persoonlijk ondernemerschap. Meer
weten en kaarten kopen? www.
dorpskerkwilp.nl

Meet & Eat nu ook in Twello

Gastgezin voor een avond
voor vluchtelingen
TWELLO.- De gemeente Voorst
heeft wel een kortdurende noodopvang gehad in Voorst, maar
verder is er hier in de gemeente
weinig zichtbaar van de vele
vluchtelingen die sinds vorig jaar
naar Nederland zijn gekomen.
Er is geen noodopvanglocatie,
geen AZC. Maar ook hier zijn wel
vluchtelingen. Niet op een centrale plek, maar alleen of als gezin in
een woning.
Vluchtelingen die in de gemeente
Voorst wonen zijn door de overheid
erkend. Ze willen graag inburgeren
en deelnemen aan de samenleving.
Vluchtelingenwerk begeleidt hen
hierbij. Veel van deze nieuwe plaatsgenoten vinden het fijn om andere
mensen uit hun eigen woonplaats
te leren kennen. Samen eten is een
mooie manier om elkaar te ontmoeten en te integreren.
Op vrijdag 28 oktober wordt daarom
een MEET & EAT - avond georganiseerd. Is er bij u thuis plek aan tafel
en vindt u het leuk om zo iets voor
de ander te kunnen betekenen? Meld
u dan aan als gastgezin. De vluchtelinggasten hebben zich al aangemeld. We zijn voor hen op zoek naar
15 gastgezinnen. Een gastgezin haalt
de gasten op vrijdag 28 oktober rond
17.30 uur op bij het kantoor van

Zin in de ouderdom, ouder worden
als levenskunst
TERWOLDE.- Hebt u inmiddels ook de leeftijd van de ouderen bereikt?
Bent u 75 jaar of ouder? Dan kan het best fijn zijn om de ervaringen van
het ouder worden met elkaar te bespreken. Wordt u anders oud dan uw
(groot)ouders? Ervaart u de ouderdom ook als een landschap waarin je
opnieuw de weg moet vinden? Hebt u contact met de jongere generaties
en zo ja, hoe verloopt dat contact?
Zo zijn er veel gespreksonderwerpen die ons meer leiden naar de vraag van
zin in de ouderdom. Zin in meerdere betekenissen: heeft u nog zin in het
leven, maakt u nog plannen? Maar ook wat is het zinvolle van deze leeftijdsfase. Is het alleen een voorbereiding op een naderend einde, of is er nog
veel meer zinvols te ontdekken? Dit seizoen is er in de protestantse kerk van
Terwolde de gelegenheid met elkaar ervaringen te delen. Er zijn in totaal
acht woensdagochtenden gepland. Deze ochtenden hebben ieder een eigen
thema, zodat u mee kunt doen wanneer u wilt, zelfs al is het maar één keer.
De eerste ochtend op woensdag 5 oktober zal gaan over de vraag: Hoe kijkt
u naar uzelf nu u ouder bent geworden. Wat zijn de voor- en de nadelen van
het ouder zijn. We lezen het verhaal over de oude Simeon die de pasgeboren
Jezus mag ontvangen in de tempel en we horen het gedicht ‘Genesis’ van
Ida Gerhardt. Om 10.30 uur staat de koffie klaar in de kerk van Terwolde,
Molenweg 2 voor ontmoeting en gesprek. Rond 12.00 uur ronden we af. De
eerstvolgende ochtend zal zijn op 2 november. Het thema is dan: bronnen
van spiritualiteit en geloof in de ouderdom. Misschien geldt ook voor u: “Ik
geloof alles nog, maar alles anders.” Ook u bent van harte welkom.

DE GROTE VERGISSING
Na een gelukkig huwelijk van zevenentwintig jaar eindigt het huwelijk
van Hans en Lieke abrupt. Lieke overlijdt plotseling. Hans blijft¬ met
vier volwassen kinderen achter. Hans en Lieke deelden alles. Nou ja? Ieder had wel
z’n eigen spaarrekening. Een week na de begrafenis gaat Hans naar de bank om
zaken te regelen. Hij vraagt of hij ook naar de notaris moet. De bankmedewerker
zegt: “Dat is niet meer nodig. Er is tegenwoordig de wettelijke verdeling. De
langstlevende hee¬ft recht op alles.”
“Mooi geregeld”, denkt Hans, “dat scheelt weer het nodige, want de notaris is
duur.” Later bedenkt Hans: “Natuurlijk hoefde ik niet naar de notaris, we hadden
langstlevende testamenten”.

Vluchtelingenwerk (Torenbosch 10)
en gaat vervolgens samen met haar
gasten naar huis. In uw huis gaat
u samen eten (of eerst nog koken).
Daarna is er misschien nog gelegenheid voor een kopje thee, een spel,
een wandeling of iets anders gezelligs. Uiterlijk 21.00 uur brengt u uw
gasten terug naar het kantoor van
Vluchtelingenwerk.
Meer informatie is te vinden op
www.bit.ly/gastgezintwello. Daar

kunt u zich ook online aanmelden.
U kunt zelf aangeven voor hoeveel
mensen er plaats is aan uw tafel.
In Deventer en Apeldoorn zijn al
diverse ervaringen met Meet &Eat.
Ook zijn er gezinnen uit Twello die
al eerder meededen met Meet &Eat
in Deventer. Reacties kunt u lezen
op de website. Dat geeft een nog beter beeld van wat u kunt verwachten. Maar vooral ook van wat het
u brengt. Na een Meet & Eat avond
bent u een ervaring rijker!

Lezing over straling en de invloed op uw gezondheid
NIJBROEK.- Op woensdagavond 5 oktober wordt de lezing ‘Straling en de invloed op uw gezondheid’ gehouden
in Atelier Vitalief te Nijbroek. Therapeutencollectief De Gouden Cirkel heeft woonbioloog drs. ir. Koen van Biesen
bereid gevonden het fenomeen straling uitgebreid te belichten. Hij zal ingaan op de verschillende vormen van straling en de invloed daarvan op de gezondheid. Tevens zal hij praktische adviezen geven hoe u zelf stralingsbelasting
kunt verminderen of wat u er aan kunt laten doen. Er zullen ook verschillende apparaten aanwezig zijn om straling
te meten. Koen van Biesen is een bevlogen en onderhoudend spreker met veel kennis van zaken. Hij heeft zelf in
het verleden aan den lijve ondervonden hoe straling zijn gezondheid heeft ondermijnd. De lezing wordt gegeven op
woensdagavond 5 oktober 19.30-22.30 uur in Atelier Vitalief, Middendijk 3, Nijbroek. Entree: €10,- inclusief koffie/
thee. Aanmelden (verplicht) via info@vitalief.nl of 0571769008. Het aantal plaatsen is beperkt. Zie ook http://www.
degoudencirkel-apeldoorn.nl

Deze reacties horen wij vaker. De bankmedewerker heeft echter geen gelijk en wat
Hans denkt is ook niet waar. Niet naar de notaris gaan en denken goedkoop uit te
zijn, kan blijken duurkoop te zijn. De notaris kan bij een wettelijke verdeling een
akte vaststelling erfdelen opmaken en u adviseren op welke wijze er erfbelasting
bespaard zou kunnen worden. Zouden de kinderen van Hans bij zijn hertrouwen
of overlijden van Hans anders nog weten hoe groot het moederlijk erfdeel was,
het bedrag dat zij nog van hun vader tegoed hebben? Ze hadden dit vast kunnen
leggen en daarbij mogelijk afspraken kunnen vastleggen over de rente die over het
moederlijke erfdeel vergoed zou worden. De rente hoeft pas te worden uitgekeerd
na het overlijden van Hans en kan een besparing van erfbelasting opleveren bij
het overlijden van Hans. De notaris had Hans en zijn kinderen hierover kunnen
adviseren.
Wat heeft Lieke eigenlijk precies in haar testament geregeld? Er wordt vaak
gesproken over “langstlevende testamenten” maar welke regeling het precies omvat
is daarmee nog zeker niet gezegd. Niet alle langstlevende regelingen houden in
dat de langstlevende eigenaar wordt van alle goederen, terwijl dit misschien wel
gewenst is. Misschien moet er toch nog een verdeling plaatsvinden. Het niet naar de
notaris gaan kan daardoor uiteindelijk vervelend uitpakken voor Hans.
Het zomaar aannemen dat het door de wettelijke verdeling of een langstlevende
testament niet meer nodig is naar de notaris te gaan na het overlijden van de eerste
van een echtpaar is een grote vergissing. Het is raadzaam om u altijd nader te laten
informeren door de notaris. Hiervoor kunt u uiteraard contact opnemen met ons
kantoor.

www.DNSnotarissen.nl
aangesloten bij Netwerk Notarissen

Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello
Telefoon (0571) 27 46 68
info@dnsnotarissen.nl

Netwerk Notarissen is een landelijk samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige
notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u
aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Voor meer informatie
zie www.netwerknotarissen.nl.

TAVERNE’S 1e VRIJDAG VAN DE MAAND BORRELHAPUURTJE 17.00-20.00 UUR

VRIJDAG 7 oktober TAPAS

Restaurant Taverne

SEIZOENS LEKKERNIJEN & PROEVERIJEN UIT EIGEN KEUKEN

H.W. Iordensweg 3 Twello|(0571) 271514
welkom@taverne-twello.nl

VOLGENDE TAPAS AVOND: 4 november

Fysiotherapie ‘t Twenlo

VANAF 30 SEPTEMBER
ZIJN WE WEER GEOPEND OP

VRIJDAG TOT 20.00 UUR

Persoonlijke zorg
voor jong en oud(er)

- Graaf werkzaamheden met minigraver
- Onderhoudswerkzaamheden
- Uw specialist voor grondverzet in
kleine ruimtes
- Tevens vakman in sloop- en straat
werkzaamheden
Zandenallee 5, 7395 PC Teuge Tel. 055-323 19 70
Mob. 06-53289600 Fax 055-323 19 01

Kinderfysiotherapie
Fysio- en manuele therapie
Dry needling
Medical taping
Baby- en peutermassage

www.twenlo.nl

Verdistraat 4A Twello

V

Marjolein
over
Voeding

0571-274000

Gall & Gall Sterkenburg
Dorpsstraat 30, Twello | Tel. (0571) 27 01 20

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

(0571) 27 09 39

M 06 - 15 47 45 93

Niet in de gewone winkel

De lekkerste
ouderwetse aardappels
• Pink Fir Apple
• Ratte
• Belle de Fontenay

• Mayan Gold
• Ker’s Pink
• en vele andere

Allemaal van eigen teelt.
Heerlijk om te bakken en in de salade

Afslanken?

Is het tijd om je voedingspatroon
eens onder de loep te nemen? Kies
voor voedingsadvies op maat!

Hof van Twello Geopend: dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.00 uur www.hofvantwello.nl

Marjolein Ilbrink
Voedingsdeskundige
06 - 28 10 71 86, Wilp
info@marjoleinovervoeding.nl
www.marjoleinovervoeding.nl

Vermoeidheid?

Hoofdpijn?

Vitaler worden?

Overgewicht voorkomen?
Vegetarische voeding?

Een kennismakingsgesprek is gratis

ZATERDAG 1 OKTOBER

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

GRATIS DECORATIEVE
KAARS, ALLEEN
VOOR DE EERSTE
100 KLANTEN!

Uw partner in autoschade:

MM geldig op 1 oktober 2016.

*

Allergieën?

*Vraag naar de voorwaarden

20 JAAR MULTIMATE

Zwangerschap?

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

JOUW
KLUS,
ONZE
MULTIMATE.NL
KLUNDER - Molenstraat
1 Twello
- (0571)
27 12KWALITEIT
66
Vaassen
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IN DE
WINKEL
EN OP
EXPERT.
NL
ALLÉÉN VRIJDAG 30 SEPTEMBER

In oktober verhuist Expert Twello naar
het voormalige Jumbo-pand aan de
Duistervoordseweg 11. Daarom ruimen
wij ons magazijn op en ontvangt u
TWEE WEKEN LANG ELKE DAG
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN!
EMBER
ALLÉÉN WOENSDAG 28 SEPT

20% KORTING
OP KOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERS*

Deelnemende merken:

* Alleen vrijstaand, geen inbouw

20% KORTING 20% KORTING

OP FRITEUSES EN (COMBI)M

ALLÉÉN ZATERDAG
1 EN

AGNETRONS*

ZONDAG 2 OKTOBE
R

OP TV’S EN AUDIOAPPAR ATUUR

ALLE
BEELDFORMATEN
airfryers:
Deelnemende merken friteuses en

ons*:
Deelnemende merken (combi)magnetr

o.a.
AMBILIGHT TV’S

* Excl. inbouw

ALLÉÉN DONDERDAG 29 SEPTEMBER

10% KORTING

o.a.
SMART TV’S

OP LAPTOPS, TABLETS, SMARTPHONES, EXTERNE HARDE SCHIJV
EN,
FOTO- EN VIDEOCAMER A’S EN ACTIONCAMS

Deelnemende merken laptops,
tablets, smartphones en externe
harde schijven:

Deelnemende merken:
Deelnemende merken
videocamera’s en actioncams:

Dagacties gelden alleen op de vermelde datum. Kijk op www.expert.nl voor de voorwaarden.

Expert Twello

Van Ghentstraat 4, (0571) 271346

Altijd op de hoogte blijven van
onze aanbiedingen en acties?
Meld u dan aan op

nieuwsbrief.expert.nl

www.expert.nl

Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

Tweet van de week: Het gaat
juist heel goed met de vrede.
Surf naar: www.Voorst.PvdA.
nl
Dinsdag 4 oktober lezing
van Groei en Bloei in
Gebouw Irene in Twello: De
vier jaargetijden in de tuin van
kasteel Sypesteyn door
hovenier Henny van der Wilt.
Zie ook deventer.groei.nl
Te huur gevraagd: Betaalbare schuur voor brandhout
opslag en evt. camper. Mag
half open/luchtig zijn. Tel.
0614500111
Gezocht. Opvoerband tot 3,5
m Hof van Twello 0651407980
Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd.
06-13456651

Voor al uw schilderwerken
en overige klussen in en om
het huis 06-47007921

www.klussenbedrijfnarek.nl

Het juiste adres voor dier,
tuin en hobby: Fa. Vorderman Wijkseweg 7 Terwolde,
Tel. (0571) 291205
Wij bieden contant geld op
uw auto, motor, boot of
klassieker. RDW vrijwaring,
ook sloop auto’s Twellotrading.com 06 14 10 10 86 of
06 51 93 44 38.

Massagepraktijk Gerda
Oosthuizen Spatadertherapie,
Te koop gevraagd schapen
Sportmassage, Klassieke
Massage, Haptische Massage en slachtkoeien, Jan Dijkhof,
(055) 3232418
vanuit een holistische visie.
www.gerda-keeps-youHondentrimsalon Miranda:
going.nl 06-24407644, 055
Bel voor afspraak (0571) 26
3231614
24 12 / 06 52 02 45 53 Wilp.

Veilinggebouw Apeldoorn
sinds 1960, vraagt alles op
antiekgebied, verzorgt
taxaties v.verz./verd.beëd
makelaar/taxateur kunst/
antiek. F. Van der Veen. Tel:
06-53 92 39 95

Broccoli
wit te
Bla uw e en w

Zo et e Dr ui ve n

€ 1.85

2 regels

€ 2.30

3 regels

€ 2.75

4 regels

€ 3.20

Ma nd ar ijn en

5 regels

€ 3.65

Vers geschrapte

6 regels

€ 4.10

7 regels

€ 4.65

De Matterij

Meubelstoffering

www.matterij.nl

Heeft u iets aan te
bieden of bent u naar
iets op zoek, plaats
een

Puntje

Worteltjes

www.dekruimelkring.nl
telefoon (0571) 27 28 82

Te koop: pompoenen en
kalabassen voor decoratie en
consumptie, Rijksstraatweg
231, Teuge

Paardenstalling Rand van
Twello, veel weiland en
buitenbak. Weidegang 24/7
mogelijk. Bel: 0571- 842044

Edelsmederij Jansen Voor al uw handgemaakte sieraden,
tevens reparaties aan juwelen en groot zilverwerk.
www.edelsmedrijjansen.nl 06-51607885.

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

rsttors
wo
kw
ok
oo
Ro
R
sleetje
Een lekkere rookworstvariant
met zuurkool, magere spekjes
en ambachtelijke rookworst.

3

per stuk

75

2.95

vers uit de grill
stuk

Hamlappen
Ham
Ha
H
mlappen - Fricandeau
mlap
au
u
mals varkensvlees
m
5
500 gram

4.95

Boerenkool Stamppot
B

Grillworst naturel
Remeha Calenta 28c
met iSense
klokthermostaat
Remeha Calenta 28c
nu
metcompleet
iSense
aangesloten
voor
klokthermostaat

trum
cen
er

voor spel en ontwikkeling
voor spel
en ontwikkeling

Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd.
06-13456651

100 gram

2.50

uit eigen keuken
portie 400 gram

3.65

Wij zijn op zoek naar een jongen
of meid (15+) die van aanpakken
weet voor de zaterdag. Interesse
kom dan even langs in de winkel

29 september t/m 3 oktober 2016

nu 1495,compleet*
€

aangesloten
voor
*
Neem contact m
et ons op
en vraag naar de voorwaarden.

Overheerlijk

€ 1495,-*

Visschuitjes

* Neem contact met ons op
en vraag naar de voorwaarden.

2 voor

6.50

100 gram

1.25

Veiling Vers

Aanvaarding
in overleg

FLEX
FOR
YOU

1.49

Er zijn weer 10 kg balen aarda ppele n

uit eigen worstmakerij

TE HUUR

:
Info tten
5
u
nH
31 7
Be 5 15
5
06

2.99

kilo

Gerookte
G
k Rib
Rib-Eye
E

Business units
in
bedrijfsverzamel
gebouwen

20 stuks

• Buitenzonwering
Mozaiëkmaterialen nodig?
• Terrasoverkappingen
www.sunnyartatelier.nl in Twello
• Doek overkappingen
Te koop gevraagd bouwper• Markiezen bouw
ceel max. 500m2 groot, max
• Markiezen vernieuwen 500 m uit centrum Twello. 06
• Rolluiken
10 93 88 58
•www.marbozonwering.nl
Binnen zonwering

* Klassiek en modern stofferen
* Caravan bekleding
* Kussens maken
* Biezen en webbing

Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed. Wij
komen het bij u halen.
Eventueel tegen kleine
vergoeding. Tel 06-14101933

1.99

0.99

Zoete meloen
Nie uw e oogg st

1 regel

Bert Peters Bouw- en
Timmerbedrijf. Alle bouwKlussen, bestrating, schilderen
0571-270565
werkzaamheden. Timmeren tuinaanleg wimvanvelde.nl
Rijksstraatweg 53 Twello
werkplaats, kozijnreparaties
055-3231449 (de Vecht)
e.d. Ook Tuinhuizen en
Te koop aardappelen,
schuren. 06-23592164/0575- Edelsmederij Jansen Voor al
groente en fruit. P te Riele
uw
handgemaakte
sieraden,
502635 www.bertpetersbouw.
Veluwsedijk 28 Vaassen
tevens reparaties aan juwelen
nl
06-45176735 ma-vr 15-20
en groot zilverwerk. www.
Kinderfeestje? Kom
uur za 8-16 uur.
edelsmederijjansen.nl
Mozaïken! www.sunnyartate06-51607885 Twello.
lier.nl
Mulder Orthopedie voor uw steunzolen en sportzolen.
Feestje! Zaal huren! www.
Kindersteunzolen
v.a. E90,00 steunzolen volwassenen v.a.
gewoontwelle.nl
E135,- sportzolen v.a. E120,-. Bel voor een afspraak of vrijblijvend
advies 06-14375736 www.mulderorthopedie.nl

Voor 2e hands fietsen kijk op
www.polletjefietsen.nl

kilo

0.69

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

Te koop gevraagd: opknap
piano’s of vleugels 0625256414

Rijksstraatweg 53
7391 MH Twello
T: 0571-272334

500 gram

t

Boekhandel Oonk
Stationsstraat 4, Twello

VAN HEES VERSMARKT

Peu

PUNTJES

U kunt uw puntje opgeven door de bon
in te vullen. Tussen de woorden steeds
een hokje openlaten en per leesteken
een hokje gebruiken.
Uiterlijk op zaterdag inleveren
(tegen contante betaling) bij één
van de onderstaande adressen.
U kunt deze bon ook voor zaterdag
opsturen naar het Voorster Nieuws of
invullen via www.voorsternieuws.nl,
dan ontvangt u een factuur.

Zeebaars
Even Tussendoor

Tullekensmolenweg 119
7364 BB Lieren.
Telefoon 055-5061860

24 uur
storings
dienst

www.installatiebedrijfjanssen.nl

Broodje Kibbeling

2.75

Barbecueën? Kijk op
www.buurmantwello.nl

Buurman
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK Twello,
www.buurmantwello.nl
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Geslaagd oktoberfest
Voor al uw reparatie,
onderhoud, airco en APK

Applaus voor jezelf!
“Laat je nagels zien, laat je haren zien, zijn ze goed geknipt?
Laat je kleren zien, laat je oren zien, zijn ze schoon en fris?
Laat je sokken zien, laat je tenen zien, zit er geen geurtje aan?
Laat je nagels zien, laat je neus eens zien, hangt er geen peultje aan?
Laat je handen zien, laat je tanden zien, zijn ze goed gepoetst?
Laat je hersens zien, laat je voeten zien, laat je voeten zien, zijn ze fris
genoeg?
Wakker worden “Kweenie”
Laat je billen zien, laat je schoenen zien, zijn ze goed geveegd?
Dat weet Meneer Kaktus wel, “ Ik niet”
Laat je lurven zien, laat je kladden zien.
Alles schoon? Alles keurig? Meneer Kaktus is tevree!
Alles fris? Alles fleurig? Meneer Kaktus zegt: oke!
Applaus voor je zelf!”
Het is weer achter de rug, Prinsjesdag. Ook al doe je er erg veel moeite
voor, dit hele circus kun je niet ontlopen.
Ik heb de afgelopen tijd van een enkele mensen uit mijn omgeving de
vraag gekregen waarom ik zo weinig meer over de politiek schrijf, maar
ook de vraag of nog weet waar je op moet stemmen.
Om eerlijk te zijn ben ik er wel een beetje klaar mee, of het nu landelijk, provinciaal of lokaal hier in Voorst is. De dames en heren zitten
er vooral, of misschien zelfs wel alleen maar, voor zichzelf. De burger
dient enkel als stem en/of klapvee. Klapvee, dit is een woord wat ik onlangs hoorde van iemand die zich zo voelde. Een ondernemer uit onze
gemeente die in een ledenraad zit van een bank, en die daar ook zwaar
teleurgesteld over is.
Applaus voor jezelf, deze bekende uitspraak van Peter-Jan Rens heeft
econoom en BNR commentator Kees de Kort onlangs veranderd in
“Applaus voor onszelf!”. Hij doelde daarmee op het grote optimisme
van ons kabinet over de resultaten van de afgelopen jaren, en hoe Nederland er nu voor staat. Het gaat allemaal prima, de koopkracht stijgt,
de huizenprijzen stijgen, het begrotingstekort is gedaald, werkloosheid
daalt. Kortom, en ik herhaal het nog maar eens, applaus voor onszelf.
En “onszelf” is dan het kabinet met de gedoogpartners.
Even een paar cijfers van het CBS. Er zijn in dit land 1,25 miljoen mensen die in armoede leven! Ja u leest het goed, 1,25 miljoen. Dan hebben
we het over mensen die basale zaken als wonen, kleding en voedsel
amper kunnen betalen. Er zijn in dit land 545.000 oproepbanen, dus
545.000 mensen die vandaag niet weten of ze morgen ook werk hebben.
Het aantal zelfstandigen zonder personeel zit nu boven de 1 miljoen.
En dit is in veel gevallen ook niet een groot succes.
We gaan in dit tempo de Verenigde Staten van Amerika hard achterna,
of noem nog maar een groot aantal andere landen op. Ook wel “Derde
wereld landen” genoemd.
Alles fris? Alles Fleurig?
Meneer Kaktus is tevree!
Ik wens u het beste voor u en de uwen.
Derk van Eext

(ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a Twello
Tel. 06-53791880

TERWOLDE.- De mensen van dweilorkest de Graapendaelers, onderdeel van Ons Genoegen, hebben voor het eerst in het dorp een rasecht
Oktoberfest georganiseerd. De naam was weliswaar wat vreemd gekozen, want een echt Oktoberfest vindt plaats in oktober. Maar een kniesoor die daarop let, want de zon scheen stralend, de temperatuur was
meer dan aangenaam en de Terwoldenaren lieten deze kans op een
mooi feestje niet onbenut.
De ambiance was ook meer dan
prachtig. Op het terrein voor de monumentale muziektent van Ons Genoegen waren allerlei spel- en speel-

toestellen opgesteld voor jong en
oud, de swingende muzikanten van
de dweilorkesten van de Graapendaelers uit Terwolde en hun colle-

Gerard van Dalen nieuwe schutterskoning
KLEIN AMSTERDAM.- Tijdens
het afgelopen jaarlijkse buurtfeest
is Gerard van Dalen de nieuwe
schutterskoning van buurtschap
Klein Amsterdam geworden. “Hij
wilde het zo graag!”, aldus partner Alette.
Deze titel kan Gerard dus van zijn
bucketlist afstrepen. Het paar mocht
een bos bloemen, een heerlijk krentenbrood en de wisselbeker mee
naar huis nemen. Overige winnaars:
Gerrit Hoetink (staart) Lies Albers
(rechter vleugel), Niek Straalman
(linker vleugel en kop).
Buurtvereniging Klein Amsterdam
organiseert binnenkort voor de dertiende keer de landelijk bekende
‘Snertwandeltocht’. Deze zal gehouden worden op zondag 16 oktober in
samenwerking met de Koninklijke
Wandel Bond Nederland. Start en
finish bij boerderij ‘De Diederik’,

Koning Gerard van Dalen en zijn koningin Alette van den Brul.
Gravenstraat 30. Inlichtingen via 0644 34 75 04. Of kijk op de website
www.kleinamsterdam.tk of face-

Inzameling oude metalen
TWELLO.- Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober houdt sv Voorwaarts weer haar
halfjaarlijkse inzamelingsactie oude metalen. Op het parkeerterrein aan de
Kerklaan zal een container van Piet Haverhoek Recycling staan, waarin u uw
oude metalen kunt deponeren. Ook kabels en snoeren, pc’s, motoren, kapotte
huishoudelijke apparatuur (geen koelkasten en diepvriezers), gereedschappen en accu’s kunt u dan inleveren.
Op vrijdag heeft u die gelegenheid van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag van
9.00 – 15.00 uur. Mocht u niet in staat zijn de oude metalen zelf te brengen,
dan bieden wij u de gelegenheid om deze door ons kosteloos te laten ophalen. Hiertoe kunt u een afspraak maken en bellen met 06 – 839 85 533.
Wist u dat u het gehele jaar door uw oude metalen e.d. op het Voorwaarts
complex kunt deponeren en wel naast de stalling langs het hoofdveld.

Koorproject Requiem Mozart
WILP.-In het jaargetijde van verstilling en herdenking worden in de
dorpskerk van Wilp delen uit het beroemde Requiem van Mozart vertolkt. Ruim 85 liefhebbers van scratchkoren hebben zich voor het koorproject van zaterdag 15 oktober aangemeld.
De zangers komen van heinde en
verre. In het gezelschap bevinden
zich amateurs en beroepszangers.
Veel van hen zongen de afgelopen
jaren mee in eerdere scratchprojecten in Wilp. Jan Kleinbussink, dirigent, organist en klavecinist, heeft
de artistieke leiding. Het koor wordt
begeleid door elf musici van het
nieuw opgerichte Oost-Nederlands
Barokconsort. Vier beroepszangers
uit de regio zingen de solopartijen:
Ivette van Laar/ sopraan, Ellen Pieterse/alt, Hans Erbrink/ tenor en Peter Laport/bas.

De inschrijving voor deelnemers is
gesloten. Maar wie belangstelling
heeft aan het einde van de projectdag het resultaat te beleven is welkom. De presentatie voor publiek
is tussen 17.00 en 18.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om na
te praten met de musici en zangers
Vanaf 16.30 uur is de kerkdeur open
voor losse kaartverkoop. Er is plaats
voor maximaal honderd concertbezoekers. Wilt u zeker zijn van een
plaats, reserveer dan tevoren kaarten
via www.dorpskerkwilp.nl. Kaarten kosten €12,50.

ga’s van de Iesselbloazers uit Veessen
vertoonden afwisselend hun kunnen
in de muziektent, jammer was wel
dat Nu even Niet uit Apeldoorn door
omstandigheden even niet van de
partij kon zijn. Natuurlijk, zoals dat
bij een echt najaarsfeest hoort, stonden er voldoende kramen met worst,
brood en vooral voldoende gerstenat, geserveerd door mooie meiden
in traditionele Beierse klederdracht.
Een mooi feest dus, met een verrassend hoge kwaliteit muziek. Vooral
de organiserende Graapendaelers
blijken een, voor een dweilorkest,
bijzonder hoge kwaliteitsstandaard
te bereiken, waarbij het gekozen programma bijzonder feestelijk was en
de gezelligheid op het terrein bij de
bezoekers stevig aanblies.

Helena van der West
Fieke von Pickartz

betrokken • passie voor het vak • enthousiast

Hoe ruikt jouw adem?
Je zou je adem kunnen vergelijken met parfum: na
een tijdje kan je deze niet meer goed ruiken. En
dat is precies de reden waarom veel mensen zich
zorgen maken over hoe hun adem ruikt. Hoeveel
Nederlanders kampen met een slechte adem, is
lastig te zeggen. Veel mensen schamen zich vaak
voor hun adem, waardoor ze het niet vertellen.
Veel mensen hebben in de ochtend last van een
vieze adem, omdat er ‘s nachts geen natuurlijke
spoeling is door speeksel in de mond. Dit is meestal slechts tijdelijk, want als je iets eet of drinkt kan
het al verholpen worden. Ook sommige voedingsmiddelen zoals knoflook, bieslook en uien, kunnen bijdragen aan een vieze adem.
In de meeste gevallen wordt een langdurige vieze
adem veroorzaakt door problemen in de mond.
Een ontsteking aan het tandvlees bijvoorbeeld.
Ook bacteriën en plak achter op de tong kunnen

bookpagina van de buurtvereniging
www.facebook.com/bvkleinamsterdam.

stinkende zwavelgassen veroorzaken. In dit geval
zit er witte aanslag op je tong.
Die mondproblemen hoeven niet te betekenen dat
iemand niet z’n best doet op een goede mondhygiëne. Als plekken, waar die geur vandaan komt,
lastig te bereiken zijn, is het lastig om zonder hulp
de geur onder controle te krijgen. Ook de tongpoetsen kan lastig zijn, door bijvoorbeeld een kokhalsreflex. Toch is dit vaak de oplossing voor slechte
adem. Dat kun je het beste doen met een tongschraper of een lepel. Met een goede instructie kun je
vrij eenvoudig zo je tong reinigen. Eventueel kun
je het aanvullen met een gorgelmiddel. Dan komt
het middel ook achterop de tong, de plaats waar de
meeste bacteriën zitten.
Als je zelf wil weten hoe je adem ruikt, kun je dit
eenvoudig zelf testen door met het achterste gedeelte van je tong te likken over je pols. Laat het
twee minuutjes drogen en ruik dan. Zo is ook de
geur van je adem. Het je twijfels dan kun je altijd
de mondhygiënist laten ruiken.
Wil je meer informatie neem dan contact op met
Helena van der West, van Mondhygiene Twello. Zij
is specialist op gebied van Halitose en kan je veel
vertellen over mondgeur en de oplossingen.
Voor toegankelijke mondhygiëne en preventie in
uw buurt! Bel dan voor een vrijblijvende check:
06-14 77 32 22. Of mail naar:
info@mondhygienetwello.nl
Geen verwijsbrief nodig. Flexibele werktijden:
OOK ’s avonds en in het weekend geopend.
Bezoekadres: Verdistraat 6, Twello

Karvan Cévitam
vruchtenlimonadesiroop of GO

IS*
1+1 GRAT
BINATIES

bus 750 ml of knijpflesje 48 ml

ALLE COMELIJK
MOG

Keuze & Korting

2.99
3.26

Alle Vivera vleesvervangers
2 pakken naar keuze

1.

79

Pepsi, Sisi
of Seven Up
2 flessen à 1500 ml naar keuze

N
2 FLESSE

2.

49

3.24
3.72
EXTRA GRATIS
STICKERS

Keuze & Korting

bloemkool per stuk
vastkokende aardappelen zak 2.5 kilo
uien net à 2 kilo
pitloze rode druiven bakje 350 gram
Bobs bosbessen bakje 125 gram

IS*
T
A
R
G
1
+
2
BINATIES
ALLE COMELIJK
MOG

3 stuks naar keuze

Ariel of Dreft
wasmiddel

3 pakken à 13/16 stuks,
3 pakken à 1050/1125 gram of
3 flacons à 1105-1440 ml
naar keuze

3 STUKS

12.06
22.17

10.

00

Keuze & Korting

kipborrelhapjes pak ca. 400 gram
biefstuk blonde d’Aquitaine pak 2 stuks
fijne of grove verse worst pak 500 gram
runderhamburger pak 2 stuks
of rundergehakt pak 300 gram

*
S
I
T
A
R
G
2+1
ATIES
BIN
ALLE COMELIJK
G
O
M

3 pakken naar keuze

Vers uit eigen oven!

Vers uit eigen oven!

Keuze & Korting

witte- of bruine bollen zak 6 stuks
frikandel- of roomboter
saucijzenbroodjes XL 2 stuks
reuze rozijnen krenten- of
mueslibollen zak 4 stuks
of Coop wit stokbrood per stuk

IS*
T
A
R
G
1
+
2
BINATIES

3 producten naar keuze

ALLE COMELIJK
MOG

Keuze & Korting

Top! van Coop filet Amèricain naturel

IS*
T
A
R
G
1
+
2
BINATIES

bakje 150 gram

Top! van Coop brie 60+ 175 gram vers verpakt
Coop brood- en toastsalades bakje 150 gram
3 stuks naar keuze

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 26 september t/m zondag 2 oktober 2016. Week 39. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Te
Terwolde
erwolde
rwolde
Mo
Molenweg
olenweg
lenweg 1

Vo
Voorst
oorst
orst

Schoolstraat
Schoolstraat
choolstraat 1

ALLE COMELIJK
MOG
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Er zijn veel weerspreuken en andere ervaringsregels in omloop die zouden aangeven of de winter koud wordt. Met moderne technologie is het
vrij simpel om na te gaan of ze met de waarnemingen van de afgelopen
eeuw kloppen.

Oktober warm, winter streng?
Is oktober warm en fijn, het zal een strenge winter zijn. Er zijn
veel variaties op deze weerspreuk. Het is niet zo moeilijk om
van de afgelopen 100 jaar de oktobertemperatuur tegen de wintertemperatuur uit te zetten. . Als de weerspreuk waar zou zijn,
zouden er veel jaren rechtsonder moeten zitten. Vertaald in
woorden: een warme oktober gevolgd door een koude winter.
Rechtsonder is te zien dat de regel voor 1995/1996 is opgegaan,
en ook voor 1969/1970. Maar in 1989/1990 en 2001/2002 ging
het net zo hard niet op, en werd een warme oktober door een
zeer zachte winter gevolgd. In het algemeen is er een lichte tendens
voor koudere winters na een warmere oktober, maar die is zo klein dat
het net zo goed toeval kan zijn.

Zonnevlekken als bepalende factor

Zo’n honderd jaar geleden werd algemeen aangenomen dat de zonnevlekkencyclus het weer bepaalde. Zelfs in de jaren vijftig werden er
nog serieuze pogingen gedaan het weer hiermee een aantal jaren vooruit te voorspellen. Daarna is men zich toch gaan realiseren dat die voorspellingen niet vaak uitkwamen en zijn de zonnevlekken op het KNMI
in onbruik geraakt bij het maken van verwachtingen. Maar op sommige
plekken schijnen ze nog gebruikt te worden om winterverwachtingen
te maken.

Licht wisselvallig weer

Vanaf donderdag krijgen we een paar licht wisselvallige dagen voor de
boeg. Donderdag nog een droge en zonnige dag dn nog 23 graden.
Vrijdag zon wat wolken en kans op een bui bij 19 graden. Zaterdag
heeft het wisselvallige weer de overhand met 17 graden als maximum
hebben we het wel gehad.
Zondag een dag met de nodige buien bij 16 graden.
Mark Wolvenne, Terwolde

Voor opgave van advertenties

Acquisitie

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

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92
Jos Gensen
Telefoon 06 41 88 61 35

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello
Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello
Inleveren advertenties voor maandag 10.00 uur
Inleveren redactie voor zondag 12.00 uur

Klachten
over bezorging:

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

Aanleveren redactie

TWELLO/TEUGE
Barbara Hoose
Maarten Tromplaan 57
7391 KK Twello
Tel. (0571) 27 16 13
06 25 33 08 46
hoose036@planet.nl

Oktoberfest 2016

Es geht wieder los
WILP-ACHTERHOEK.- Op het
vertrouwde adres op het terrein
van Graanhandel Bosgoed aan de
Oud Lochemseweg vindt ook dit
jaar weer het bekende Oktoberfest
plaats. De echte liefhebbers, en
dat zijn er nogal wat, kijken er al
reikhalzend naar uit.

De zin en onzin van
winterverwachtingen

Twello
Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC Twello
Tel. (0571) 27 32 07
adri.alburg@gmail.com
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Bussloo-Posterenk
Wilp/wilp achterhoek
de hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

klarenbeek
Bert Visser
Bosweg 22
7382 CC Klarenbeek
Tel. (055) 301 21 85
mobiel 06 45 95 70 59
bertvisser@chello.nl

Om het extra aantrekkelijk te maken
zijn er dit jaar weer bijzondere gasten uitgenodigd. Zo zal Jacques Herb
om 20:30 uur (dus kom op tijd!) optreden. Met een dijk van een stem,
onverminderd veel charme, humor
en de nodige nostalgie brengt hij
iedereen in topstemming. En dan
zijn er de Alpenzusjes met hun Tiroler Schlagermusik, De Hinterecke
Musikanten en duo ‘The Band’. Met
andere woorden: de avond kan niet
meer stuk!
Omdat er maar een beperkt aantal
zitplaatsen is, is het verstandig om
op tijd aanwezig te zijn. Er zijn nog
kaarten beschikbaar, die te koop
zijn via: Boekhandel Oonk, Voorster Nieuws en Gert Jacobs (tel: 06
54 658 765). In de loop der jaren

is dit evenement uitgegroeid tot
een geweldig feest, helemaal aangekleed in stijl en altijd ‘volle bak’.
Het grootste bierfeest in de wijde
omgeving met voldoende stemming
en gastronomie. Bij de Hinterecke
Musikanten hebben wat wisselingen plaatsgehad. Momenteel speelt
men met acht muzikanten, waarvan
twee nieuwe harmonicaspelers, een

nieuwe drummer en zanger. “In mei
zijn wij met de nieuwe formatie begonnen”, legt Gert Jacobs uit, ”dus
hebben we erg ons best gedaan om
in een korte periode het programma
neer te zetten.” Voor een knallend
feest uiteraard, waar iedereen de gelegenheid wordt geboden uit z’n dak
te gaan en alle dagelijkse beslommeringen ver achter zich te laten.

Bob Dylan songs jaren ’62 tot ’64 in
Sportcafé Jachtlust
TWELLO.- Op vrijdagavond 30 september, aanvang 20.00 uur, is er in
Sportcafé Jachtlust een optreden van
60sDylan. Bob Dylan is één van de
grootste songwriters én beeldend

kunstenaars uit de Verenigde Staten
van Amerika en heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam staan. Grote
namen uit het verleden danken hun
succes aan de nummers van Dylan.

Dus liefhebbers wordt op deze avond
in Sportcafé Jachtlust de gelegenheid
geboden intens te genieten. Entree
is vrij, slechts de consumpties in het
Sportcafé moeten betaald worden.

Expositie jong kunstenaarstalent
bij Kunstkring
TWELLO.- Jonge kunstenaars tussen de 14 en 22 jaar
exposeren hun kunst in Galerie de Statenhoed van
1 t/m 9 oktober. Op 1 oktober om 15.00 uur is de
feestelijke opening. Twee weekends zet de galerie
jeugdige kunstenaars in het zonnetje. Allerlei leeftijden en technieken zijn vertegenwoordigd: van tekeningen en schilderijen t/m beelden en installaties.
Deze unieke expositie wordt mogelijk gemaakt door
de Kunstkring Voorst te Twello.
De feestelijke opening zal muzikaal omkleed worden
met een jong zangtalent: de 16-jarige Lieneke Derksen.
Een aantal interessante jonge kunstenaars heeft zich aangemeld waaronder de 20 jarige Rens Huisman uit Terwolde/De Vecht. Hij is een aankomende leraar beeldende
kunst die het komende studiejaar zijn studie op de HKU
gaat starten. Van Rens treffen we behalve schilder-en tekenwerk ook fotografie aan. Maar ook is er werk van de
recent geslaagde haviste, Willemijn Bussink uit Lettele,
die met één van haar kunstwerken in tekst en beeld de
finale 2016 van Doe maar Dicht heeft gehaald. Daarnaast
tonen enkele leerlingen van het Vlier in Deventer bijzondere perspectieftekeningen en schilderijen en treffen we
enkele 3D examenwerken van zes vwo waaronder een
bijzondere installatie. En er is nog een aantal individuele
deelnemers met werk variërend van schilderijen tot en
met encaustic art. De jongste deelnemer is de 15-jarige
Leah Heil uit Twello die verfijnde papierkunst toont en
imponerende mangatekeningen. Kortom, er is veel te zien
en te beleven voor jong en oud de komende twee weekends. Openingstijden Galerie de Statenhoed: vrijdag 1500

Rens Huisman (20) start dit studiejaar bij de HKU.
– 1800 uur, zaterdag van 14.00-17.00 uur, zondag van
14.00-1700 uur. Informatie via Lis van der Geer e-mail:
info@crecoco.nl. Telefonisch via 0625352645.

“VERKEERD MOMENT”

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

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

“alhoewel het uitzicht niet verkeerd is,
blijf ik toch maar even buiten beeld”

Nóg meer tips voor ‘n dagje uit, weekendje weg of ‘n vakantie
Denkt u aan een dagje uit of (mini)vakantie? Het
Voorster TV-programma met tips Lekker weg
vlakbij! wordt in de hele Stedendriehoek goed
bekeken. Geen wonder, want er komen echte
pareltjes voorbij, die niet zo bekend zijn, maar
wel ‘’om de hoek’’ te vinden zijn. Vermijdt lange
autotochten en zoek het eens dichterbij, in één van
de charmante plekjes die verrassend Voorst rijk is!

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

Pitch&Putt
Bussloo
Pitch&Putt, het golfspel voor iedereen! Pitch&Putt is perfect als
bedrijfsuitje, familie-uitje maar ook
gewoon gezellig met z’n twee. Ook
zijn er meerdere activiteiten mogelijk, zoals voetgolf of Minigolf USA.
Tevens is het mogelijk om te lunchen, vergaderen, heerlijk BBQ’en
of buffet.
Info: www.pitchputtbussloo.nl
of 0571 26 12 12

Teuge
In het oostelijke stroomgebied van
het Veluwe-massief naar het IJsseldal is 1,6 hectare maïs- en weideland
vanuit een filosofische benadering

Hof van Twello
Twello
Een unieke boerderij, waar Iedereen
welkom is in het gezellige kascafé,
de streekwinkel, de theetuin, het ter-

ras en op de minicamping. Uniek is
het 2 km lange blotevoetenpad met
bijzonder moerasbos en zintuigenpad. Beleef de natuur en de zon!
Voor reserveringen en informatie:
www.hofvantwello.nl 0571 27 00 14

Ribhouse Texas American Grill
Levenstuinen Groot Hontschoten
getransformeerd in een bijzonder
tuinencomplex van niveau. Westerse Levenstuinen volgens het Zen
principe.

Voor reserveringen en
informaties
www.levenstuinen.nl
055 323 1001

Deventer
Buitensociëteit
& Bowling
Steenenkamer
Feestelijk eten, chique dineren,
trouwen&feesten, genieten van
grillroom, terrassen, speeltuin en
natuurlijk…bowlen. Zowel voor familie als zakelijk, in de sfeervolle
Buitensociëteit anno 1865. Magic- en sportbowling, plate service,
buffetten, BBQ en speciale bedrijfsarrangementen. Info: www.bowlingdeventer.nl 0570 612 869

Voorst
Echte, authentieke westernsfeer,
voor het hele gezin! Ingericht met
originele rodeo, country & western
verzamelingen – u waant zich mid-

den in het wilde westen! Laat uw
beslommeringen achter u – het team
in cowboy kleding nodigt u uit voor
een gezellige, informele avond!

Reserveer

www.ribhousetexas.nl/voorst
0575 501446

Speelparadijs & Pannenkoekenhuis

Voorst
Voor een onvergetelijk dagje uit met
de kinderen. Begeleiders ouder dan
12 en baby’s jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang!
Als de kinderen uitgespeeld zijn en
lekkere trek hebben: pannenkoeken
in tal van variaties. Ideaal voor verjaardagen en schoolreisjes.

Reserveringen/info

www.pannenkoekenhuisvoorst.nl
0575 502 444

zonder files: even lekker weg vlakbij… in verrassend Voorst!
Thermen
Bussloo

Het inspirerende TV-programma
Lekker weg vlakbij!
op de Kabelkrant:

Bussloo

Woensdag 28 sept. om 20 uur
Donderdag 29 sept. om 21 uur
Vrijdag 30 sept. om 19 uur
Zaterdag 1 okt. om 17 uur
Zondag 2 okt. om 11 uur
Maandag 3 okt. om 18 uur
Dinsdag 4 okt. om 10 uur

Eén van de mooiste, grootste en
meest exclusieve sauna-, beauty- en
wellness-resorts van Nederland.
Een onvergetelijk dagje wellness
kunt u bekronen met ’n Michelindiner in ons naastgelegen restaurant
Intens en een luxueuze overnachting
in ons hotel.

Informaties en reserveringen
www.thermenbussloo.nl
055 368 26 40

29 september op DeventerTV en
6 oktober op TV Apeldoorn…
dag en nacht op

www.visitvoorst.nl !

Terwolde
Recreatiepark de Scherpenhof
Terwolde
Camping, chalets, jachthaven, recreatieplas. Vissen, waterskiën, zwemmen, Kinderrecreatie, speeltuin,

overdekt speelparadijs. Hier geniet
het hele gezin! Buiten- en binnenbaden, all-weather tennis, voetbalveld,
tafeltennis, speelhal, kinderdisco,
bowling, bar, restaurant…
Info: www.scherpenhof.nl
0900 1223344

Genieten op een uitgestrekt 17e
eeuws landgoed aan de IJssel, in een
bijzonder stijlvol en comfortabel
ingericht gastenverblijf. De indruk-

B&B Landgoed Matanze
wekkende entrée, omzoomd door
monumentale bomen leidt naar een
wereld waarin onthaasten vanzelfsprekend is.

U kunt reserveren en zich informeren op www.matanze.nl
of via 0571 29 26 20.

Vliegveldcamping De Weeltenkamp

Teuge
Kamperen aan de rand van de Veluwe en kijken naar vliegtuigjes en
parachutisten. Of zelf vliegen, dat

kan ook. De Weeltenkamp is de ideale familiecamping. Met speeltuinen,
een kinderboerderij en gratis fietsen.
Geniet van de prachtige omgeving,
en… u heeft geen last van het vliegveld! Info www.deweeltenkamp.nl
0617 75 73 76

Natuurkampeerterrein
De Haverkamp

Wilp Achterhoek
Je kunt zo kijken naar het melken en
het kaasmaken en ook voor de kinderen is het volop genieten: koeien
kijken, jonge poesjes aaien en skel-

Boerderijcamping Den Hoek
teren. Huisdieren zijn welkom. Ook
voor niet-gasten is eerlijke boerenkaas, yoghurt, kwark en boter verkrijgbaar.

Voor reserveringen en
informaties
www.denhoek.nl
0555 19 19 55

de Wilpermolen
Voorst

Veel privacy tussen weilanden aan
de rand van het bos. Heerlijk fietsen
langs de IJssel of richting Veluwe en
recreatieplas Bussloo.
Een spannende kikkerpoel, grazende Galloway koeien, een klimbosje,
tafeltennis- en picknicktafels, BBQ,
gratis wifi, wat wil je nog meer?
Info: www.campingdehaverkamp.nl
0638 43 38 03

Posterenk
Straks is ie 300 jaar oud, dit unieke
prachtmonument dat u van harte
welkom heet.
De vrolijke molenaar vertelt vol enthousiasme, de bevlogen molenares beklimt kwiek de wieken. En u
geniet vanaf de ‘stelling’ met volle
teugen van een onvergetelijke historische attractie met een fantastisch
uitzicht!

Reserveringen en info

www.wilpermolen.nl 0571 26 12 03

Woensdag 28 september 2016

MACHINES VOOR TUIN EN PA
PARK
AR
RK
K

Stihl going
Strong

uws 2014:

e 36x100 mm € 22,60
Weteringstraat
t t 7 | 7391 TX T
Twello
ll | ttel.l 0571 271 712
www.overmars-tuinenpark.nl

De Gaete 3A | Beemte Broekland
Graag even bellen voor een afspraak!

Serres - Veranda's - Zonwering
Broeikassen - Beglazing

Tel.: 06-300 100 77

www.hertgers-keurkas.nl

KEES BOUWMEESTER
Handelsonderneming B.V.

KB-SCHROOT.NL
In & verkoop van oud ijzer en metalen
Container service van 1 t/m 40kuub
WEEGBRUG (24/7) 18m 70 TONS
Runnenbergweg 7
8171 mc
Vaassen
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Maandag t/m vrijdag 7:30 - 18:00
Zaterdag 8:00 - 14:00
Tel: 0613694873

Leuke activiteiten in de Schaeck
tijdens de herfstvakantie
TWELLO.- Van 15 t/m 23 oktober staat de herfstvakantie weer op
het programma. Zwembad de Schaeck is op de middagen geopend
om te komen spelen op het grote luchtkussen, glijden van de glijbaan en om bommetjes te maken. Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag kun je van 13.00 – 15.30 uur lekker zwemmen. Op
woensdag kan dit zelfs tot 17.00 uur.
Op de middagen ligt er natuurlijk een uitdagend speelkussen
in het water. Het luchtkussen
heeft een glijbaan op het einde,
dus spelplezier gegarandeerd!

Het kussen zal iedere middag vanaf
ongeveer 13.15 uur in het water liggen. En in de herfstvakantie is er
natuurlijk ook weer een leuke voordeelactie: entree, patat en een fri-

kadel of kroket voor slechts €7,- per
persoon! Ben jij tussen de 9 en 15
jaar? Kom dan op vrijdag 21 oktober
van 19.00 – 21.00 uur met je vrienden en vriendinnen discozwemmen
op de knallende muziek van onze DJ.
Natuurlijk zijn er leuke badjuffen en
-meesters aanwezig om een oogje in
het zeil te houden. Kortom: genoeg
te doen in de herfstvakantie. Kom
jij ook zwemmen bij Zwembad de
Schaeck?

Werkdag De Spaanse Ruiter
VOORST.- Zaterdag had de
natuurwerkgroep de eerste
werkdag van het seizoen.
De omgeving van de poel bij
boerderijcamping De Adelaar
is geschoond en de houtwal
werd bijgewerkt. De poel is
twee jaar geleden vrijgesteld
van geboomte. Het komende
seizoen zal weer veel werk
verzet worden door de leden
van De Spaanse Ruiter, zoals
het schonen van de grafheuvels in het Appense Bos en
groot onderhoud aan het Kerkenpad. Wie ook eens kennis
wil maken met het werk aan
en in de natuur rond Voorst is
van harte welkom. Inlichtingen bij Ed Krijgsveld, tel. 0575501433/06-23746966 of via
e-mail: ejkrijgsveld@planet.nl

Seizoen kaartclub ’t Pitje van start
VOORST.- Nu de zomertijd
weer bijna voorbij is en de
lange winteravonden aanbreken organiseert ’t Pitje weer
kaartavonden met zoals vanouds een klaver- en kruisjas-

wedstrijd. De eerste avond is op
vrijdag 30 september in café Radstaake, aanvang 19.30 uur. Iedere
deelnemer ontvangt een prijs naar
keuze en er zijn mooie avondprijzen
te winnen.

Onder de deelnemers die 5 van de
6 wedstrijdavonden mee kaarten
wordt een geldprijs van 110 euro
verloot. Op deze eerste avond krijgt
een deelnemer ook een gratis kop
koffie. Inlichtingen: 0575-502108

Lotenverkoop grote clubactie
TWELLO.- Ook in Twello doen clubs mee aan de jaarlijkse actie
om de clubkas te vullen. Kinderen komen in de maanden oktober
en november langs de deuren om loten van de Grote Clubactie
te verkopen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat
direct naar de verenigingen.
Clubs hebben dit geld hard
nodig om rond te komen.
Bijna alle ondervraagde verenigingen organiseren activiteiten die extra geld opleveren. Twee derde van de
verenigingen organiseert de
Grote Clubactie om extra inkomsten te werven. De op-

brengst van financiële acties wordt
vooral gebruikt voor algemene verenigingskosten,
zoals materiaal,
activiteiten, de huur van een accommodatie en begeleiding.

Contributiegeld betaalbaar
houden

Veel verenigingen zijn afhankelijk

van de inkomsten van de Grote
Clubactie. Omdat clubs de contributie betaalbaar willen houden voor
hun leden, zijn financiële acties zoals de Grote Clubactie essentieel. Uit
het onderzoek van het Mulier Instituut komt naar voren dat 59% van
de verenigingen de opbrengst van
een actie gebruikt om de contributie
betaalbaar te houden.
Dit jaar doen in Twello de volgende clubs mee: - Scouting
Gelre
Groep
Twello
- Voorwaarts - TTV Trias - sv Twello.

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

Feestje?

RESTAUR ANT

De Vier

Seizoenen
Kerklaan 1 Twello
T 0571 27 00 73
www.devierseizoenentwello.nl
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Battumse Revue presenteert:
Wierig en Niets
VOORST.- Dit jaar is er weer een try-out van het nieuwe programma
van de Battumse revue te zien in het Dorpshuis van Voorst. Voor een
speciale entreeprijs kunt u op zaterdag 1 oktober een avond genieten
van hilarische sketches, dans, zang en het eigen live orkest.
Elke twee jaar presenteert de Battumse Revue een volledig nieuw
programma. In de maand november van de even jaren (2012, 2014,
2016,) is de revue drie avonden per
week te zien in de theaterzaal van
Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen. Naast de optredens in eigen
dorp, verzorgt de revue ook optredens in de regio: tijdens de try-outs
of de gastoptredens.
Revue is al generaties lang een begrip in Bathmen. Een passie waarmee de medewerkers van de Battumse Revue zijn besmet. Die passie
zorgt ervoor dat elke twee jaar een
nieuwe productie op de planken
wordt gebracht. Een echte revue
bestaat uit sketches, zang- en dans-

nummers. Dat is bij de Battumse Revue niet anders. In een hoog tempo
worden de stukjes aan u gepresenteerd. Zo geniet u het ene moment
van een prachtig vormgegeven dans
om daarna de lachspieren te testen
tijdens een hilarische sketch. Het
geheel wordt afgewisseld met vlotte
liedjes. Dit natuurlijk begeleid door
het eigen live orkest.
De voorstelling (try-out) vindt plaats
op zaterdag 1 oktober, aanvang 20.00
uur. Kaarten à € 10,- verkrijgbaar in
het Dorpshuis, Schoolstraat 14 of telefonisch: 0575-502756 of via info@
dorpshuisvoorst.nl Dit e-mailadres
wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn
om het te bekijken.

Laatste open zaterdag bij IJssellinie
OLST/WELSUM.- De Stichting De IJssellinie in Olst sluit zaterdag 1 oktober het seizoen van de open dagen af. Bezoekers kunnen zich zonder
afspraak tussen 12.00 en 16.00 uur bij de hospitaalbunker op landgoed
De Haere melden voor een rondleiding langs en door de commandobunker, de hospitaalbunker en het inlaatwerk in de dijk.
Volwassenen betalen vier euro en
leerlingen van de basisschool de
helft. Op de laatste open zaterdag
van het seizoen worden oude militaire voertuigen uit de tijd van de
Koude Oorlog (1950-1968) opgesteld langs de route van de rondleiding. Ze kunnen bezichtigd worden.

Onderhoud

De onderhoudsploeg van de Stichting De IJssellinie heeft onlangs een
grondige restauratie uitgevoerd aan
de vierling-mitrailleur en die teruggeplaatst op een veldbunker aan de

Kletterstraat, in de directe nabijheid
van De Haere. De Browning-vierlingmitrailleur kon met vier lopen
tegelijk schieten op vliegtuigen. Ook
de kazemat waarop het geschut is geplaatst, is onderhanden genomen. De
bunker is overigens niet opgenomen
in de rondleiding van zaterdag 1 oktober. Wel bestaat de mogelijkheid
een aparte afspraak te maken voor
een excursie waarvan het kanon wel
een onderdeel is. In principe kan elk
moment van de week een dergelijke
rondleiding worden geboekt. Zie
hiervoor www.ijssellinie.nl.

K WA L I T E I T  VA K M A N S C H A P  D U U R Z A A M H E I D

GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

Op 1 oktober opent HuB haar deuren in Twello. HuB is een plek waar
hoogbegaafde kinderen en jongeren hun talenten leren kennen en
volwassenen begeleid en gecoached kunnen worden, rondom het
omgaan met hun slimme kinderen
of hun eigen uitdagingen rondom
hoogbegaafdheid. Bij HuB ontdekken kinderen, jongeren en (jong)
volwassenen, dat hoogbegaafdheid
of een ontwikkelingsvoorsprong
hebben, heel veel kansen biedt en
vooral ook heel leuk kan zijn, wanneer hier op de juiste manier mee
om wordt gegaan. HuB is een ruimte
waarin deelnemers wordt geleerd

HuB is een leer- en werkruimte
aan de Zonnenbergstraat 34/J10,
knooppunt in een netwerk van specialisten op het terrein van hoogbegaafdheid, onderwijs en persoonlijkheidsontwikkeling, met Anita
Wuestman-Streppel als verbindende
schakel. Anita Wuestman-Streppel
is in de omgeving van Twello geen
onbekende als begeleidster van

 KOZIJNRENOVATIE
 DOUCHEDEUREN

ber 2016 nieuwe
Nieuw : per 15 septem
HR++ glas.
op
subsidieregeling
Kijk op onze website.

Zeventigjarig scouting Voorst viert feest
VOORST.- Scouting kan met recht
spreken van een zeer geslaagd jubileumfeest ‘70 Jaar Scouting Voorst’
op 25 september. Na de opening door
groepsbegeleidster Gerrie Barmentloo
werd tijdens een officieel moment
afscheid genomen van twee clubiconen: Richard Loot en Jacqueline
Tiemens – Hissink. Beiden, decennia
lang op verschillende manieren actief
bij de groep, werden toegesproken
door respectievelijk Annet Hofman
en Henry Huis in ’t Veld. Ze ontvingen ook, naast een verdiend bloemetje, het scoutingbeeldje Friends for
Life. Want zo gaat dat bij Scouting
Voorst, je bent vrienden voor het leven.
Niet gepland, maar absoluut verrassend, was de spontane toespraak van
burgemeester Jos Penninx, die net als
wethouder Harjo Pinkster een bezoekje aan Voorst bracht. Penninx noemde
het belang van samenwerken en het
stellen van doelen als middelen om
iets te bereiken. Dit zag hij terug in
de activiteiten van Scouting Voorst.
Na dit officiële gedeelte was het tijd
voor cadeautjes, want dat hoort bij jarig zijn. Namens het bestuur werd een
Dutch Oven aan de groep geschonken
en de leiding samen met kinderen
van alle speltakken hadden ook een
cadeau. Een megagroot ‘Vier op een
rij-spel’. Helemaal zelf gemaakt, gezaagd, geverfd, gelakt en gebeitst.
De ruim 170 bezoekers die door de
prachtige scoutingpoorten het terrein opkwamen, in leeftijd variërend
van 1 tot ruim 90 jaar, vermaakten

TWELLO.- De dag dat je je realiseert dat je kind mogelijk hoogbegaafd is, ga je niet snel vergeten. Op zo’n moment schuiven
er verschillende puzzelstukjes in
elkaar, maar tegelijkertijd roept
het vooral heel veel vragen op.
Vragen over levensgeluk, vrienden vinden, kansen, verantwoordelijkheden, uitdaging op school
en thuis. En wat te denken van het
omgaan met alle misvattingen die
er bestaan rond hoogbegaafdheid?
Misverstanden en opmerkingen die variëren van ‘ze komen
er vanzelf wel’, ‘het wordt nooit
wat, want ze zijn niet sociaal’ tot
‘niemand is meer normaal tegenwoordig’.

de regie over hun leven en leren
in eigen hand te nemen en zo hun
hoogbegaafde talent(en) verder te
ontplooien en te ontwikkelen. De
begeleiding binnen HuB werkt, indien gewenst, nauw samen met de
omgeving en school voor basis- of
voortgezet onderwijs.

 HR++ GLAS

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

Hoogbegaafdheid - zoveel talent(en),
maar hoe nu verder?

Geen wonder toch dat je door zoveel bomen het bos niet altijd even
scherp ziet! Terwijl hoogbegaafdheid zo de moeite waard is om te
verkennen en ieders mogelijkheden
te ontdekken!
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hoogbegaafde leerlingen en leraren
voor onder andere de SKBG scholen cluster Voorst. HuB is erg goed
bereikbaar vanaf de A1 en veilig per
fiets te bezoeken vanuit het centrum
van Twello. HuB houdt Open Huis
op zaterdag 1 oktober van 10:00 tot
17:00 uur.
U bent van harte welkom om kennis te maken met Anita Wuestman Streppel, ECHA Specialist in Gifted
Education en een kijkje te nemen in
het aanbod aan individuele begeleiding en coaching, groepsactiviteiten
voor basisschoolkinderen en middelbare schooljeugd, verrijkingsprogramma’s op maat en onderwijsadvies. Voor meer informatie: www.
hoog-begaafdheid.nl

zich vervolgens urenlang met onder
meer een fototentoonstelling, films
en dia’s, een stormbaan, een gepioneerde schommel, spijkerslaan, hout
inbranden, lekkere hapjes maken èn
eten en natuurlijk praten, veel praten
en herinneringen ophalen.
De catering, met natuurlijk bramboerak, was uitstekend dankzij José de
Weerd en Annette Reumer.
Tijdens de eerste vergadering van

de jubileumcommissie 70 jaar HHW
werden een aantal doelen gesteld.
Scouting is het absoluut met burgemeester Penninx eens: Deze doelen
zijn gehaald.
Gedurende de middag zijn veel foto’s
gemaakt. Wie geen mailadres heeft
achtergelaten, maar wel graag een
link wil ontvangen naar deze foto’s
kan een bericht sturen naar: info@
scoutingvoorst.nl

Hangen
‘Hangjongeren (hangjeugd) zijn jongeren
die langdurig op een bepaalde plaats in de
openbare ruimte verblijven (rondhangen).
Soms worden hiervoor speciale hangplekken
ingericht door gemeenten. Naast hangjongeren
worden ook hangouderen onderscheiden.’ Aldus
de omschrijving van Wikipedia. Grappiger wordt
het niet! Van Dale zegt: ‘Jongere die, met name met
anderen, op straat rondhangt.’ Na alle problemen met
hangjongeren de afgelopen weken wordt het misschien eens tijd
voor een eenduidige omschrijving. Alleen al dat woord ‘hangen’. Dat moet
je in dit geval natuurlijk niet letterlijk nemen. Het kan ook zitten, staan
of liggen zijn. En hoe lang is ‘langdurig?’ En wie zijn die ‘anderen?’ Ik hing
vroeger natuurlijk ook allang met m’n vrienden. In de poortjes achter de
huizen, waar we voetbalden, niks deden, lol hadden in onze eigen taal
die alleen wij begrepen. Ja, we kalkten wel eens iets op een muur die
daar niet voor bedoeld was. Maar vloggers bestonden nog niet, dus alles
wat we aan verboden dingen deden, werd in elk geval niet gefilmd en in
no-time wereldkundig gemaakt. Hangen is heel gezond, denk ik. Je even
terugtrekken uit de ‘echte wereld’ en met gelijkgestemden (vrienden,
matties, bitta’s, homies), tijd voor jezelf inruimen. Volwassenen doen het
ook. Sommige docenten hangen in de pauze even buiten. Of in tweetallen
rond De Kuil, waar leerlingen in de pauzes ook hangen. Zolang hangen geen
vernielingen of geweld oplevert, is er niets mis mee. In het andere geval
komt de politie erbij en dat geeft dan vaak weer extra spanning. Helaas
lijken én blijken hangjongeren veel overlast te veroorzaken. We willen ze
niet op die bepaalde plek. En de plek die we voor ze bedenken, willen ze
dan soms zelf weer niet. Een columnist schreef dat de beste manier om
hangjongeren ergens weg te krijgen is, er als volwassene(n) gewoon tussen
te gaan hangen en mee te gaan doen met hun straattaal.
Dat vinden ze natuurlijk vreselijk. ‘Yo, faka? Wollah, het is hier kapot koud…
ik ga zo weer osso, maar ik heb geen bika meer. Dan maar wakka…’ Dat
wil je niet horen uit de mond van een vijftigplus hangoudere. Trouwens,
onze staatssecretaris Sander Dekker is bang voor hangKLEUTERS! Hij wil
liever niet meer dat onze jongste jeugd een extra jaar blijft kleuteren, lees
‘hangen’ , in groep twee. Nergens goed voor. Achterstanden opsporen en zo
snel mogelijk dóór naar groep drie, want daar begint het échte leven… Nog
ff wat langer hangen met je kleuterhomies bij de zandbak of glijbaan (als
die al niet vervangen waren door cito-gestuurd ontwikkelingsmateriaal)
is er dus niet meer bij. Zo leren we het hangen vanzelf wel af… probleem
opgelost? Afgelopen week was de schrijver en bekende Nederlander Özcan
Akyol ( ‘Eus’) bij ons op school. Hij had heel wat gehangen in zijn jeugd in
Deventer en schreef daar het boek ‘Eus’ over. Echt geen brave jongen en dus
geen brave roman, hoor… Ook Eus pleitte natuurlijk voor méér lezen, vooral
omdat het lezen je in een andere wereld kan brengen. Een (ex)-hangjongere
die lezen cool vindt en zelf een boek schrijft… ik heb de oplossing! Laten
we méér hangplekken creëren en daar dan allemaal lekker gaan LEZEN!!!
En dan met elkaar, al dan niet in straattaal, over die boeken praten! KLEIN
ghettoblastertje erbij mág, maar niet te hard. Ik zie het voor me! Straten vol
hanglezers! Opstap naar fantasie, wijsheid en wereldvrede!
Kapot spang tog?
Oh, sorry, ik was ook al vijftigplus…
Bert Jansen
Docent Veluws College Twello

www.veluwscollege.nl/twello
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VC Mheenpark lanceert nieuwe leerroute Delta Herman Pleij
APELDOORN.– Maatwerk en aandacht voor vaardigheden als samenwerken en reflecteren zijn thema’s die steeds belangrijker worden in
het onderwijs. Het Veluws College Mheenpark sluit hierop aan door
vanaf schooljaar 2017–2018, naast de huidige brugklassen, een nieuwe
leerroute te lanceren: Delta.

Maatwerk

In Delta zitten leerlingen met een
mavo-, havo- en vwo-advies in dezelfde stamgroep. Iedere dag beginnen zij in de stamgroep en ook vakken als lichamelijke opvoeding en
kunst en cultuur volgen zij in die
groep. Vakken als Engels, wiskunde
en Nederlands volgen de leerlingen
in groepen van hetzelfde niveau,
waarbij zij vakken op verschillende
niveaus kunnen volgen. Een leerling
kan dus bijvoorbeeld wiskunde op
vwo-niveau krijgen en geschiedenis op havo-niveau. Ook is er een
breed aanbod van extra vakken voor
meer uitdaging. Verder krijgen leerlingen in Delta veel meer dan in de
reguliere klassen ruimte om zelf hun
schooldag in te delen.

Leerplan

Bij de Delta-stroom heeft iedere leerling een eigen leerplan. Hierin staat
onder meer welke vakken zij volgen en op welk niveau. Het eerste

leerplan stelt de leerling al voor de
zomervakantie op samen met zijn/
haar ouders en het Veluws College
Mheenpark.

Aandacht voor vaardigheden

Binnen Delta is veel aandacht voor
vaardigheden als samenwerken, plannen en reflecteren. Die vaardigheden
komen ook volop aan bod bij het projectonderwijs van Delta; leerlingen
werken drie middagen in de week aan
een project. Ieder project sluiten zij af
met een presentatie aan hun ouders.

Actieve houding

Delta-leerlingen en hun ouders worden nauw betrokken bij de school.
Zo spreken zij regelmatig gezamenlijk met school over de ontwikkeling
van de leerling en wordt in overleg
eventueel het leerplan bijgesteld.
Ook wordt ouders gevraagd om bijvoorbeeld gastlessen te verzorgen
en krijgen leerlingen een rol in de
school, zoals bij de organisatie van
presentatie-avonden en excursies.

Toelating

Leerlingen die voor Delta kiezen,
ontvangen na aanmelding een uitnodiging voor een intakegesprek
samen met hun ouders. Blijkt na de
intakegesprekken dat er te veel aanmeldingen zijn voor Delta, dan gaat
de school over tot een loting. Half
april horen leerlingen definitief of
ze geplaatst zijn op Delta. Niet geplaatst? Dan kunnen leerlingen zeker zijn van een plaats in een van de
reguliere brugklassen op het Veluws
College Mheenpark.
Geïnteresseerden die meer willen
weten over Delta, kunnen contact
opnemen met Jenny van Elzelingen,
teamleider brugklassen van het Veluws College Mheenpark: (055) 366
56 33.
Of bezoek het Veluws College
Mheenpark tijdens de onderwijsmarkt in het AOC Twello op woensdag 16 november 2016 van 18.00 tot
20.30 uur. Op donderdag 19 januari
2017 is er om 19.00 uur een speciale
informatieavond over Delta op het
Veluws College Mheenpark en op
vrijdag 27 januari 2017 van 17.30 tot
21.00 uur is er een open dag op de
school.

GEMEENTE VOORST.- Na een
periode fijn les te hebben gehad
bij basisschool De Korenmolen is
het Nederlandse Rode Kruis afdeling Voorst verhuist naar het Multi Functioneel Centrum (MFC) te
Klarenbeek waar de Welfare al op
donderdagochtend zit. Op deze
centrale plek in het dorp zullen
de herhalingslessen EHBO en thema-avonden worden houden.

De eerste lesavond van Rode Kruis Voorst in de grote
bovenzaal van het MFC.
Wilt u ook het Rode Kruis helpen,
in welke vorm dan ook, neemt u dan
contact op met Bea Licher via mailadres vrijwilligersadmin@rodekruisvoorst.nl of telefonisch 055 – 543 11
65. Denk hierbij aan functies als hulpverlener, vrijwilliger zelfredzaamheid,
ready-to-help, bestuurder, vrijwilliger
Welfare, et cetera. Uw giften zijn na-

Amaryllis
3 stelen

tuurlijk van groot belang en dit jaar in
hoofdzaak bestemd voor de aanschaf
van de nodige nieuwe tenuen en het
sparen voor een nieuwe PAM (Personeel-, Ambulance- en Materiaal-)
voertuig. Uw bijdrage is ook altijd van
harte welkom op bankrekeningnummer NL14RABO0152798471 t.n.v.
Rode Kruis ‘VOORST’.

Herman Pleij.
TWELLO.- Op verzoek van de Boekenvrienden komt Herman Pleij
op zondagmiddag 9 oktober naar
bibliotheek Twello. Herman Pleij
is emeritus hoogleraar historische
Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de literatuur van de
Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver
van vele werken. Hij is met name
geïnteresseerd in volkscultuur,
moraal en identiteit. Hij schreef
diverse boeken over deze onderwerpen en maakte ook een tv-serie
over de Middeleeuwen. Hij wordt
beschouwd als één van de beste

Sinds afgelopen maand mei, startdatum van de challange, zijn door deelnemers prachtige resultaten gehaald:
vermindering of stoppen van medicatie, stoppen met insuline spuiten
en overgegaan op tabletten, velen zijn
kilo’s afgevallen. Maar wat vooral ook
voorop gestaan heeft is dat de deelnemers plezier hebben gekregen in bewegen, zelfvertrouwen hebben opgedaan,
sociale contacten hebben kunnen opbouwen, zich fitter en gezonder voelen

sprekers van Nederland. Als weinig
anderen weet hij een breed publiek
enthousiast te maken voor cultuurhistorische onderwerpen en inzicht
te geven in de historische achtergrond van de huidige maatschappij
en wat wij als ‘typisch Nederlands’
beschouwen. Hij doet dat door zijn
publicaties, lezingen, optredens op
tv en radio en door middel van eigen televisieprogramma’s. Aanvang
15.00 uur. De toegang bedraagt €5,-.
Donateurs van de Boekenvrienden
hebben gratis toegang. Reserveren is
gewenst via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.

Eten wordt weer
je vriendje
VOORST – De winter staat voor de deur. Dat is een periode waarin
je makkelijk aankomt. Wil je dat anders? Straks niet weer het zoveelste dieet? Maar wel greep op je eetstijl en rust in je hoofd? Kom
dan naar Livfit.

Persoonlijke coaching
maakt het verschil

Mieke investeert in persoonlijke
begeleiding. Zij helpt je vol te
houden, ook als het wat minder
gaat. Je leert waarom je de dingen
doet, zoals ze je ze doet. Meer begrijpen van jezelf. Zo maak je de
weg vrij voor ander gedrag.

KLARENBEEK.- Afgelopen donderdag- tot en met zondagmiddag
deden 170 deelnemers mee aan de
Apeldoornse Diabetes Challenge.
Vier dagen werd achtereen 5, 10 of
20 km gewandeld. Onder de deelnemers waren de Klarenbekers Theo
Huisman, Henriëtte Buitenhuis,
Bert Visser en Hennie de Croon.

Resultaten

5.00

Marktplein 1, 7391 DE Twello
0571 - 273677

Vier Klarenbekers gingen Diabetes Challenge aan

Wethouder Nathan Stukker en Bas
van de Goor gaven afgelopen donderdagmiddag 22 september vanaf startlocatie Victoria Boys de deelnemers
uitgeleide bij de eerste dag van hun
Eindchallenge. Zondagmiddag sloten
de deelnemers hun eindchallenge af
bij het Van der Valkhotel Apeldoorn
De Cantharel, waar de wandelaars
werden ingehaald door familie, vrienden en andere supporters.

Bloemen, boekeen, planten, kadobonnen,
abonnementen, rouw- en trouwbloemwerk.

Meer weten?

Nieuwe lesruimten Rode Kruis Voorst in MFC

De lesavonden beginnen in bestuurskamer 1 waar theorielessen zullen
worden verzorgd. Hier bevindt zich
ook de mogelijkheid gebruik te maken
van het grote scherm. Na een pauze
verhuist het geheel naar de grote bovenzaal waar de praktijklessen worden verzorgd en ook een heel groot
scherm aanwezig is. De herhalingslessen reanimatie/AED voor de vrijwilligers voor Hart Veilig Wonen zullen
in het Gezondheidscentrum De Mölle
blijven. De basisschool zal voor bijzondere lessen nog steeds beschikbaar
blijven.

op bezoek in
bibliotheek

Aan de slag

Voor vlnr: De Klarenbekers Theo Huisman, Henriëtte Buitenhuis, Bert
Visser en Hennie de Croon. Achter vlnr: Bas van de Goor en wethouder
Nathan Stukker.
en dit willen blijven vasthouden.
De Klarenbekers hebben allen de vierdaagse goed doorlopen en hebben een
startbewijs mogen ontvangen om mee
te lopen tijdens het Nationale Diabetes Festival van de Bas van de Goor
Foundation op 15 oktober bij Paleis
Het Loo.
Donderdagavond kunt u op RTV Apel-

doorn de uitzending zien over de Challange, waarbij u ook een interview met
Henriëtte kunt verwachten. Voor meer
informatie over de Apeldoornse Diabetes Challenge kunt u contact opnemen met: Irma Woudenberg-Hulleman, projectcoördinator e-mail: irma@
firstline.co.nl of tel. 06 - 27 39 93 69
of via Facebook: apeldoornsediabeteschallenge.

Livfit weet waar het over gaat. Dieten zijn lastig vol te houden en
dan val je weer terug in je oude
manier van doen. Die kilo’s zitten
er zo weer aan. Daarom heeft voedingsdeskundige en coach Mieke
van Heuven van Livfit een methode ontwikkeld die helpt om je
gedrag blijvend te veranderen. Zo
val je af én ontwikkel je tegelijk
een nieuwe eet- en leefstijl.

Nieuwe eet-en leefstijl

Mieke ontwikkelt samen met jou
de eetstijl die bij je past. De Livfitmethode biedt structuur. Gezonde hoeveelheden en een goede
spreiding zorgen voor kiloverlies
op een natuurlijke manier. Dat
brengt ook: verlaagd cholesterol, lagere bloeddruk en minder
maagzuur. Je voelt je fit en bent
weer in contact met jezelf.

Weten wat je eet, is belangrijk.
Wat heb je nodig en wat kun je
missen? Anders eten. Wel lekker
koken, dat kan echt ook met minder zout, suiker en vet. Je leert
nieuwe ingrediënten kennen en
combineren tot heerlijke smaken.
Eten wordt weer je vriendje.

Benieuwd?

Kijk op www.livfit.nl.
Bij gezondheidsklachten werkt
Livfit aanvullend op dokters- en
dieetadvies.

Contact

Livfit, Kerkstraat 16 in Voorst.
Mobiel: 06 -203 674 33.
Vaste telefoon: 0575 - 470 439.
E-mail: info@livfit.nl.

eetstijl leefstijl

coaching

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

bekendmakingen
Week 39: 28-09-2016
Adres/Locatie

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

Onderwerp

Status

Nummer

Dorpsplein in Nijbroek

Kerstmarkt op 9 december 2016 van 18.00 uur tot 21.00 uur

Vergunning verleend*

Z-HZ_VRGEVE-2016-0838

Havekespad in Twello

Molenfeest op 1 oktober 2016 van 11.00 uur tot 16.30 uur en
aansluitend buurtfeest van 16.30 uur tot 1.00

Vergunning verleend*

Z-16-03052_2016-40415

Algemene plaatselijke verordening

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Hoofdweg 2 in Klarenbeek

Aanpassen bouwvlak ten behoeve van realisatie nieuwe bedrijfshal

Ontwerp

NL.IMRO.0285.20231-OW00

Kruisweg 3 in Voorst

Verplaatsing agrarische bouwvlak

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.2105-VS00

Woongebied De Schaker in
Twello

Op ondergeschikte punten herzien van de geldende
bestemmingsplannen

Voornemen

Z-16-03574_2016-43051

Zandenallee 5 in Teuge

Uitbreiding bestaande minicamping tot kleine camping

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.20221-VS00

Bosweg/Sparrenweg in
Klarenbeek

Muziekevenement rocktober op 29 oktober 2016 van 16.00 uur
tot 1.00 uur

Vergunning verleend*

Z-16-03094_2016-40614

Diverse wegen op en rondom
Bussloo

Klootschiettoernooi op 6 november 2016 van 8.00 uur tot 16.00 uur

Vergunning verleend*

Z-16-03457_2016-42477

Kerklaan 3 in Twello

Vogeltentoonstelling op 4 november 2016 van 19.30 uur tot 23.00 uur
5 november 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur
6 november 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Vergunning verleend*

Z-16-03294_2016-41702

Rijksstraatweg 38 in Wilp

Smile Time verkoopdagen van 2 tot en met 6 november 2016

Vergunning verleend*

Z-16-03279_2016-42415

Veranderen bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2016-001425

Bandijk (kad. Nijbroek E 494) in
Terwolde

Bouwen debietregulerend doorlaatwerk met brugdek

Proceduretermijn verlengd*

Z-HZ_WABO-2016-0613

Domineestraat 11 in Twello

Uitbreiden kinderdagverblijf door middel van buitenschoolse opvang
(brandveilig gebruik)

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2016-0830

Duizendblad 59 en 61 in
Klarenbeek

Bouwen twee-onder-een-kap woning

Vergunning verleend (revisie)

Z-HZ_WABO-2016-0691

Kraaigraafstraat 4 in Terwolde

Kappen drie eiken

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2016-0798

Nieuwe Veldjes 14 in Twello

Plaatsen dakkapel

Proceduretermijn verlengd

Z-HZ_WABO-2016-0651

Evenementenvergunning

Milieumelding
Withagenweg 16 in Wilp
Omgevingsvergunning

Nijenbeekseweg 20 in Voorst

Realiseren bed and breakfast

Proceduretermijn opgeschort

Z-HZ_WABO-2016-0566

Piet Heinstraat 33 in Twello

Kappen prunus

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2016-0840

Rijksstraatweg 182A in Voorst

Actualiseren (voorschriften) omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit genomen

Z-HZ_WIJ-2016-000531

Rijksstraatweg 75 in Twello

Kappen wilde kastanjeboom

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2016-0835

Rijksweg A1 De Paal 93 in Wilp

Actualiseren (voorschriften) omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit genomen

Z-HZ_WIJ-2016-000530

Sleutelbloem kavel 2/fase 3
(kad. Voorst S 706) in Twello

Bouwen 2-onder-1-kap woning (rechterhelft)

Proceduretermijn verlengd

Z-HZ_WABO-2016-0722

Sleutelbloem kavel 3/ fase 3
(kad. Voorst S 707) in Twello

Bouwen 2-onder-1-kapwoning (linkerhelft)

Proceduretermijn verlengd

Z-HZ_WABO-2016-0723

Sweelinckstraat 27 in Twello

Vervangen schuur

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2016-0843

Van Spiegelstraat (kad. TLO B
9173) en Holthuizerstraat (kad.
TLO B 7960) in Twello

Kappen esdoorn en eik

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2016-0839

Rijksstraatweg 216 in Teuge

Verwijderen asbesthoudend dak van twee schuren

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2016-0841

Schoolstraat 4 in Voorst

Verwijderen asbest van garage/schuur

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2016-0837

Bosweg/Sparrenweg te Klarenbeek

Afsluiten voor alle verkeer op 29 oktober 2016 van 15.00 uur
tot 1.00 uur:
- Gedeelte van de Bosweg, alleen aan de oostkant van het
Dokter Blokplantsoen
- Sparrenweg, vanaf de Bosweg tot aan de Dennenweg

Besluit genomen*

Z-16-03094_2016-40614

Dorpsplein in Nijbroek

Afsluiten voor alle verkeer op 9 december 2016 van 16.00 uur tot
21.30 uur:
- het Dorpsplein, vanaf de kerk tot aan de Middendijk
- het Dorpsplein tot aan de Dijkhuizenweg

Besluit genomen*

Z-HZ_VRGEVE-2016-0838

Havekespad in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 30 september 2016 van 16.00 uur tot
2 oktober 2015 15.00 uur

Besluit genomen*

Z-16-03052_2016-40415

Kerkstraat en Dorpsstraat
in Wilp

Parkeerverbod aan beide zijden van de weg van 2 november 2016
7.00 uur tot en met 6 november 2016 17.00 uur:
- gehele Kerkstraat en Dorpsstraat in Wilp

Besluit genomen*

Z-16-03279_2016-42415

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel

Woensdag 28 september 2016

Kneuterstraat, Breuninkhofweg
en Bloemenksweg rondom
recreatiegebied Bussloo

voorstwijzer
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Afsluiten voor alle verkeer op 6 november 2016 van 8.00 uur
tot 16.00 uur (uitgezonderd bestemmingsverkeer)
- Kneuterstraat vanaf de Breuninkhofweg
- Breuninkhofweg tussen de Bussloselaan en Kneuterstraat
- Bloemenksweg vanaf hotel Thermen Bussloo

Besluit genomen*

Z-16-03457_2016-42477

Parkeerverbod instellen

Besluit genomen*

Z-16-03309_2016-40213

Verkeersbesluit
De Afslag in Twello
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het college
van B&W of de burgemeester
kan een belanghebbende bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethou-

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

Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending
van het besluit kunt u bellen
met (0571) 27 99 11. Omdat
een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft, kan tevens

een verzoek tot een voorlopige
voorziening worden gericht aan:
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Gelderland, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.

 De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur
tot 12.15 uur, telefoon (0571)
27 93 37.

Anneke van der Ven tijdelijk gestopt als raadslid

gemeenteraad
 Besluitenlijst raadsvergadering 19 september 2016
Besluiten
In de raadsvergadering van 19 september 2016 heeft de gemeenteraad besluiten
genomen over de volgende onderwerpen:
 Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
 Toelating in de raad van J.E. de Weerd
 Toelating in de raad van H. de Graaf
 Plaatsvervangend voorzitter van de raad
 Mutatie fractievertegenwoordigers
 Bestemmingsplan Zandenallee 5, Teuge
 Bestemmingsplan Kruisweg 3, Voorst
 Verslag ronde-tafelgesprek 8 juli 2016
 Verslag ronde-tafelgesprekken 5 september 2016
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 12 september 2016

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de besluitenlijst te komen. Het audioverslag van de raadsvergadering
van 19 september 2016 is ook via voorst.raadsinformatie.nl af te
luisteren.

 Wisselingen in de raad op maandag 19/9 2016
Raad neemt afscheid van Gerard D'Hert
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19
september 2016 heeft de gemeenteraad afscheid genomen van Gerard D’Hert, raadslid
van de fractie VVD-Liberaal 2000. Gerard D’Hert
stopt nadat hij 8 jaar raadslid is geweest en
bovendien al vanaf 1999 bestuurlijk betrokken is geweest bij Liberaal 2000 en daarna als
steunfractielid. In zijn toespraak roemde de burgemeester zijn verantwoordelijkheidsgevoel,
rustige uitstraling en humor: een stabiele en
gewaardeerde factor in de gemeenteraad. Een
teamspeler. Gerard D’Hert was ook voorzitter
van de ronde-tafelgesprekken en 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Tevens was hij lid van de werkgeverscommissie van de griffie. Zijn aandachtsvelden waren vooral financiën, planning & control en de grondexploitatie.

Emiel de Weerd stelt zich voor
Als opvolgend raadslid is Emiel de Weerd in
dezelfde raadsvergadering beëdigd. Emiel de
Weerd draait sinds maart 2014 mee als fractievertegenwoordiger, eerst bij Liberaal 2000 en
vanaf voorjaar 2015 in de samengevoegde fractie VVD-Liberaal 2000. Emiel de Weerd vindt dat
het tijd is voor lastenverlichting voor de burgers
en ondernemers in onze gemeente na jaren van
bezuinigingen. Bouwen naar de vraag is essentieel voor het in stand houden van de leefbaarheid in al onze kernen. Ook moet er voldoende
ruimte beschikbaar zijn voor ontwikkeling van
bedrijven om zich te kunnen vestigen in onze gemeente en dan niet alleen in
Twello. In het dagelijks leven werkt Emiel de Weerd op de afdeling verkoop bij een
staalcoatingbedrijf in Raalte. Hij is geregistreerd partner en vader van 3 dochters.

In verband met herstel na een ongeval is Anneke van der Ven, raadslid voor
PvdA-GroenLinks, voor een periode van 16 weken gestopt met het raadswerk. Een
landelijke regeling maakt dit mogelijk. Per zittingsperiode zijn maximaal drie vervangingsperioden toegestaan. Een tijdelijk ontslag is geen
aftreden. Anneke van der Ven vindt het als mens
en als GroenLinkser belangrijk dat mensen tevreden kunnen zijn over hun leven. Ze wil graag
dat iedereen op eigen wijze betekenisvol kan
zijn, voor anderen en voor de wereld om ons
heen. Niet verwonderlijk dat zij zich in de gemeenteraad met hart en ziel inzet o.a. voor het
sociaal domein. Vanaf deze plaats wensen wij
Anneke van der Ven eerst een goed herstel toe!

Hans de Graaf stelt zich voor
Hans de graaf is benoemd als tijdelijk opvolger van Anneke van der Ven, voor een periode
van 16 weken. Eerder was hij van 2010-2014 al
raadslid voor de fractie van PvdA-GroenLinks.
Hans de Graaf vindt het belangrijk om de gemeentefinanciën op orde te houden. De kosten
voor de extra zorgtaken moeten in beginsel betaald worden uit het extra budget dat de gemeente daarvoor van het rijk krijgt. Hij vindt ook dat
gemeentelijke belastingen niet mogen stijgen.
Bestaande bedrijventerreinen moeten geoptimaliseerd worden, zodat nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen en de werkgelegenheid
uitgebreid wordt. In het dagelijks leven is Hans de Graaf senior preventieadviseur
bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij is gehuwd en heeft twee zoons.

 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-tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
10 oktober 19.30 uur
24 oktober 10.00 uur
7 november 19.30 uur

ronde-tafelgesprekken
raadsvergadering
raadsvergadering

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden. Het adres van de raad is: Postbus 9000,
7390 HA Twello; e-mail: raad@voorst.nl, twitter: @RaadVoorst.

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

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.

voorstwijzer
Rioolverstopping

Geen inloopspreekuur Stadsbank op 29/9
ticulier terrein, tussen het
ontstoppingsstuk en de riolering, binnen het gebouw.
De bewoner/eigenaar van
het pand moet dan zelf de
verstopping oplossen of
hiervoor een bedrijf inschakelen.

Drukriolering

In de gemeente Voorst zijn twee
soorten riolering aanwezig, vrijvervalriolering (voornamelijk in
de kernen) en drukriolering (in
het buitengebied). In dit artikel
beschrijven we hoe te handelen
bij een rioolverstopping (afhankelijk van het soort riolering).

Vrijvervalriolering
Wanneer u een rioolverstopping
heeft, dient u de volgende werkwijze te volgen:
 Zoek het ontstoppingsstuk
in de riolering op (ligt meestal op de grens van gemeentelijk- en particulier terrein)
en graaf deze vrij. Kijk op
http://opendata.voorst.nl/
als u niet weet waar het ontstoppingsstuk ligt. Neem telefonisch contact op met de
gemeente Voorst via (0571)
27 98 42 als u de informatie
niet op de website kunt vinden.
Wanneer het ontstoppingsstuk
vrij gegraven is zijn er twee mogelijkheden:
 De rioolbuis staat ter plaatse
van het ontstoppingsstuk vol
met water. Dan zit er in de
leiding op gemeentegrond
een verstopping. Neem in dit
geval telefonisch contact op
met de gemeente (0571) 27
99 11. Buiten openingsuren
kunt u contact opnemen met
de calamiteitenlijn (0571) 27
93 79.
 De rioolbuis staat ter plaatse van het ontstoppingsstuk niet vol met water. De
verstopping zit dan op par-

Afvalwater bij panden in het buitengebied wordt via kleine gemalen weggepompt. Dit gemaal
is aan de bovenzijde voorzien
van een rode (waarschuwings)
lamp. Bij een storing in de waterafvoer moet u eerst kijken of
deze lamp brandt. Als deze lamp
brandt dan is er een storing aan
het gemaal. Er kan echter ook
een storing aan het gemaal zijn
zonder dat de lamp brandt, bijvoorbeeld bij stroomuitval of
een defecte lamp.
Bij problemen met de afvoer
van het afvalwater handelt u als
volgt: als er een storing is in de
afvoer van de riolering dan kunt

u bellen met de storingslijn van
de drukriolering van de Gemeente Voorst (0571) 27 37 60 of de
calamiteitenlijn (0571) 27 93 79
(24 uur per dag).

Op donderdag 29 september 2016 is er geen inloopspreekuur van
de Stadsbank Apeldoorn in Twello. Het inloopspreekuur van de
Stadsbank in Twello is wekelijks op donderdag van 15.00 uur tot
16.00 uur in het Kulturhus, Jachtlustplein 11. Het inloopspreekuur,
zonder afspraak, is voor korte vragen over schulden of een lening.
Wilt u uw schulden aanpakken? Neem dan rechtstreeks contact op
Als de lamp brandt ligt het pro- met de Stadsbank in Apeldoorn. Dit kan door te bellen met telefoonbleem bij de Gemeente Voorst. nummer (055) 58 02 000 en te vragen naar team schuldhulpverleDe storing wordt dan zo spoedig ning van de Stadsbank. De Stadsbank is gevestigd in het Activerium
mogelijk verholpen.
in Apeldoorn. Het adres daarvan is: Deventerstraat 46 in Apeldoorn.
Als de lamp niet brandt zijn er
twee mogelijkheden:
 Er zijn problemen met het
gemaal. De storing wordt zo
spoedig mogelijk verholpen.
 Er zijn geen problemen bij
het gemaal. In dat geval
wordt u hiervan in kennis
gesteld en handelt u zoals
hierboven beschreven bij de
vrijvervalriolering. U zoekt
dan het ontstoppingsstuk op
en kijkt of daar de buis vol
water staat. Voor de verdere
procedure: zie punt 1 en 2
onder 'wanneer het ontstoppingsstuk vrij gegraven is'
bij de vrijvervalriolering.
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PlusOV neemt vervoer over
van Regiotaxi Gelderland
Met ingang van 1 januari 2017 stopt Regiotaxi Gelderland haar activiteiten op het gebied van deur-tot-deur vervoer. Vanaf deze datum
wordt dit vervoer in de regio Stedendriehoek geregeld vanuit een
nieuwe regionale vervoerscentrale die de naam PlusOv heeft gekregen. De ‘plus’ in deze naam staat voor het aanvullende vervoer voor
mensen met een beperking en voor mensen die wonen in gebieden
waar het gewone openbaar vervoer niet rijdt.
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apeldoorn.nl/politiekactief

brummen.nl/politiekactief

epe.nl/politiekactief

Voorbereidingen zijn begonnen

voorst.nl/politiekactief

vergadering CMO
Datum: dinsdag 11 oktober 2016
Tijd:
19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis te Twello

De voorbereidingen die nodig zijn voor de overstap op PlusOv
kosten tijd. Daarom krijgen inwoners die nu een Regiotaxi Gelderland-vervoerspas hebben begin oktober 2016 al een brief over
de nieuwe vervoerspas. Bij deze brief ontvangen de inwoners ook
een machtigingsformulier voor
de toekomstige vervoerskosten
vanaf 1 januari 2017. Bij PlusOv
reizen de reizigers namelijk op
rekening. Op de nieuwe vervoerspas komt een pasfoto van
de reiziger, hiervoor worden inwoners gevraagd om naast het
ingevulde machtigingsformulier
ook een recente pasfoto mee te
sturen.
Meer informatie: www.plusov.nl

De vergadering is openbaar.

CRO Teuge vergadert

Informatie
www.voorst.nl/wonen/zorg-en-welzijn/cmo/
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de voorzitter, de heer F.W. van der Vegte,
telefoon 06-53 97 61 13, e-mail f.w.vandervegte@live.nl of de secretaris de heer T. Janssen,
telefoon 06-50 66 66 15, e-mail secretariaat@clientenraad-voorst.nl .

De Commissie Regionaal Overleg Teuge vergadert op donderdag
6 oktober a.s. (19.00 uur). De vergadering is openbaar. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Locatie: Restaurant Korderijnk, Stationsstraat 31 in Twello. Meer informatie (o.a. locatie + vergaderstukken) via www.croteuge.nl

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

17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst
www.facebook.com/gemeentevoorst
WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Woensdag 28 september 2016
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De wijkverpleegkundige kijkt
verder dan alleen de vraag

Contact met je puber
over ‘Onbeperkt internet’

in het westen dus zij kan alleen
in de weekenden komen. Daar
kijk ik echt naar uit! Maar door de
week duren de dagen erg lang als
ik alleen thuis ben”. De wijkverpleegkundige heeft samen met
mevrouw en haar dochter het netwerk van mevrouw besproken.
En waar in eerste instantie geen
mogelijkheden leken te zijn, is de
oplossing heel dichtbij gevonden:
“Een buurvrouw helpt mij nu elke
woensdag met het huishoudelijk
werk en daarna gaan we gezellig
samen koken en eten!”
De meeste inwoners van de
gemeente Voorst redden het prima
zelf. Maar soms zijn er vragen of
is er een steuntje van een ander
nodig. Daar kunt u over praten
met bijvoorbeeld een partner of
familie, buren of vrienden. Komt u
er niet goed uit of is er meer aan
de hand dan zijn er verschillende
professionals en vrijwilligers binnen
Maatschappelijk Netwerk Voorst
(MNVoorst) in het Kulturhus in
Twello waar u terecht kunt. De
wijkverpleegkundige is één van die
professionals van MNVoorst.

Vraag om
ondersteuning
Een mevrouw met de reumatische
aandoening Artrose vertelt hoe
zij haar contact en het advies
met MNVoorst heeft ervaren. De
bescheiden dame van 77 woont
zelfstandig maar is zich ervan
bewust dat ze lichamelijk achteruit

gaat. Het huishoudelijke werk valt
haar steeds zwaarder en daarom
heeft ze op een maandagmorgen
telefonisch contact opgenomen
met de frontoffice van MNVoorst.
“Ik heb verteld dat alle dagelijkse
dingen steeds moeilijker verlopen
en gevraagd of er een mogelijkheid
is om ondersteuning te krijgen”.
Ze vervolgt: “De medewerkster
aan de telefoon nam mijn vraag
serieus, ze stelde enkele vragen
en na een kort gesprek maakte ze
een afspraak voor mij, samen met
de wijkverpleegkundige en mijn
dochter”.

Veel dagen alleen
Dit gesprek met de wijkverpleegkundige heeft bij mevrouw thuis
plaatsgevonden. Tijdens het gesprek bleek dat niet alleen huishoudelijke ondersteuning nodig
was: “Het is nu vijf jaar geleden
dat ik mijn man verloor en het is
erg stil in huis. Mijn dochter woont

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

Wijkverpleegkundige
ook voor advies
De wijkverpleegkundige is blij dat
ze deze mevrouw heeft kunnen
helpen: “Mevrouw heeft nu hulp en
meer gezelligheid. En als het nodig
is dan weet zij ook de weg naar
de thuiszorg te vinden. Inwoners
kunnen ook voor alleen advies
terecht bij de wijkverpleegkundige
van het Maatschappelijk Netwerk
Voorst. We kijken samen met u
naar uw situatie en zoeken daarna
gezamenlijk naar mogelijkheden.
U bent met al uw vragen, over
ondersteuning
thuis,
langer
zelfstandig wonen, zorg op maat
en meedoen in de maatschappij,
welkom bij het Maatschappelijk
Netwerk Voorst”.
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Pubers ook ‘offline’ actief
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Van alle pubers in de gemeente

Kulturhus in Twello (op werkdagen

Voorst blijkt 29% drie tot zes uur

08.30 uur tot 12.30 uur).

per dag aan een beeldscherm
(niet voor school) te besteden. Dit

Openingstijden:
Inloopspreekuur ma. t/m
vrij. 08.30 – 12.30 uur
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pubers in de gemeente Voorst uit-
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voerde. In de gemeente Voorst is

Dit roept vragen op: Heb je nog wel

het percentage 2% hoger dan de

Gemeentebegroting 2017 – 2020:
ambitieus maar verantwoord

grip op wat je puber online doet?

27% in de regio Noord- en Oost-

Is mijn kind verslaafd aan gamen?

Gelderland als totaal. Drie tot zes

En hoe zit het nou precies met sex-

uur per dag aan een beeldscherm

ting en wat moet je vinden van al

besteden betekent dat er gedu-

Bestuursrapportage 2016

die beeldschermen die aanstaan

rende die tijd ook vrijwel niet be-

tijdens het huiswerk? Het boekje

wogen wordt. Dit is zorgwekkend,

‘Onbeperkt internet’ helpt ouders

want het is belangrijk voor de ge-

In de Bestuursrapportage meldt het
college goed op koers te liggen met
de uitvoering van de plannen voor
het begrotingsjaar 2016, ook voor wat
betreft de financiën. De belangrijkste
financiële ontwikkeling die wordt
gemeld is een meevaller van 563.000
euro in de vorm van een verhoging
van de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds. Dit bedrag bestaat
deels uit specifieke budgettaire aanpassingen voor maatschappelijke
ondersteuning, voorschoolse opvang
van peuters en voor de transitietaken. Na toewijzing van deze extra
bijdragen aan die begrotingsposten
resteert een ‘algemeen’ voordeel van
307.000 euro. Samen met enkele andere, meer ondergeschikte, wijzigingen is sprake van een meevaller van
333.000 euro waarmee het verwachte
begrotingsresultaat voor 2016 op
ruim 350.000 euro positief komt.

De Programmabegroting 2017 2020

In de Programmabegroting 2017 –
2020 heeft het college de plannen
en ambities die de gemeenteraad dit
voorjaar met vaststelling van de Prioriteitennota voor de komende jaren
heeft vastgelegd vertaald in uitvoeringsplanningen met bijbehorende
financiële ramingen. De raad heeft
voor de komende jaren drie bestuur-

lijke hoofdthema’s benoemd. Het eerste thema is duurzaamheid: de raad
heeft dit voorjaar ingestemd met een
breed
verduurzamingsprogramma;
een programma dat niet alleen handelt over de route naar een duurzame
leefomgeving maar zich ook richt op
een duurzame economische ontwikkeling en een duurzaam sociale en
rechtvaardige samenleving. De plannen gaan onder andere over maatregelen gericht op energiebesparing en
bewustwording bij huishoudens en
ondernemingen, verduurzaming van
het gemeentelijk vastgoed, verkenningen en onderzoeken op het gebied
van grootschalige opwek van duurzame energie passend bij de schaal van
Voorst, het waar mogelijk beter benutten en stimuleren van gebruik van biomassa, het versterken van ecologische
waarden en verbeteren van ecologisch
beheer in de openbare ruimte en het
inzetten van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt in milieutaken en
verduurzamingsprojecten. Het tweede
bestuurlijke hoofdthema is de transformatie in het sociale domein: nu
de transitieoperatie, de overgang van
taken rond jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie
naar de gemeente, is afgerond richt
de gemeente zich op de transformatie, een herijking van de inrichting
van de collectieve voorzieningen in
het preventiebeleid. Sleutelbegrippen

zijn ontkokering, integratie, bundeling
in levensdomeinen en kanteling naar
participatiesamenleving. In samenwerking met maatschappelijke partners wordt een integraal afgestemde
nieuwe preventieaanpak ontwikkeld
op de vier levensdomeinen Werk en
Inkomen, Gezondheid en Informele
Zorg, Opgroeien en Opvoeden, Sociale Cohesie en Leefbaarheid.
Het derde bestuurlijke thema voor de
komende jaren is burgerparticipatie.
De zogenaamde ‘kanteling’ van de
samenleving raakt de gemeentelijke
taken en verantwoordelijkheden in
zijn volle breedte en is dus voor elke
discipline en elk beleidsveld van belang. Het college heeft capaciteit vrijgemaakt om verbindingen met alle
dorpen te intensiveren en om in dialoog en samenwerking te komen tot
versterking van eigen inbreng, eigen
initiatieven vanuit de kernen, verenigingen, andere maatschappelijke
instellingen, particulieren en ondernemingen. Het financiële perspectief
van de gemeente voor de komende
jaren is gunstig. Na verwerking van
de geplande extra uitgaven aan duurzaamheid, transformatie en burgerparticipatie, sluit de gemeentebegroting
met positieve cijfers, 183.000 euro in
2017 oplopend naar 429.000 euro in
2020. Het college van burgemeester en
wethouders gaat ambitieus en vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
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Bijeenkomst
‘Je kind en internet’

lopend of op de fiets naar school
of stageplek gaat, 84% sport we-

Op woensdagochtend 12 oktober

kelijks bij een club, vereniging of

2016 van 09.00 uur tot 10.00 uur,

sportschool en 77% is lid van een

en op vrijdagmiddag 14 oktober

sportvereniging.

2016 van 16.00 uur tot 17.00 uur,

Voorst duidelijk hoger dan in de

organiseren CJG Voorst, Tactus

regio totaal.

uit het onderzoek dat 97% elke dag

Hierin

scoort

en GGD samen een bijeenkomst
voor ouders in het Kulturhus. Het
thema van deze bijeenkomst is: ‘Je
kind en internet’. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de belangrijke rol die ouders hebben in
Kulturhus - Jachtlustplein 11 - 7391 BW Twello
T. 0571 - 74 51 50 - www.cjgvoorst.nl - E. info@cjgvoorst.nl
Openingstijden: Inloopspreekuur ma. t/m vrij. 08.30 uur – 12.30 uur

tien
tien jaar
Etos Monique
TWELLO - Tien jaar Etos Monique!
Tien jaar een winkel in de huidige
tijd, dat gaat niet vanzelf. Monique
Lubberts, de vrouw achter Etos Monique, kijkt naar het jubileum. Een
mooi moment om terug te kijken en
tegelijkertijd ook een blik in de toekomst te werpen.
De Etos winkel in Twello bestaat al een
kleine 20 jaar vanaf het moment dat het
nieuwe centrum in Twello ontwikkeld
werd. In die winkel, Etos Nolet, heeft
Monique ook al zeven jaar gewerkt voor
de overname in 2006. Voorheen werkte
ze als receptioniste en was vervolgens
werkzaam als receptioniste, administratief medewerkster, medewerkster personeelszaken en zonnestudio- en sportschoolmedewerkster. Toen een jaar er
tussenuit ten tijde van de geboorte van
de kinderen. Daarna begon het toch
weer te kriebelen om een baan te zoeken. De interesse in beauty, geneesmiddelen en verzorging was de reden om
bij de Etos winkel te gaan solliciteren en
dat is een juiste keuze gebleken!

Juiste keuze
Thuis gekomen met de boodschap dat
Nolet de winkel wilde verkopen kwam
er spontaan een reactie van haar man
Frits: “Waarom kopen wij de winkel
niet?” Een lastige beslissing met kleine
kinderen en een man die weinig thuis
was. Achteraf de juiste keuze en de kinderen werken inmiddels mee: Danique
werkt als verkoopster en Bastiaan helpt
bij de acties. Tussen het werken in een
winkel of het runnen daarvan zit een
groot verschil. En dat gaat vanzelfsprekend met vallen en opstaan. Het ging
echter zo goed dat het idee van een
tweede winkel begon te ontstaan. Een
winkel in Borculo was eind 2009 een
feit. Deze winkel bleek een zorgenkindje en ondanks vele investeringen bleek

het toch beter
om de winkel na vijf
jaar weer af te stoten. Hierdoor was het
weer mogelijk om zich voor de 100 procent op de winkel in Twello te focussen.

Eigen verantwoordelijkheid
Als franchisenemer van Etos
heb je een sterke organisatie achter je staan
die continue bezig
is met het assortiment, de opstelling in de winkel,
deur-aan-deurfolders en nog
veel meer. Een
formule die veel
voor
iemand
kan doen, maar
als franchisenemer
ben je uiteindelijk zelf
verantwoordelijk voor
de winkel en dat is vanwege
de eigen investering ook logisch. Als
lokale ondernemer ben je uiteraard ook
bezig met het lokale assortiment en
binnen de formule is er tegenwoordig
meer ruimte daarvoor. Producten die
niet standaard in het programma zitten maar wel belangrijk zijn voor lokale
klanten. Voor deze producten wordt
plaats gecreëerd of deze kunnen speciaal worden besteld.

Beleving
De beleving van de klant in de winkel is
van uiterst belang; gedeeltelijk bepaald
door het interieur maar in grotere mate
door het winkelpersoneel. Klanten
moeten zicht prettig voelen, vandaar
ook de bewuste keuze voor een mix
qua leeftijd van het zeer gekwalificeerde personeel. Iets wat past in de filosofie van de zaak, want een klant vindt het
soms prettig om door een leeftijdsgenoot geadviseerd te worden. Het team
omvat twee gediplomeerde drogisten
en drie gediplomeerde assistent-drogisten. Verder zijn er drie schoonheidsspecialisten beschikbaar en is er één in
opleiding. Daarnaast is Monique zelf
ook gediplomeerd drogist. Dit is nodig
als je een advies- en servicewinkel wilt runnen. Dus kennis en
kunde zijn in ruime mate aanwezig. Er wordt aandacht besteed
aan trainingen bij Etos en in de
winkel door leveranciers. Naast
het team in de winkel staat altijd de familie klaar. Jong en oud
helpen bij worpveranderingen,

verbouwingen en inventarisatie. Door
de jaren heen een betrouwbare steun.
Monique: “Natuurlijk heeft winkelen
ook een sociaal karakter wat ook goed
past bij Twello en de directe omgeving.
Mensen maken een praatje en vaak zijn
klanten gekend of herkend. De winkel is continue in beweging
met grotere en kleinere
veranderingen.” De
meest recente verandering
heeft
betrekking
op
de geuren. De
luxe geuren zijn
uitgebreid. Het
aanbod is groter
en de keuze is
omvangrijker. En
natuurlijk hoort
bij de geuren een
stukje
persoonlijk
advies. Gedurende de
jubileumdag worden er diverse demonstraties gegeven door
onze eigen schoonheidsspecialistes. Dit
willen we graag in kleinere vorm regelmatig voortzetten. Etos Monique staat
er na 10 jaar nog steeds goed voor met
zeer betrokken medewerkers die altijd
klaar staan voor mij maar nog belangrijker: voor u als klant.

Gratis
perso
het fle
geur

Nagels lakken
Sensationail gel lak, sterke
en glanzende manicure die
wel 2 weken blijft zitten.
Essie nagellak, het salonmerk uit Amerika. Maak
vrijblijvend kennis met
deze mooie merken.

L
te
onz

Etos landelijk
Etos begrijpt de klant als geen ander
en maakt al bijna honderd jaar beauty,
gezondheid en persoonlijke verzorging:
voor iedereen betaalbaar, elke dag, een
leven lang. Je vindt er alles wat je nodig
hebt én bij Etos kun je altijd vertrouwen
op een persoonlijk en deskundig advies. Etos heeft passie voor het helpen
en inspireren van klanten om gezonder
en gelukkiger te leven. Al sinds 1919.
Hoe de tijden ook zijn veranderd, deze
filosofie vormt na al die jaren nog
steeds de basis van het merk. Het assortiment bestaat uit gezondheids-,
lichaamsverzorging-, baby- en beautyproducten, aangeboden in A-merk en
een goed en voordelig eigen merk. Etos
werd in 1919 opgericht als coöperatie
voor werknemers van het Philips Concern en in 1931 geprivatiseerd onder
de naam Etos. Sinds 1973 is het bedrijf
onderdeel van Ahold, tegenwoordig
Ahold Delhaize.
Volg ons op facebook en onze website.
Dorpsstraat 34 – Twello – 0571 270769
ww.etos-monique.nl
facebook/etosmonique

Hand
massage
Demonstratie met de
heerlijke Etos Botanical
Boost Scrub.
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Woordzoeker

Demonstraties
zaterdag 1 oktober
van 10:00 – 17:00 uur
Graveren

s laten graveren van een
oonlijke boodschap op
esje bij aankoop van een
rtje. Leuk om te geven!

Visagie
Welke kleur of welk
type foundation past
het beste bij u?
Laat u adviseren.

Kinderschmink
(13:00 – 16:00 uur)

Laat uw kinderen leuk schminken
erwijl u zelf lekker de tijd neemt in
ze winkel. Marion van Werven doet
dat op een geweldige manier.

Personaliseren
Gratis personaliseren
van het etiket op een
Dove douchecreme.
Kies zelf een
leuke tekst!

erder gedurende de gehele dag

ijzenrad - Bij aankoop vanaf 10,- euro een draai aan het
rijzenrad en kans op een leuke prijzen.

Hieronder staan de vragen waarvan de antwoorden in de woordzoeker staan. De antwoorden kunnen op alle mogelijke manieren in de puzzel staan; verticaal, horizontaal,
diagonaal en van voor naar achter geschreven. Als u alle woorden heeft gevonden blijven er een aantal letters over die samen een zin vormen. Indien u mee wilt doen aan
de prijsvraag dan kunt u de woordzoeker met oplossing en uw gegevens bij ons in de
winkel inleveren tot en met zaterdag 8 oktober.
Uit alle inzendingen worden 5 winnaars getrokken die hun prijs mogen afhalen:
1e prijs
Een Beauty Pakket ter waarde van 75 euro
2e prijs
Een Beauty Pakket ter waarde van 50 euro
3e prijs
Een Beauty Pakket ter waarde van 25 euro
4e prijs
Een cadeaukaart van 15 euro
5e prijs
Een cadeaukaart van 10 euro
Bekende pijnstiller
Neusverkouden, brandende ogen en keelpijn
Naam eigenaresse Etos winkel in Twello
Wat is de nieuwste spaaractie bij Etos
Waar staat de “T” in ETOS voor
Toonaangevende fabrikant van haarverzorgingsproducten
Hulpmiddel voor het schoonmaken tussen de tanden
Haarwasmiddel
Bekend Frans make-up merk
Hevige/kloppende hoofdpijn
Een vette zalf
Verwijderen van dode huidcellen
Vocht inbrengend
Waar staat de “M” in BMI voor
Te zwaar
Aanvulling op de dagelijkse voeding
Geurlijn met de achternaam van een bekende voetballer
Tropische vetplant met helende eigenschappen
Één van de tekenfiguren op de nieuwe Etos luiers
Damesgeur met de naam van een zangeres
Mineraal te gebruiken bij pijnlijke spieren en kramp
Toonaangevende fabrikant van sportvoeding

Paarse plant die muggen kan verdrijven
Bekend merk (geel) voor baby producten
Vrucht die wordt gebruikt bij blaasontsteking
Make-up om je wimpers langer en voller te laten lijken
Bekend merk luiers
Merk voor vele schoonmaakklussen in en om het huis (let
op diagonaal!)
Welk merk is vernoemd naar sneeuwwit in het Latijns
Bescherming tegen uv-straling
Onder welke winkelbranche valt Etos
Welk merk van o.a doucheproducten heeft een vogel in
het logo staan
Zeer bekend merk herendeodorant
Waardoor wordt vitamine D in de huid aangemaakt
Bekend merk tandpasta
Amerikaans salonmerk nagellak
Te gebruiken bij het verkorten en afwerken van nagels
Bekend merk nagelverzorgingsproducten
Via welke manier gaat het nieuwe sparen bij Etos
Bekend merk van o.a. pleisters
Aan welke straat zit Etos Monique
Beestjes die de ziekte van Lyme kunnen overbrengen

en goed gevulde goodiebag bij aankoop vanaf 25,- euro.

j inlevering van uw kassabon maakt u kans op een
oodiebag van de merken: ‘L Oreal, Rimmel of Zarqa.

troductie van onze nieuwe leren “Ibiza style” tassen.
e rage van nu.

ot van
Dit alles onder het gen
kje
een hapje en een dran

Oplossing:

…………………………………………………………..

Naam:

…………………………………………………………..

Telefoonnummer:

…………………………………………………………..

Email:

…………………………………………………………..
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Acacialaan 13 Twello
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Rembrandtstraat 25 Twello
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€ 319.000,-
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Nieuwe Barteldweg 15 Twello
vraagprijs

k.k.

€ 219.000,-

k.k.
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Zonnenbergstraat 4 Wilp
vraagprijs
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Postakker 1 Wilp
k.k.

€ 219.000,-
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Korenmolenweg 4 Twello
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Koningin Julianastraat 28 Twello
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€ 279.000,-
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Kuiperstraat 3 Terwolde

S-

I
HU

vraagprijs

EN

OP
--

vraagprijs

k.k.

S-

--

--

Jacques Perkstr. 1 Deventer

Buizerdstraat 38 Brummen
Tijdens open huis
bieden vanaf
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€ 395.000,-
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(onder voorbehoud)
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Dorpsstraat 11 Terwolde
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Nieuwe Veldjes 22 Twello
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O.

Derk Brouwerstraat 33 Twello

--

M. de Ruijterstraat 12 Twello

T-

T-

H
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VE
--

Parkelerweg 14 Twello

H
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VE
--

Van Hogendorpstr. 38 Twello

Van Spiegelstraat 9 Twello

UW WONING VERKOPEN?

Ons team staat voor u klaar! Neem gerust contact op
voor informatie of een vrijblijvende waardebepaling!
KARIN

MARGREET

SABINE

Torenbosch 66, 7391 CA Twello
(0571) 27 27 87
www.eckhuys.nl

WILCO
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Nieuw project van EnergieRijk Voorst

Open dagen bij Finstral

Kinderen schilderen
een duurzame toekomst

APELDOORN.Finstral
B.V.
houdt op 7 en 8 oktober weer
open dagen. Bezoekers krijgen
gelegenheid om zich uitgebreid te
laten informeren over de producten en dienstverlening. LET OP!
Vanaf 15 september is de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’
van kracht en dat maakt een bezoek wellicht nog aantrekkelijker.

VOORST.- Samen met netbeheerder Liander en Slim Opgewekt organiseert EnergieRijk Voorst een
schildermiddag voor een duurzame
toekomst voor kinderen. Op 12 oktober van 13.00 tot 16.00 uur wordt
het elektriciteitshuisje aan het Wagnerhof in Twello versierd. Onder leiding van professionele kunstenaars
verbeeldt onze jeugd haar visie op
duurzame energie. Kinderen in de
leeftijd van 9 tot 12 jaar zijn van harte welkom om hun creativiteit om te

zetten in duurzame straatkunst. Er
is plek voor twintig kinderen. Meld
uw (klein)kind snel aan op info@
energierijkvoorst.nl
Overal in Voorst staan elektriciteitshuisjes, de meeste vallen nauwelijks
op. Dat geldt eigenlijk voor onze hele
energievoorziening. We drukken op
een knop en er is licht. We zetten de
thermostaat wat hoger en de cv-ketel
gaat aan. Als energie meer zichtbaar
wordt gaan we ook meer mogelijkheden zien om duurzamer met energie

om te gaan. En dat is waar EnergieRijk Voorst voor staat. Netbeheerder Liander en de organisatie Slim
Opgewekt hebben eerder met succes in Arnhem elektriciteitshuisjes
beschilderd. En nu gaat EnergieRijk
Voorst dat samen met hen in Twello
doen. Zo worden kinderen, ouders
en grootouders op een leuke manier
betrokken bij duurzame energie. Het
initiatief wordt ondersteund door de
gemeente Voorst. Deelnemers ontvangen nog aanvullende informatie.

Bekijk de
deelnemers
van de Open
Huizen Route

OPEN HUIS
Kuiperstraat 5, Terwolde

€549.000 k.k.
Hietweideweg 76, Twello

Finstral B.V. heeft een schitterende
showroom van meer dan 350 m² met
daarin vele kozijnen en deuren, kunststof en aluminium. Alles is zelf ontwikkeld en geproduceerd, van grondstof tot eindproduct. Daar is Finstral
uniek in binnen heel Europa! Jaarlijks
produceert Finstral ongeveer 800.000
kozijnen en is met bijna 50 jaar ervaring toonaangevend in de kozijnenbranche. Aandacht voor duurzaamheid en een energiezuinige productie
maken Finstral tot een innovatieve onderneming die ambachtelijk handwerk
met industriële productietechnieken
combineert. Het grote productassortiment, met op maat gemaakte en naar
Europese norm gecertificeerde uitvoeringen, komt tegemoet aan iedere
individuele klantenwens. Finstral kozijnen en deuren beschikken al in de
basisuitvoering over vele kwaliteiten
en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij is het grote voordeel
dat Finstral een totaaloplossing biedt
voor alle gevelelementen. Kozijnen,
huisdeuren, schuifpuien, serres, rolluiken, vensterluiken, glasgevels, en

overige accessoires zoals horren en
kunststof gevelafwerking zijn uniform
in kleur, stijl en oppervlak verkrijgbaar.

Kozijnen checken

Dit jaar presenteren we onze KozijnCheck Kit, hiermee kan men kozijnen
laten testen op de meest belangrijke
eigenschappen en zien of deze nog
voldoen aan de huidige maatstaven.
Bestel de kit GRATIS op www.finstral.
com.

Subsidie

De RVO heeft sinds 15 september
een subsidie in het leven geroepen
genaamd ‘Subsidie energiebesparing
eigen huis’. Indien men twee isolatiemaatregelen treft en voldoet aan de
voorwaarden die gesteld worden dan
kan men tot 20% subsidie verkrijgen,
wij helpen daarbij graag.

Aantrekkelijke acties

De medewerkers van Finstral informeren graag over het complete productassortiment. De open dagen bieden daartoe een ideale gelegenheid.
Uiteraard zullen er deze dagen aantrekkelijke acties gelden. Benieuwd
welke? Ontdek het in onze showroom.
Tijdens de open dagen kan men op
vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur terecht en op de zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur. Voor een feestelijk hapje en
drankje wordt uiteraard gezorgd. Finstral B.V.Tweelingenlaan 68, 7324 BN
Apeldoorn, T 055 5380060

Zaterdag 1 oktober van 11.00 - 15.00 uur

Kijk op www.vdbeltmakelaars.nl voor de 30 deelnemende woningen!

Wellinkhofweg 10a, Terwolde

Molenstraat 57a, Twello

€750.000 k.k.

€249.000 k.k.

Parkflat de Statenhoed 7-8, Twello

Oude Rijksstraatweg 63+65, Twello

Rembrandtstraat 32, Twello

€295.000 k.k.
Meidoorn 8, Wilp

agd!

€339.000 k.k.

€490.000 k.k.

€1.090.000 k.k.

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 27 33 77

verla
In prijs

info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl

€199.000 k.k.

1 oktober even
binnenlopen

met je droomhuis
in gedachten.

Het Hypotheek Inloopspreekuur. Voor al je woonvragen.
Je zoekt al een tijdje naar je droomhuis en ineens heb je het gevonden. Loop dan meteen even binnen
op het Hypotheek Inloopspreekuur. Daar vertelt onze adviseur je direct of je het kan betalen en wat je
maandlasten dan zijn.

Kijk voor locaties en tijden op rabobank.nl/inloopspreekuur
Een aandeel in elkaar

Horstink Kwaliteitsbouwers is een allround bouwbedrijf. Met z’n allen bouwen, verbouwen
en onderhouden we de meest uiteenlopende woningen en bedrijfspanden. Met een traditie
die vele generaties terug gaat,liefde voor het
vak en aandacht voor onze klanten.
Wat kunnen we voor u doen?
Heeft u plannen, vragen of stelt u prijs op
een persoonlijke kennismaking, bel of mail
dan voor een vrijblijvende afspraak met
Oscar of Andres Horstink.

Horstink Kwaliteitsbouwers; een echt familiebedrijf sinds 1839!

Aannemersbedrijf
Gebroeders Horstink BV
J. W. F r i s o s t ra a t 1 5
7 3 9 1 D J Tw e l l o
Te l e f o o n 0 5 7 1 - 2 7 1 4 8 3
i n f o @ h o r s t i n k- t w e l l o. n l

Kwaliteitsbouwers.nl
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Open Huis 1 oktober 2016
van 11.00 - 15.00 uur

Wie weet een nieuwe
eigenaar voor deze fraaie boerderij...

Als uw tip leidt tot de verkoop van deze unieke boerderij, ontvangt u van ons
een bedrag van € 5000,- te besteden voor een vakantie, in Europa.

Wonenaan het
Lago Maggiore van het Oosten
Wilp, Withagenweg 25. Heerlijk verscholen in het groen, in de nabijheid van prachtige bosgebieden
grenzend aan recreatiegebied Bussloo. Wonen in een oase van rust en ruimte zoals het bedoeld is, maar
die zeldzaam begint te worden. De boerderij is op een royale kavel van ca. 3.500 m2 gesitueerd. De
woning dient gemoderniseerd te worden, maar biedt vele mogelijkheden om zeer comfortabel te kunnen
wonen. De rieten kap is in 2011 geheel vernieuwd. Tevens is de buitenzijde in 2011 geheel opnieuw
geschilderd. De ondergrond is in erfpacht uitgegeven. De erfpachtcanon bedroeg in het jaar 2015
€ 2.500,- (canon is fiscaal aftrekbaar). Inruil eigen woning mogelijk.

Vraagprijs €

399.000
Inruil woning mogelijk

Onze gastvrouwen
p
Hetty Vorselman en Marijke Klom
verwelkomen u!

H.W. Iordensweg 1, Twello | 0571 – 27 75 70
info@elizen-vastgoed.nl

APELDOORN, Cort van der Lindenstr. 8

APELDOORN, Paul Krugerstraat 1K

Vraagprijs € 109.000,- k.k.

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

BEEKBERGEN, Lage Bergweg 31 G2

Vraagprijs € 110.000,- k.k.

JOPPE, Marsweg 9

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

DEVENTER, Doornenburg 810

Vraagprijs € 112.500,- k.k.

OLST, Benedendijk 2

Vraagprijs € 469.000,- k.k.

APELDOORN, Piersonstraat 24

APELDOORN, Smeltersdonk 116

Vraagprijs € 114.000,- k.k.

DEVENTER, Eikweg 8

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

DEVENTER, Geleenstraat 28

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

OLST, Rijksstraatweg 55

Vraagprijs € 82.000,- k.k.

SCHALKHAAR, Pr. Willem-Alexanderw. 2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Deze woningen zijn aanstaande zaterdag 1 oktober van
11.00 tot 15.00 uur vrijblijvend en zonder afspraak te bezichtigen!
SCHALKHAAR, Raalterweg 6

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

VOORST, Rozemarijnstraat 60

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

ZUTPHEN, Hobbemakade 39A

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

TERWOLDE, Bandijk 63

Vraagprijs € 179.500,- k.k.

WELSUM, Reepad 7

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

ZUTPHEN, J. P. Heijestraat 9

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

TWELLO, Donizettiplaats 44

TWELLO, Omloop 79

EN
OPEN HUIS ALLE
!
AK
RA
SP
OP AF
Vraagprijs € 575.000,- k.k.
Vraagp

ZUTPHEN, Barmelskamp 18

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

ZUTPHEN, Braamkamp 209

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

ZUTPHEN, Jan Steenstraat 24

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

ZUTPHEN, Weg naar Voorst 5C

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vraagprijs € 99.000,- k.k.

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
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Rabobank organiseert dag over nieuwe
financieringsvormen ondernemers
REGIO.- Op donderdag 29 september 2016 organiseren de gezamenlijke
Rabobanken in regio Apeldoorn en omgeving de Dag van het Nieuwe
Financieren. Deze dag draait helemaal om plannen van ondernemers
en hoe deze gefinancierd kunnen worden.

Rijksstraatweg 163a Twello
€ 245.000 k.k.

De Rabobank en uw
financieringsaanvraag

Tijdens de Dag van het Nieuwe Financieren kunnen ondernemers
meedoen aan workshops over nieuwe financieringsvormen, hun plannen bespreken met adviseurs van de
Rabobank en andere ondernemers
ontmoeten. Het programma start om
15:00 uur en is in de vestiging van
de Rabobank aan de Eendrachtstraat
133 in Apeldoorn.

men. Dat noemen we stapelfinanciering. Hoe werkt dat precies in de
praktijk?

Hoe kijkt de Rabobank naar een plan
en een financieringsaanvraag? Deze
workshop geeft inzichten en levert
veel bruikbare tips op. Wat een hogere kans op een positieve beoordeling geeft.

Crowdfunding

Wat is een goede pitch?

In de workshops praten experts bezoekers in twintig tot veertig minuten bij over trends en ontwikkelingen op het gebied van financieren.
Zij geven voorbeelden uit de praktijk en handige tips. Er zijn workshops over:

Lease

Stapelfinanciering

Steeds vaker financieren ondernemers hun plannen met een slimme
combinatie van financieringsvor-

Crowdfunding blijkt geen hype. Het
wint nog steeds aan populariteit.
Voor wie is het? En hoe start je een
succesvolle crowdfundingcampagne?
Lease is vooral bekend als financieringsvorm voor auto’s. Maar de
meest uiteenlopende bedrijfsmiddelen kunnen met lease gefinancierd
worden.
Van machines tot 3D-printers,van
tandartsstoel tot fitnessapparatuur.
Experts van De Lange Landen leggen
uit wat de voordelen zijn en bespreken enkele recente voorbeelden.

Een plan goed en overtuigend presenteren aan investeerders is een
hele uitdaging. In deze workshops
delen experts dé tips op dit vlak.
Het volledige programma van de
Dag van het Nieuwe Financieren
in Apeldoorn vindt u op rabobank.
nl/hetnieuwefinancieren. U kunt
zich daar ook aanmelden. Voor ondernemers die er op 29 september
overdag niet bij kunnen zijn, is er ’s
avonds vanaf 20.00 uur een online
uitzending. Met daarin een terugblik
op het dagprogramma en twee korte
online seminars: Om 20.20 uur: Het
nieuwe financieren en groei
Om 20.35 uur: Het nieuwe financieren en duurzaam ondernemen

Openhuis zaterdag 1 oktober
11.00 – 15.00
Aan de rand van Twello gelegen 2 onder 1 kap woning met aan de
voorzijde vrij uitzicht op weiland en bos. Voorzien van eigen oprit,
vrijstaande stenen garage , besloten zonnige tuin en een grote diepe
veranda. Geïsoleerde zolderverdieping / 4e slaapkamer toegankelijk
middels vaste trap. Gehele woning op 2 slaapkamers na voorzien van
dubbel glas.

Goedbezocht Open
Huis De Benring
VOORST.- Vrijdag 23 september was het Open Huis
in De Benring in Voorst. Doel was om potentiële huurders te interesseren om in de Benring te gaan wonen.
Er werden rond de vijftig geïnteresseerden rondgeleid
door de leden van de woonzorgcoöperatie Voorst en
mensen van Actys Wonen. Veel bezoekers reageerden
enthousiast op de door het bedrijf Vaste Schroeven
speels ingerichte algemene ruimtes en de mooie diversiteit aan kamers. Zaterdag 29 oktober 2016 wordt
appartementengebouw De Benring officieel geopend.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor een woonstudio of 2-kamerappartement? Neem contact op met Actys Wonen
of de Woonzorgcoöperatie Voorst. Zij kunnen informatie geven over de huurprijzen en de actuele beschikbaarheid van de woningen.
Actys Wonen bv
Mr. B.M. Teldersstraat 15
6842 CT Arnhem
T 026-357 22 22
E arnhem@actyswonen.nl
I www.actyswonen.nl
Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving u.a.
Tuinstraat 51
7383 XC Voorst
E info@woonzorgcooperatievoorst.nl
I www.woonzorgcooperatievoorst.nl

independer hypotheekprijs

Beste kantoor
van de regio
2015

berends & slump b.v. heeft vestigingen in
twello, harderwijk en hattem.

Bouw- of verbouwplannen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak,
dan bekijken we samen de
mogelijkheden.
T : 06 514 00 171
E : willem@wdgarchitectenbureau.nl

Specialist landelijk
en vrijstaand wonen
Kijk voor deelnemende
woningen NVM openhuis op
Kervelstraat 35, 7383 XN VOORST
T 06 514 00 171
E willem@wdgarchitectenbureau.nl
W www.wdgarchitectenbureau.nl

WWW.WENSINK.COM

De voordelen
van Brouwer:
• Groot assortiment
• Ruime voorraad
• Alles onder één dak
• Deskundig advies
• Containerservice

BALKHOUT

PLAATMATERIALEN

BOUWMATERIALEN
Brouwer, óók voor uw constructiehout en plaatwerk.
U kunt bij ons terecht voor tengel- en balkhout
tot planken verkrijgbaar in diverse kopmaten en
lengtes. Ons assortiment plaatmateriaal bestaat
uit MDF, Multiplex, Spaanplaat, en underlayment
in diverse afmetingen. We kunnen zowel kleine als
grote partijen razendsnel leveren. Ook bezorgen we
uw bestelling naar wens op locatie.

KEUKENCENTRUM
SANITAIRSPECIALIST

BOUWMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN
Showroom:
ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur
donderdag 08.30 - 20.00 uur
zaterdag
09.00 - 16.00 uur

Bouwmaterialen:
ma t/m vr 07.30 - 17.00 uur
zaterdag
09.00 - 13.00 uur

BROUWER

Voorstondensestraat 34 Hall
T (0313) 65 90 05 F (0313) 65 22 91
E info@brouwer-eerbeek.nl
W www.brouwer-eerbeek.nl
Aan het Apeldoorn-Dierens kanaal bij de Eerbeeksebrug

Woensdag 28 september 2016

Pagina 31

Voorster Nieuws

Op naar de grens bij India, de Tarai

Herfststuk
maken

TWELLO.- Wat is er nou mooier voor een toerist om mee te maken, reizend door Nepal, dan wanneer je een waarschuwingsbord ziet: tijgers!
Of als je langs de weg nieuwsgierige aapjes ziet kijken naar voorbij rijdende auto’s, of nog sterker, jouw Nepalese metgezel je gauw wijst op
een slang die een kikker verzwelgt. Dat gebeurde allemaal tijdens mijn
driedaagse reis naar de grens van India, de Tarai.
De Tarai is vandaag de dag vooral
bekend door de laatste schermutselingen tussen India en Nepal (geen
benzine, gas of medicijnen). Onze
reis gaat naar de vergeten regio
Sarlahi, dorp Haripur, zoals de sociaalwerker Arbind tegen me zei.
Vergeten, omdat het voor de hulpverleners te ver reizen is, want er is
geen vliegveld. Inderdaad, het is een
pokkeneind. De heenreis per public
bus duurde ongeveer twaalf uur en
de terugreis per minibus over de
bergroute zeven uur.

Met natte voeten de bus in

Het is nog donker, half zes in de
morgen, het regent, als we de bus
opzoeken die ons, Menno, voorzitter
van stichting El Mundo en Arbind,
richting Haripur zal brengen. Om
de bushalte te bereiken moeten we
twee wegen, hobbelig, met stenen
bezaaid, oversteken. Terwijl het verkeer toch al aardig op gang begint te
komen. Een Nepalees neemt steeds
de kortste weg. Auto’s, vrachtwagens, motorbikes en fietsers zonder
licht zijn dan de enige hindernissen
die een voetganger moet proberen te
nemen. Ik zie toch al slecht in het
donker en stapte dus pardoes in een
flinke plas met water. Maar ik ben
veilig overgekomen, anders zou ik
dit artikel niet hebben geschreven.
De bus verdient naar Nepalese
maatstaven het predicaat excellent
met haar beenruimte en prima zitplaats.

Badkamers

KLARENBEEK.- Tijdens de wekelijkse inloopochtend in het MFC
is er op woensdag 12 oktober een
creatieve workshop gepland. Deze
ochtend is er namelijk gelegenheid om zelf een mooi herfststuk
te maken. Hoe de opmaak zal zijn,
is nog een verrassing. De ochtend
wordt begeleid door een enthousiaste en creatieve vrijwilligster.

Van links naar rechts door de
modder

Het is het einde van de regenperiode. De weg is vol modder. De
bus heeft moeite zich erdoorheen
te ploeteren en maakt soms kleine
verschuivingen naar dan weer de
ene dan weer de andere kant. Dat
geldt alleen maar voor Kathmandu.
Eenmaal de stad uit valt het met de
modder wel weer mee.
De weg zit vol onoverzichtelijke
bochten. Luid toeterend passeert de
bus vlak voor een bocht een vrachtwagen of schoolbus om dan op voor
het oog nauwelijks meetbare afstand
de tegenligger te ontwijken. De wegen zitten vol grote gaten. Je raakt
eraan gewend. Het kan ook gebeuren
dat de klap die je meekrijgt groter is
dan normaal, waardoor je weleens
denkt dat sommige van jouw inwendige lichaamsdelen, hier niet
met name genoemd om de keurige
lezer niet te ontgrieven, je in de keel
schieten en je amandelen, tonsillen,
een plaats lager in je lijf terecht komen.

Vredesmars

En dan opeens, het is 21 september,
stoppen we voor een grote optocht,
de mars voor de vrede. Honderden
mensen jong en oud met teksten
die oproepen tot vrede. Ontroerend,
vooral omdat als we enkele kilometers verder zijn, in het gebied van de
aanslagen aankomen. Als ik denk

Keukens

dat het einddoel bereikt is, stappen
we over op een locale bus die ons
een dik half uur verder naar Haripur
zal brengen. Maar…als we er zijn
staat de ossenwagen klaar, het enige
vervoermiddel van deze streek, op
de fiets na.

Twee ossen en een kar

Het huis waar wij logeren, dat van
de inspecteur van politie, ja ja, ligt
aan het einde van het dorp. Ik word
in de wagen gehesen, want mijn
stramme leden kunnen de opstap
niet nemen.
Het is wel even wennen, want een
dergelijke ossenkar heeft geen luchtbanden en elk klein steentje geeft
een bonk in je lijf. Ik lig meer dan ik

Wand- vloertegels

PVC vloeren

zit. Goed dat ik toen geen weet had
dat de volgende dag ook het dalitsdorp bezocht zou worden per ossenwagen. Doodmoe komen we, het is
dan weer donker bij ons logeeradres,
aan en we worden verrast door een
goede maaltijd.
Ik ga slapen op een matras van planken, doe geen oog dicht en sta de
volgende morgen op met pijn in de
rug. Als ik naar buiten kijk zie ik zover het oog reikt de frisgroene rijstvelden. Hier stop ik. Mijn contact
met de dalits en verdere ervaringen
worden gebundeld in een boekje:
‘En dat allemaal in één maand Nepal’.
-Wiel Palmen

Wellness

Denk niet: ik ben niet creatief, u zult
zien dat iedereen met begeleiding iets
prachtigs neer kan zetten. Een mooi
herfststuk voor uzelf of voor een ander, door uzelf gemaakt, hoe leuk is
dat? Voor materialen wordt gezorgd, u
dient alleen zelf een scherp mesje, tangetje of allesknipper mee te nemen. De
kosten voor het kerststuk bedragen €
15,00 per persoon. Bij de prijs is naast
het materiaal ook koffie of thee inbegrepen. De ochtend start om 10.00 uur,
eindtijd is ongeveer 12.00 uur. Aanmelden kan (uiterlijk tot 5 oktober) via
dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl of via 06-12 26 00 21. Uiteraard
is het deze ochtend ook gewoon mogelijk om boeken te lenen bij het uitleenpunt van de bibliotheek, de krant
te lezen of gewoon lekker een praatje
te maken of een spelletje te doen. Ook
wordt er die woensdag samen gefietst,
om 09.30 uur is het vertrek vanaf het
MFC voor een route van zo’n 25 kilometer. Daarvoor is aanmelden niet
nodig. Wie niet in de gelegenheid is
om met eigen vervoer te komen, kan
door een van de vrijwilligers van Helpende Handen worden opgehaald en
thuis gebracht. Bel daarvoor, graag een
paar dagen van tevoren, naar 06-12 26
00 21, mailen kan ook: hhklarenbeek@
hotmail.com.

Accessoires

Maatwerk

40 jaar
Badkamers,
keukens en
tegels
2
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Kom langs of maak online een
afspraak op gijsbertsbv.nl

Afslag Apeldoorn Noord

Vlijtseweg 190 | 7317 AM APELDOORN | Tel.: 055 5219175 | www.gijsbertsbv.nl | Open van dinsdag t/m zaterdag
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Bewoners Wellenberg ontdekken
activiteit uilenkast

Open elke maandag,
woensdag en vrijdag
van 8.30 tot 19.30 uur.
Dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur

Alle huisdieren

Gefeliciteerd!

Bij ons is het elke dag
dierendag. Maar dinsdag
4 oktober voor elke
patiënt een kadootje
om het te vieren!
Uw dierenarts om de hoek!

Inloopspreekuren
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 9.00 uur
van 13.30 tot 14.00 uur
Maandag, woensdag
en vrijdag
van 18.30 tot 19.30 uur
Zaterdag
van 10.30 tot 11.30 uur
Molenstraat 49
7391 AB Twello
0571 - 27 26 24

www.dierenkliniektwello.nl

Woensdag 12 oktober
extra ent-spreekuur voor konijnen
bij Dierenkliniek Twello
TWELLO.- Zoals de echte
konijnenliefhebbers
in
Twello en omgeving al
lang weten organiseren
wij ieder jaar in september een ent-spreekuur
voor konijnen. Dit doen
we om deze dappere
dieren alle aandacht te
kunnen geven en ze te
vaccineren tegen de belangrijkste konijnenziekten.

De drie uilskuikens werden geringd.
VOORST.- Zaterdag hebben leden van de Uilenwerkgroep ‘De Oelewappers’,
onderdeel van de Vogelwerkgroep Zutphen, drie kerkuilen geringd. De jongste was dertig dagen oud, de oudste 39 dagen. Het is een extreem laat nest,
maar toch werden in voorafgaande week nog drie bewoonde nestkasten gevonden in de buurt van Zutphen. Hoogstwaarschijnlijk is een overvloed aan
voedsel, vooral muizen, de oorzaak van de late uilskuikens. Het is sowieso
een goed uilenjaar, maar de laatste werd geringd op 4 juli in de kerk van
Voorst. De werkgroep beheert 52 kasten op de Voorster – en Wilpse Klei voor
steen- en kerkuilen en torenvalken.
Het doel van de uilenwerkgroep
is het beschermen van steenuilen,
kerkuilen, bosuilen en torenvalken.
Voor deze vier vogelsoorten zijn in
de omgeving van Zutphen een groot
aantal nestkasten geplaatst omdat de
natuurlijke nestgelegenheden van
deze soorten steeds verder afneemt,

de laatste twee jaar mede door de
werkzaamheden van het project
Ruimte voor de rivier. Daarnaast stimuleert de werkgroep erfbewoners
hun erf uilenvriendelijk te maken.
Het aanbrengen van muizenruiters,
rommelranden in de tuin, het creëren van vlucht en rustplekken zijn

verstand van tuin & dier

Dierendag
vier je met ons

voorbeelden van hoe een erf meer te
bieden heeft voor deze soorten. Een
oud schuurtje laten staan is ook een
gebaar van bescherming. Een steriel
erf heeft deze soorten weinig overlevingskansen te bieden. Een goed
leefgebied biedt veiligheid, voedsel,
schuilplekken en nestgelegenheid.
Sander en Daisha de Wijs van De
Wellenberg (Voorster Klei) tipten de
werkgroep over activiteit rond de uilenkast in hun schuur. Na een eerste
blik in het nest bleken er tenminste
twee jongen te zitten. Zaterdag werden de uilskuikens naar beneden gehaald en kwam aan het licht dat het
om drie kuikens ging.

Dit jaar was het belangrijker
dan ooit vanwege de momenteel in Nederland heersende en dodelijke ziekte
RHD2 en de vele gevallen
van de ernstige konijnenziekte Myxomatose die wij
gemeld kregen en voorbij
zagen komen. Daarom voor
iedereen die het supergezellige spreekuur van 14
september gemist heeft: u
bent alsnog van harte welkom op woensdag 12 oktober tussen
14.00 uur en 16.00 uur om uw konijn tegen gereduceerd tarief te laten
vaccineren tegen de konijnenziekten
VHD en myxomatose. Dit jaar krijgen
alle konijnen de extra vaccinatie tegen de momenteel heersende en dodelijke ziekte RHD2 erbij. Natuurlijk
krijgt uw konijn tijdens het spreek-

20%
KORTING
op alle dierenvoeding
Alleen op zaterdag 1 oktober 2016

Gratis zak strooivoer à 500 gram

op zaterdag 1 oktober voor iedere betalende klant (op=op)

Welkoop Albers

0571 27 17 62

uur ook zijn jaarlijkse check-up en
ook als uw konijn alleen de nieuwe
RHD2-vaccinatie nodig heeft, bent u
van harte welkom. U hoeft hiervoor
geen afspraak te maken.
Wij adviseren iedereen die gek is
op zijn of haar konijn om het konijn
elk jaar te laten vaccineren tegen de
ziekten VHD (Viral Haemorrhagic
Disease) en Myxomatose.
VHD wordt overgedragen door direct contact tussen konijnen, zowel
wilde als tamme, maar besmetting met het virus kan ook indirect
plaatsvinden via mensen, kleding,
schoenen, voer etc. Voor VHD zijn
geen typische symptomen bekend
en de dieren kunnen vooral snel
sterven, 12 tot 36 uur na infectie!
Myxomatose wordt gewoonlijk verspreid door muggen en andere bijtende insecten van wilde of tamme
konijnen. Opvallende symptomen
van myxomatose zijn zwellingen op
de ogen, oren en lippen en ook deze
ziekte is vrijwel altijd dodelijk.
De beste manier om gezondheidsproblemen bij uw konijn te voorkomen is door een regelmatige gezondheidscontrole. Deze vindt idealiter
eens per jaar plaats, tegelijk met de
vaccinaties. Tijdens ons spreekuur
voor konijnen controleren we ook
het gebit en knippen we nagels indien nodig en kunt u terecht met
al uw konijnenvragen. Daarnaast
krijgt elk konijn een eigen vaccinatieboekje en een kleine attentie. Tijdens dit spreekuur rekenen wij een
beperkt tarief voor de check-up en
vaccinaties (VHD, Myxomatose én
de beruchte RHD2) van € 37,50 per
konijn. Check voor meer informatie
onze website www.dierenkliniektwello.nl.
Wij behandelen ook uw konijn als
familie, gewoon binnenhuppelen
dus…
Heel graag tot dan!
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Jonge Senna Huisman vangt bijzondere vis
TERWOLDE.- Afgelopen zondag
heeft de jonge Senna Huisman uit
Terwolde wel een heel bijzondere
vangst gedaan. Ze heeft tijdens
het maandelijkse visuitje van de
visvereniging Terwolde namelijk
een barbil van maar liefst 80 cm
gevangen.

Viervoeterverrassing!

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

Vermist

Rode poes, schuw, slank met vrij grote oren, rand van een oor wat scheurtjes:
Oude Broekstraat, Klarenbeek.

Gevonden

Dierendag
XL-actie

Ik ben als gevonden opgegeven vanaf de Bandijk te Terwolde.

Dit heb je nodig voor ongeveer
40 koekjes:
-200 gram havermout
-150 gram kwark
-100 gram leverworst (je kunt
het beste gevogelte nemen, varken is niet altijd even goed voor
honden)
-1 ei
-6 eetlepels maïsolie

En dan?

Anne
Tips van

gaan plakken. Vind je het leuk
om een ander vormpje, zoals
een hondenbotje, te maken? Rol
het deeg dan eerst een beetje uit
en druk er vormpjes uit. Leg ze
dan op de bakplaat. Zorg er nu
ook voor dat ze niet vlak naast
elkaar liggen. Je zult nu geen 40
koekjes meer krijgen, maar eerder rond de 20. Ook zullen de
vormpjes wat uitlopen, dus niet
heel mooi strak zijn.

Hm, deze week geen lekkere
dingen voor jezelf? Je kunt het
proberen, want alles wat er in
het koekje gaat is natuurlijk gewoon eetbaar, maar of het nou
echt zo lekker is... En het is toch
eigenlijk ook veel leuker om
voor iemand anders te bakken?

De twintig leden van de visvereniging Terwolde proberen al het hele
jaar zo’n bijzondere grote vis te vangen en Senna neemt 15 minuten de
hengel over en ze vangt direct een
grote barbil. Misschien heeft Senna
nog wat tips voor de visvereniging?

Marktplein 30 Twello
Tel. 0571 - 270822

Heerlijke
hondenkoekjes
Joepie, het is alweer bijna Dierendag! Je geeft je lieve hond,
kat of cavia natuurlijk elke dag
al heel veel liefde, maar vandaag ga je helemaal los. Dit jaar
ga je een keer niet naar de dierenwinkel, maar maak je zelf
een smakelijke verrassing voor
je hond. Het is tijd om hondenkoekjes te bakken!

De vader van Senna vist al jaren bij
de visvereniging in Terwolde en het
is hem nog nooit gelukt om zo’n grote barbil te vangen. Afgelopen zondag was een groep mannen van de
visvereniging al de hele dag aan het
vissen. De buurman van Senna’s vader vroeg of Senna misschien heel
even op zijn hengel wilde letten.
Senna zat er nog geen 15 minuten en
toen had ze al beet! Ze heeft de vis
helemaal alleen binnengehaald en
toen bleek het een barbil van 80 cm
te zijn.

Roodwang schildpad: Rijksstraatweg, Twello.
Driekleur hangoorkonijn: Bandijk, Terwolde.
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Laat de koekjes ongeveer een
half uurtje bakken en laat ze
daarna goed afkoelen. Je hond
moet natuurlijk niet alle koekjes
in één keer opeten, dus bewaar
ze in kleine porties. Je kunt de
koekjes ongeveer drie weken
goed houden als je ze in een
luchtdicht bakje stopt.

Verwarm als eerste de oven voor
op 200 graden. Mix alle ingrediënten door elkaar. Het maakt
niet uit in welke volgorde, als
het maar een mooi gemengd
geheel wordt. Leg een stuk
bakpapier op een bakplaat. Rol
deegballetjes van het mengsel
en leg de balletjes op het bakpapier. Zorg ervoor dat er genoeg
ruimte tussen de balletjes zit,
zodat ze tijdens het bakken niet

Wedden dat jouw hond hier een
gat in de lucht van gaat springen? Waarschijnlijk wordt hij al
gelukkig als hij de koekjes in de
oven ruikt.
Misschien dat jij en je ouders
iets minder blij zijn met die
geur, maar op Dierendag mag
het best een keertje om jouw
trouwe viervoeter gaan toch?
WAF WAF! Of in het Nederlands: eet smakelijk!
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XL-korting
op alles wat in de
XL-shopper past!

BOSGOED VOEDERS
voor het hoogste rendement
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Al meer dan 100 jaar

BOSGOED B.V.
* niet geldig i.c.m. overige aanbiedingen.
vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Mengvoeders - Graanhandel - Kunstmeststoffen
Zwarte Kolkstraat 100 - 7384 DE Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323 12 31/323 18 27 Fax (055) 323 15 91
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KLARENBEEK

KORT

Algemene Leden
vergadering
SC Klarenbeek
De leden van SC Klarenbeek worden uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering van donderdag 6
oktober, aanvang 20.00 uur. Naast de
gebruikelijke agendapunten is deze
vergadering een belangrijke mijlpaal
in de vorming van de nieuwe organisatie van SC Klarenbeek. Tevens
heeft het bestuur ruimte ingeruimd
voor de Stichting MFC om ook hun
jaarresultaten toe te lichten. Zij hopen daarom dat leden vanuit alle
geledingen van de vereniging deze
vergadering willen bijwonen. Als
bestuur stellen ze uw aanwezigheid
zeer op prijs. Dit wordt zeker gezien
als een blijk van waardering voor het
bestuurswerk voor uw vereniging.
De agenda en stukken voor deze
vergadering zijn gepubliceerd op de
website: http://www.

Wandelen
Iedere eerste en derde woensdag van
de maand wordt er samen een route
van zeven kilometergewandeld in
Klarenbeek. Iedereen kan aansluiten zonder verplichtingen; aan- en
afmelden is dus niet nodig. Vertrek
om 09.30 uur vanaf het Multi Functionele Centrum.

Na afloop is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. Echter net als de wandeling
zelf, is ook dit geheel vrijblijvend.

SCK-Kaartavond
Op de eerste vrijdagavond van de
maand wordt de kaartavond door
de kaartcommissie gehouden in De
Brug in het MFC. Inschrijven kan
vanaf 19.15 uur. Om 19.45 uur worden de kaarten geschud voor zowel
het klaverjassen en jokeren (kruisjassen is komen te vervallen). Iedereen
is van harte welkom op deze altijd
gezellige kaartavond. Er zijn mooie
prijzen te winnen. Tot en met mei
2016 wordt er gekaart, waarna een
vakantieperiode volgt. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Annemiek
Hurenkamp, tel. 055 301 15 06.
scklarenbeek.nl.

Papier ophalen
Oud papier wordt maandelijks op
de eerste zaterdag van de maand in
het Voorster gedeelte van Klarenbeek, Voorst en Bussloo opgehaald.
Belangrijk om te melden is, dat als
uw container vol is, u de rest van
uw papier in hanteerbare bundels
of kleine dozen naast de container
dient aan te bieden. De papierploeg
start om 08.00 uur en dan dient de
container, evt. kleine bundeltjes/
dozen papier aan de weg te staan.
Steun de vereniging en houdt het papier gescheiden (a.u.b.: géén plastic
tussen het papier) en dek uw kleine
bundeltjes en/of stevige kleine dozen bij slecht weer af. Voorlopig de
container met de handgreep naar de
wegzijde opstellen. U wordt alvast
bedankt voor uw medewerking.

Mooie opbrengst KWF-collecte
REGIO.- De collecte voor het KWF
in de gemeente Voorst heeft maar
liefst €17.798,18 opgebracht. Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF investeren in nieuwe doorbraken in
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kankeronderzoek, zodat wij samen
de dag steeds dichterbij brengen
dat niemand meer hoeft te sterven
aan kanker. Helaas is de opbrengst
ten opzichte van 2015 iets terugge-

Voor Klarenbeek vallend onder gemeente Apeldoorn zijn er vier containers geplaatst bij Garage Schimmel aan de Elsbosweg. U kunt hier
uw glas, drankenkartons, papier en
plastic in deponeren. Verzoek: houdt
a.u.b. de ruimte netjes/schoon!

Inzameling
PMD oktober
Uw PMD ofwel plasticafval (P) aangevuld met metaal (M) en drankkartonverpakkingen (D) worden deze
maand in gebied 5 (het gebied ten
zuiden van de Zutpenseweg/Nijenbeekseweg (exclusief woningen) tot
aan de gemeentegrens ApeldoornBrummen-Zutphen) opgehaald op
de maandag 3, 17 en 31 oktober. Het
afvalbedrijf verzamelt de zakken
bij u in de straat. Het is de bedoeling dat u de volle afvalzak op de
inzameldag voor 07.00 uur op de
gebruikelijke verzamelplaats van de
container aanbiedt.

Floralia
bij De Dalk
Zaterdag 8 oktober, van 14.00 tot
17.30 uur, organiseert de Openbare
Basisschool De Dalk de Floralia met
een feestelijk thema: Muziek.
Dit jaar gaat het op een andere wijze dan voorgaande jaren. Uiteraard
kunnen kinderen nog spelletjes
doen, maar ze kunnen ook deelnemen aan leuke workshops. Om 17.00
uur zullen de prijsuitreikingen en de
verloting, met vele mooie prijzen,
plaatsvinden. De floralia commissie
hoopt u allen te mogen begroeten bij
het muziekspektakel.

lopen. Heeft u de collectant gemist
en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan! Door middel van het
sturen van een sms naar 4333 onder
vermelding van KWF, doneert u
éénmalig €3,-. Ook kunt u doneren
via de website van de KWF: kwf.nl/

De collecteweek voor het Prinses
Beatrix Spierfonds erg succesvol
VOORST.- Van 11 tot
en met 17 september
is er door vrijwilligers
van het Prinses Beatrix
Spierfonds gecollecteerd in Voorst. Samen
hebben zij een prachtige opbrengst van €
1135,97
opgehaald.
Dit jaar mochten vijf
trouwe
collectanten
een oorkonde, zilveren
lepeltje en een bloemstukje in ontvangst nemen. Bijzonder is dat
collectanten zich vrijwillig inzetten. Willy
van Raay en Henriet
Willems 10 jaar, Tiny
Jansen 24 jaar en Annie
Stuyvenberg en Hennie Peters 25 jaar. “De
inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar. De
collectanten en donateurs maken mogelijk
dat het fonds in het
komende jaar meer onderzoek naar spierziekten kan financieren”,
aldus Joanna van Drongelen, hoofd collecte- & vrijwilligersorganisatie Prinses Beatrix Spierfonds.

Wilp

De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft in Wilp-dorp een bedrag van €419,40 opgebracht. In Wilp-Achterhoek is een bedrag is opgehaald
van €981,11. Het Spierfonds bedankt alle gulle gevers en collectantenvoor
hun inzet en bijdrage.
Alle collectanten en gevers hartelijk dank.

doneren. In de gemeente Voorst zijn
de volgende bedragen opgehaald:
De Vecht € 460,13 - Voorst dorp €
1.918,42 – Klarenbeek € 2.434,43
– Steenenkamer € 176,48 – Terwolde € 1.556,28 – Teuge € 839,28
– Twello € 7.664,79 - Wilp Achterhoek € 1.047,50 - Wilp dorp €
823,90 – Nijbroek €686,97 - Winkelbusjes Twello € 189,48. Het bestuur
van de KWF afdeling Voorst bedankt

alle collectanten van de gemeente
Voorst voor hun inzet tijdens de
collecteweek. Wij zijn nog steeds
dringend op zoek naar nieuwe collectanten voor 2017. Kom, geef een
uurtje van uw vrije tijd om te collecteren en het KWF bij te staan in
de nieuwe doorbraken van het kankeronderzoek (email: l.klooster@
telfort.nl of truidakempink@gmail.
com).

Noordman Autoservice in Loenen
is een jong en onafhankelijk autobedrijf.
Kwaliteit, goede service en persoonlijk klantcontact
staan bij ons voorop.

t0OEFSIPVETCFVSUFOt3FQBSBUJFt"1,
t4UPSJOHEJBHOPTFt3FWJTJFt#BOEFOt"JSDP
t"MHFIFMFWPFSUVJHDIFDLt"BOLPPQLFVSJOH
Voorsterweg 30,
7371GC Loenen
Telef.: 06 15 01 35 05
info@noordmanautoservice.nl
www.noordmanautoservice.nl

MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.
Tevens straatwerk.

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”
Woudweg 127
7381 BC Klarenbeek
Tel. (055) 301 16 16
Mob. (06) 222 462 04
www.marhe.nl

Betrouwbare
wbare zorg voor
voor uw
u die
dier
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur
Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.
Wilt u graag een kennismakingsgesprek?
Bel dan gerust. 055-3669286
Kopermolenweg 11
7382 BP Klarenbeek
www.dierenkliniekijsselvallei.nl
GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

Het is weer tijd
voor (stamppot)
buffetten
Kijk ook eens op
www.slagerijwalravensklarenbeek.nl
Klarenbeekseweg 87, Tel. (055) 301 12 82

www.slagerijwalravensklarenbeek.nl
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Negenjarige Lotte doneert
spaarcentjes aan Rode Kruis

Leger en Rode Kruis oefenen bij IJssellinie
WELSUM/OLST.- Landgoed De Haere in Olst is de komende dagen
het decor voor oefeningen van het Rode Kruis en de Landmacht. De
hospitaalbunker van de IJssellinie fungeert in de vroege avond van 29
september als centraal punt voor een training van het Deventer Rode
Kruis, waarbij het gaat om een (denkbeeldige) calamiteit tijdens een
rondleiding.
Vrijwilligers van de Stichting De IJssellinie, die de restanten van de verdedigingslinie uit de Koude Oorlog
beheert, zijn in verschillende rollen
(gids en slachtoffer) bij de oefening
betrokken. De oefening zou aanvankelijk op 2 juni worden gehouden,
maar de weersvoorspelling voor die
dag was dermate slecht dat werd besloten tot uitstel. Overigens bleef het
verwachte noodweer toen uit.
Op maandag 3 oktober strijkt 101

CIS-bataljon uit Stroe op de Veluwe
neer op het landgoed. Deze eenheid,
onderdeel van de Verbindingsdienst,
houdt zich bezig met communicatie
en informatiesystemen. Bataljonssergeant majoor Henri van Mierlo
uit Deventer heeft een belangrijke
rol gespeeld bij de voorbereidingen.
De oefening is geconcentreerd in de
nabijheid van de hospitaalbunker.
Naar verwachting zal geen hinder

voor de omgeving optreden, al kan
niet uitgesloten worden dat er (met
losse flodders) wordt geschoten. De
hospitaalbunker was ten tijde van de
Koude Oorlog (1950-1968) bedoeld
als opvangplaats voor gewonde soldaten. Tijdens de Cuba-crisis, in oktober 1962, werd het noodhospitaal
daarvoor in gereedheid gebracht.
De crisis liep op het laatste moment
met een sisser af doordat de Amerikaanse president Kennedy en de
Russische leider Chroestjov een politieke oplossing vonden. De derde
wereldoorlog werd zodoende afgewend. Het noodhospitaal heeft nimmer als zodanig dienst gedaan. Wel
zijn er tijdens oefening militairen
met kleine verwondingen geholpen.

Wetenschapsdag bij Volkssterrenwacht Bussloo

Lotte druk doende met haar nieuwste creatie.
KLARENBEEK.- De negenjarige Klarenbeekse Lotte Dolman, is een fanatiek voetbalster van SC Klarenbeek.
Dit is haar lust en haar leven. Daarnaast is zij een echte creatieveling.
Zij maakt van alles en de laatste tijd
is ze druk bezig met het maken van
de loom-armbandjes en sleutelhangers. Ze maakt hier allerlei creaties
van, waaronder allerlei soorten armbandjes, ringen en Minions. Haar
hobby liep een beetje uit de hand,
dus besloot ze haar armbandjes voor
50 cent te gaan verkopen.
De gulle Lotte denkt nu al aan haar
medemens. Ze zag haar buurvrouw,
actief Rode Kruis Voorst lid, aan de
overkant van de weg wekelijks mensen helpen bij het vervoer van en

naar het MFC. Ze had van haar buurvrouw ook gehoord dat het Rode
Kruis nieuwe tenues en een nieuwe
ambulance nodig heeft en dat dat
veel geld kost. Ook assisteert buurvrouw Anneke bij evenementen.
Mede daarom dacht Lotte bij haar
eerst verdiende geld: wat ga ik hier
eigenlijk mee doen? De keuze was al
gauw gemaakt. Ze besloot haar verdiende 20 euro te doneren aan het
Voorster Rode Kruis.
“Ben je ook geïnteresseerd in een
leuke loomband? Kom dan gerust
even langs!”, aldus de enthousiaste
Lotte. Het ondernemersbloed zit zeker in de familie, want Lotte en haar
broer Tim helpen opa Hendrik bij
het kweken en verkopen van pompoenen en kalebassen.

Parkeergeld de Kuiter Bussloo
uitsluitend betalen met PIN
BUSSLOO.- Vanaf 1 oktober kunnen bezoekers van de Kuiter, het naturistenstrand op recreatiegebied Bussloo, uitsluitend parkeergeld met
PIN betalen. Voorheen werd hier in een overgangsperiode nog de mogelijkheid geboden om met contant muntgeld te betalen. De automaten
waar men een uitrijkaart koopt, worden binnenkort omgebouwd. Reden
voor deze wijziging is de veiligheid en de toename van het pingebruik.

BUSSLOO.- Op zondagmiddag 2
oktober opent de Volkssterrenwacht
Bussloo overdag speciaal haar deuren voor de Wetenschapsdag, met
als thema ‘Het heelal in 3D’. Tijdens
deze middag is er een gevarieerd
programma met onder meer waterraketten lanceren, waarnemen van
de zon, een zonnestelsel speurtocht
en enkele korte presentaties om
14.00, 15.00 en 16.00 uur. De deuren zijn geopend van 13.00 uur tot
17.00 uur.

maken het mogelijk dat we een
steeds completer beeld krijgen van
het heelal. Een actueel voorbeeld
is satelliet Gaia. Onlangs nog in het
nieuws geweest. Een onbemand
ruimtevaartuig dat op dit moment
in de ruimte waarnemingen doet
met als opdracht het heelal in kaart
te brengen. We weten door bijvoorbeeld dit soort onderzoeken veel
nauwkeuriger wat de afstanden en
de leeftijden van de sterren zijn.

De Wetenschapsdag staat dit jaar in
het teken van `Het heelal in 3D`. Het
afgelopen jaar zijn er weer veel ontwikkelingen geweest op het gebied
van astronomie. Veel onderzoeken
en wetenschappelijke publicaties

Bij helder weer is er ook de mogelijkheid om onze zon waar te nemen
met de zonnetelescoop. De zon is
vanaf de aarde de dichtstbijzijnde
ster en zo helder dat hij niet zonder
speciale hulpmiddelen met een te-

Diverse telescopen

lescoop kan worden waargenomen.
Maar met een zonnetelescoop kan
van dit boeiende hemellichaam genoten worden en wordt de zon een
gasbol met zonnevlekken en zonnevlammen.
De entreeprijs voor deze middag is
voor volwassenen €3,50. Voor kinderen is de entree gratis. Naast deze
Wetenschapsdag is de sterrenwacht
iedere vrijdagavond geopend voor
het publiek met een actuele voordracht en bij helder weer gelegenheid om zelf met diverse telescopen
naar de sterrenhemel te kijken. Meer
informatie over de activiteiten van
de Volkssterrenwacht Bussloo is te
vinden op de website www.volkssterrenwachtbussloo.nl of telefonisch via (0571) 262006.

Team BTB weer thuis

Emotionele finale Duchenne Heroes
TERWOLDE.- Na een week van bikkelen, dalen, klimmen en 700 km in
de benen zijn de Brute Terwoldse
Bikers weer thuis. Zaterdag 17 september vertrokken de heren naar
Saarburg om uiteindelijk na 700
km in Eindhoven te finishen. Een
emotionele thuiskomst na alle verhalen over Duchenne en de fysieke
inspanning. Duchenne Heroes 2016
is volbracht.
Er kwam een eind aan een jaar van
acties en trainingen toen de Brute
Terwoldse Bikers met ruim vierhonderd andere bikers én een grote
groep vrijwilligers over de finish reden in het park bij de Karpendonkse
plas in Eindhoven. Dit jaar hebben
al deze mensen het recordbedrag
van e 1.385.000,- opgehaald voor
onderzoek naar een medicijn voor
de spierziekte Duchenne.

Gedreven sporters

De Brute Bikers zijn allen gezegend
met gezonde kinderen en een sportief
lijf met gezonde spieren. Deze spieren hebben ze de afgelopen maanden

volop in gezet om sponsorgeld in te
zamelen voor Duchenne. Dit heeft
het prachtige bedrag van e 16.000,opgeleverd. Thuis wachtte de Brute
Bikers nog een heldenontvangst door
vrienden en familie. Zij hadden zich
bij het dorpshuis in Terwolde verza-

meld en onder de vrolijke klanken
van dweilorkest de Graapendaelers
werden de Brute Bikers als echte helden onthaald. Een mooie afsluiting
om met elkaar de verhalen te delen
van een emotionele, maar prachtige
week Duchenne Heroes 2016.

Jaarlijkse uitstapje KBO-Twello
Alle automaten op Bussloo waren
bij de invoering van het nieuwe parkeersysteem al ingericht op uitsluitend PIN-betalingen. Bij de Kuiter
was in de overgangsperiode nog de
mogelijkheid om met contant geld
te betalen. Voor de invoering van de
PIN-betaalwijze zijn enkele redenen.
Leisurelands merkt allereerst dat het
pingebruik enorm toeneemt. Een
andere reden is de reeks van vernielingen aan de betaalautomaten op
andere recreatiegebieden van Leisu-

relands, waarbij iedere keer slechts
enkele euro’s zijn buitgemaakt, terwijl de schade duizenden euro’s betrof.

Parkeerpashouders

Voor parkeerpashouders wijzigt er
niets. Zij houden hun parkeerpas
voor de lezer bij de uitgaande slagboom en kunnen vervolgens uitrijden. Meer informatie over Leisurelands en het parkeersysteem zie
www.leisurelands.nl/parkeren.

TWELLO.- Dinsdag 20 September om negen uur stapten 35 KBO-ers in
de bus voor het jaarlijkse uitstapje. Allemaal geteld, en wat bleek, een
verstekeling aan boord, maar na een hartelijk welkom en een goede reis
gewenst door Annie en Nelly gingen we van start.
Met een heerlijk zonnetje op de bol,
fijne jaren ’50 en ’60 muziek en flink
gekwebbel was het een gezellige
busreis. Klokslag tien uur arriveerden we bij Annie Cactus en daar
stond te midden van de cactussen
de koffie met de zelfgebakken koek
klaar. Annie, in Western kledij, vertelde over hoe zij en haar man Bert,
met de cactussen waren begonnen,
en over de geschiedenis hoe India-

nen in Amerika leefden tussen de
cactussen, hier gebruiksvoorwerpen
van maakten, en als voedsel gebruikten. Nu laten ze door middel van excursies de bezoekers genieten van
een enorme diversiteit aan cactussen, totaal 2500 stonden er in grote
tuin. Een lust voor het oog.
Natuurlijk konden we ook spulletjes
kopen en daar werd goed gebruik
van gemaakt. Buiten konden we op

een terras genieten van een vijver
met grote karpers. Toen stond de
bus weer klaar om ons naar het Wolfershuus te brengen waar op Oudhollandse manier werd gegeten. De
uitbater Steffan Jolink was speciaal
gekleed en ook wij kregen een schort
om en muts op. Een leuk gezicht!
Het eten was van prima kwaliteit en
dat kwam zeker omdat we door een
gebed alle duivels hadden uitgedreven. Kwart voor drie stond de bus
weer voor en zijn we via Duitsland
langs allerlei buitenwegen huiswaarts gereden waar we om 17.00
uur arriveerden.

Doe mee
oKToBeR 2016
Win een cadeau van €10,van de Wereldwinkel Twello
Los de puzzel op en vul in de onderstaande balk de letters in. Deze
moeten corresponderen met de cijfers in het desbetreffende hokje. De
oplossing kunt u voor 18 oktober a.s. afgeven bij de Wereldwinkel of
opsturen per mail @ Wereldwinkel Twello. De winnaar krijgt bericht thuis
en wordt bij de eerstvolgende puzzel vermeld.
De oplossing van de vorig puzzel is: “ klompenpaden”
De winnaar is: mevr Tiemens. Van harte gefeliciteerd!
Tijdens het klompenfeest kon u bij de kraam een mooie schaal winnen.
Uit de vele inzendingen heeft mevr. Zandberg de schaal gewonnen.
Ook u van harte gefeliciteerd!

6

Gratis zonnebril op sterkte
bij aanschaf van een
complete bril op sterkte!*
27

42

35

67

69

24

12

13

HORIZONTAAL: 1 Europeaan; 6 halm; 11 lol;

VERTICAAL:

12 persoonlijk vnw.; 13 zuiver; 14 poeder;

melkproducten; 2 dierengeluid; 3 lans; 4

15 dyne; 17 emeritus; 19 nikkel; 21 fout; 24
naaldboom; 26 visdeel; 29 allee; 30 handel;
32 soort haai; 33 uitgeteld; 34 zangnoot;
36 rubidium; 37 overwinning; 38 luchtzak;
39

*
persoonlijk

vnw.; 41 spil; 43 waterstand;

1

4

vervaardiger

van

rustoord; 5 loop; 6 vistuig; 7 twijg; 8 op
een keer; 9 bevel; 10 bijeenkomst bepaalde
bedrijfstak; 16 zilt; 18 aanwijzend vnw.; 20
oosterse titel; 22 dwarshout; 23 niet even;
24 decimeter; 25 neon; 27 centimeter;
28 dreumes; 30 opbrengst; 31 oogvocht;

Vraag naar verdere mogelijkheden en voorwaarden in de winkel.
sterkte
ratis zonnebril
op48 sterkte
45 bakmengsel;
zetel; 51 uitgestorven 33 vogel; 35 ivoor; 40 honingdrank; 42

Kom naar de winkel of
kijk op de website

visserslaars; 44 zanggroep; 46 editie; 47
vogel;van
53 plaats
op de Veluwe; 55 paard; 56
j aanschaf
een
persoonlijk vnw.; 49 regeringsreglement;
*
bolgewas;
59 public
relations;
60
Kom
de
nieuwe
collectie
rkte!* kleur;
omplete
bril57op
sterkte!
50 rund; 51 titel; 52
lidwoord; 54 babydoek;

o.nl

www.wereldwinkeltwell

voor de mogelijkheden

monturen bekijken van
Lafont, Lindberg, Michael Kors, Pro Design, Theo e

kiem; 61 halflang; 63 post; 64 de oudere; 66

56 opmaak; 58 denkbeeld; 59 stel; 62 rivier

verlaten; 68 op ellebogen voortbewegen; 69

in Zwitserland; 63 omslag; 65 decigram; 67

nauwgezet.

vreemde maat.

aar verdere mogelijkheden en voorwaarden in de winkel.

Wereldwinkel Twello
Stationsstraat 9, 7391 EG Twello
Telefoonnummer (0571) 28 00 32
www.wereldwinkeltwello.nl

om de nieuwe
collectie
monturen
bekijken
van Esprit, Henry Julien,
monturen
bekijken
van Esprit,
Henry
Julien,
ont, Lindberg, Michael Kors, Pro Design, Theo en andere topmerken.
ors,
Pro Design, Theo en andere topmerken.

Duistervoordseweg 12a

Twello

T. 0571 273271

Twello

T. 0571 273271

www.oogwereld.nl

lunch-diner-café

www.oogwereld.nl

v. Ghentstraat Twello, tel. (0571) 27 13 46

Duistervoordseweg 12a
Stationsstraat 1 Twello
info@koolmanenco.nl

Boekhandel Oonk | Stationsstraat 4 Twello
Telefoon 0571 - 27 15 09 | info@evennaaroonk.nl

Waardige
Waard

www.koolmanenco.nl

Twello

dorpsstraat 23 Twello

T. 0571 273271

Stationsstraat 17 • 7391 EG Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu
www.printandmore.nu
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur • zaterdag 10.00 - 13.00 uur

www.
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Indrukwekkend Ghana avontuur
door Gelre scout

De zoektocht naar het
verleden van mijn moeder

TWELLO.- Gelre scout Anniek Brinkman is weer thuis. En zo langzamerhand krijgen alle indrukken een plekje en kan ze er over vertellen.
Want indrukwekkend was het, de Ghana Experience waar ze deze zomer aan mee heeft gedaan. De Ghana Experience is een reis voor twintig scouts van 15 – 18 jaar uit heel Nederland. Tijdens de Experience
heeft de groep 3 weken lang dwars dor Ghana gereisd. Een geweldige
uitdaging.

TWELLO/DEVENTER.- Fotograaf-kunstenares Ellen Korth is een opmerkelijke vrouw. Kleurrijk en altijd bezig iets nieuws te creëren, steeds
op zoek naar nieuwe uitdagingen. ‘Charkow’, haar nieuwste Kunstfotoboek is in juni op het Fotofestival in Wenen gepresenteerd. Het project
behelst ook een reizende tentoonstelling, die – net afgesloten in Duitsland - op donderdag 3 november in ‘Dat Bolwerck’ om 19:00 uur in
Zutphen, Zaadmarkt 111, wordt geopend.

Een greep uit de activiteiten

In Huhunya hebben de Nederlandse
scouts samen met Ghanese meisjesscouts een weeshuis geschilderd en
met de weeskinderen gespeeld. In
Tamale (noord Ghana) was er veel
contact met een groep Ghanese
scouts die daar op kamp waren. De
scouts hebben veel over elkaars cultuur geleerd en hebben dassen uitgewisseld. Zo lopen er nu in Ghana
nu 3 scouts rond met een das van
scouting Gelre Groep Twello (elke
scoutinggroep heeft namelijk zijn
eigen das qua kleur en dessin). Met
de opbrengst van in Nederland ingezamelde lege flessen is de bouw
van een scoutinggebouw in Mankessim gesponsord en in Nsawam
hebben de scouts geholpen met de
bescherming van waterleiding, zodat deze niet stuk gaat tijdens een
bosbrand.

Enkele ervaringen

Het was met recht even schakelen.
Drinken uit een waterzakje. Douchen met een emmer water die je bij
de waterpomp haalt. In Tamale in

Noord Ghana waren de kledingvoorschriften heel streng en de sanitaire
voorzieningen niet meer dan een gat
in de grond. Maar ook: gezellig veel
huisdieren. De scouts sliepen vaak
in tenten, maar ook mochten ze enkele keren in iemands woonkamer

slapen. En dat bleek prima te passen: 20 matjes in een woonkamer.
Alle ervaringen zorgden voor een
hecht groepsgevoel. Anniek Brinkman: “We stapten in het vliegtuig
als mensen die elkaar een paar keer
hadden ontmoet, maar kwamen terug als een hechte familie. We’re all
brothers en sisters”. Voor Ghanezen
is het heel normaal om met iedereen
broer en zus te worden, maar voor
de Nederlandse scouts was het een
speciale toevoeging van deze prachtige reis.
Wat viel verder op?
De Nederlandse scouts hebben Ghana ervaren als een land waar alle
mensen heel hartelijk zijn. Ghanezen deelden alles: liever twee mensen weinig, dan één genoeg en één
niets. Ook kwam een commissionair
die een afspraak had met scouting 4
uur te laat. Waarom? Dat kwam toevallig zo uit. De uitdrukking “You’ve
got a watch, we have the time”
wordt wel heel letterlijk genomen.
Bijzonder relativerend ook, tegen de
achtergrond van de haastcultuur in
Nederland. Opvallend vond Anniek
Brinkman ook dat Nederlanders
vaak denken goed bezig te zijn door
vrijwilligerswerk te doen in minder
ontwikkelde landen, maar dat de
mensen daar vaak behoefte hebben
aan andere dingen dan wij Nederlanders denken.

Sjoelen in Jachtlust
TWELLO.- Donderdag 6 oktober aanstaande begint sjoelclub Twello aan het nieuwe seizoen. Van oktober tot
en met april kan er elke donderdag, van 9.30 tot ongeveer 11.30 uur, gesjoeld worden in het sportcafé van de
Jachtlust. De deelnemers zijn allen in de leeftijd van 70 tot 80+. De ‘club’ zou het prettig vinden om een aantal
nieuwe leden te kunnen begroeten. Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie: kom gerust eens kijken.

Jubileumconcert:
Popkoor Breakout bestaat 20 jaar
KLARENBEEK.- Op zaterdag 8
oktober viert Popkoor Breakout
haar twintigjarig jubileum in Ons
Gebouw aan de Woudweg 119 met
een uniek concert. De zaal gaat
om 19.30 open en om 20.00 uur
start het concert.
Gestart wordt met het oudere repertoire onder leiding van gastdirigenten Tanja Blekkink en Dirk Bouillon. In de pauze zijn er veel leuke
prijzen te winnen tijdens een verloting. Deze prijzen zijn onder andere
beschikbaar gesteld door ondernemers in de regio. Na de pauze is het
tweede deel van het concert met een
verrassings-act. Dan kunt u luisteren
naar liedjes uit het actuele repertoire
onder leiding van de huidige dirigent Marinke Bäck Hamers. Hierna
neemt een DJ het over en kunnen de
voetjes van de vloer. Het belooft een
feestelijke avond te worden. U kunt
aan de zaal uw kaarten kopen of bij
één van de leden. Kinderen tot 12
jaar € 2,50 en vanaf 12 jaar €5,-.

Stukje geschiedenis

Popkoor Breakout bestaat 20 jaar en is
in de zomer van 1996 opgericht door
Tanja Blekkink in Klein Amsterdam.
Tineke Koote, lid vanaf het eerste
uur vertelt: “Tanja begon tijdens een
buurtfeest over haar plannen om een
koor op te richten.” De buurvrouwen
reageerden positief. In Tanja’s volle
huiskamer in Klein Amsterdam werd
Breakout geboren. Daarna oefende het
koor al snel bij het Geveltje te Voorst.
Na een jaar was het koor uitgegroeid
tot 40 leden en vond Breakout een
geschikte oefenruimte in Klarenbeek.
Vanaf die tijd werd er iedere dinsdag
avond uit volle borst gezongen in Ons
Gebouw aan de Woudweg.

Haar vorige fotoboek ‘Utilité waarin
zij 41 beoefenaars van textiele ambachten presenteert, heeft bij de
internationale boekjurering ‘Schönste Bücher aus aller Welt’ 2011 een
zilveren medaille gewonnen. “Zelf
ben ik 15 keer verhuisd. Nu wilde
ik weten waarom mensen voor een
bepaalde plek hebben gekozen en
wat ‘Heimat’ voor hun betekent.
Waar hun wortels liggen en hoe diep
deze wortels gaan.” Zes mensen
koos ze uit, die ze intens begeleidde
en deelnam aan hun leven. Indrukwekkende, kleurrijke en verhalende
foto’s vertellen over hun bestaan,
hun leefomgeving en huiselijke omstandigheden.

Charkow

Toen het boek ogenschijnlijk gereed
was, ontbrak er iets wezenlijks en
rees de vraag; “Wat is de oorzaak dat
ik dit boek heb gemaakt? Het hoofdbestanddeel over de zoektocht naar
het verleden en de identiteit van
haar moeder moest kennelijk nog
geschreven worden. Twee jaar had
ze aan het boek besteed, om zich
vervolgens nog eens anderhalf jaar
bezig te houden met haar Oekraïense moeder uit Charkow. “Mijn moeder heeft nooit iets verteld over haar
achtergrond”, legt Ellen uit, “voor
mij dus vele lege, witte bladzijden
en ik verlangde naar opheldering”.
Als klein meisje had ze in de gangkast een zwart gelakte koffer gevonden. Aan de binnenzijde bekleed
met rood fluweel en enkele fotofragmenten. Nadat ze haar moeder had
gevraagd, de koffer te mogen bekijken, was het verrassende antwoord:
“Er is geen koffer” en dat bleek zo
te zijn. Haar moeder had ook deze
laten verdwijnen.

Mijn moeder is een geheim

Anderhalf jaar is ze bezig geweest
vrienden en familie te ondervragen
om maar iets van haar moeder aan
de weet te komen. Op een enkele
foto na is dat niet gelukt en is het
meeste een vraagteken gebleven. Ellen bleef achter met vele lege bladzijden. “Kruimels dat is wat ik nog
heb”, zegt Ellen, “ik weet dat ze
uit de Oekraïne kwam, van goeden
huize. Haar vader zou overleden zijn
toen ze jong was en haar moeder zou
omgekomen zijn bij bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Ze

De oudste foto van Popkoor Breakout gemaakt in 1998.
Tineke vertelt waarom zij bij Breakout kwam: “Ik hou van zingen en ik
hou van het repertoire van Breakout.
En er is meer gezelligheid, zoals de
jaarlijkse bbq die altijd een gezellige
afsluiting van het seizoen is en die
dit jaar alweer voor de derde keer
bij mij thuis is georganiseerd. Ieder
jaar hebben we een aantal optredens
rondom de Kerstdagen en dat vind
ik ook altijd heel mooi. Ik vind het
leuk dat er nog steeds vijf vrouwen
van het eerste uur lid bij zijn. Tijdens ons jubileumconcert zullen we
het lied California Dreaming zingen
samen met oud-dirigent Tanja. Hiermee begonnen we ons repertoire.
Ook zullen we het lied Sosholoza tijdens het jubileum zingen met ouddirigent Dirk Bouillon.”

Huidige Breakout

Conny Kalker uit Eerbeek is sinds
drie jaar lid en vertelt waarom zij
bij Breakout ging zingen: “Ik ben lid
geworden omdat ik heel graag zing.

Drie jaar geleden werd ik door een
collega op het werk getipt om eens
te gaan kijken bij Breakout. Het repertoire trok mij aan en vanwege
mijn eerdere ervaringen met diverse koren en de open en ongedwongen sfeer, dus meldde ik mij aan. Ik
voelde me echt op mijn gemak het
was daardoor niet moeilijk om lid
te worden. Per slot kom ik niet uit
Klarenbeek maar uit Eerbeek, maar
dat maakt niet uit. Het viel me op
dat alles aanwezig is, apparatuur,
geluidstechnicus, aanhanger en
accessoires. Ieder lid draagt zijn
steentje bij. De leden hebben interesse in elkaar en komen niet alleen
zingen, maar hebben ook zorg voor
elkaar. Bij zo’n koor wil je graag horen. En dan een extra pluim voor
onze jonge, enthousiaste dirigent.
Heel mooi dat zo’n jonge meid een
stel van die mannen en vrouwen
enthousiast kan maken en zij weet
ons koor naar een hoger niveau te
tillen.”

zou als krijgsgevangene naar Duitsland zijn afgevoerd en zou later als
verpleegster hebben gewerkt in een
ziekenhuis. Maar ook daar komt
haar naam in de boeken niet voor.
Zou ze als Russische spion hebben gewerkt en daarom haar verleden hebben uitgegumd? Ze zou een
broer hebben gehad en een halfzuster Annastasia, maar voor alles zijn
geen overtuigende bewijzen gevonden, slechts een paar foto’s en vermoedens. Na de oorlog kwam haar
moeder naar Den Haag en trouwde
Ellens vader. Hier heeft ze nooit kunnen aarden. Ze was anders, creatief,
kon zingen, dansen en handwerken,
haar schoonfamilie kon daar geen
waardering voor opbrengen. En zo
richtte zij al haar aandacht op Ellen
en vernietigde alles wat aan haar
verleden herinnerde. Haar heden
en toekomst was haar dochter. Er
zijn veel vragen, die vermoedelijk
onbeantwoord zullen blijven. “Maar
ze laat me nog steeds niet los”, benadrukt Ellen, “ik weet nog steeds
niet wie ze is en zij vervolgt: “Kort
na haar dood stond er een man op
de stoep, die beweerde dat hij mijn
moeder Nadya Subtschenko kende.
Ik schrok, klapte dicht en vroeg hem
later terug te komen. Ik heb hem
nooit meer gezien…….”
Het boekje over haar moeder staat
in schril contrast tot de zes andere
boekjes met kleurrijke, vrolijke foto’s van mensen en hun leefomgeving, tuinen, hobby’s en rituelen. De
zoektocht heeft niets opgeleverd dan
witte bladzijden en foto’s van bedenkelijk allooi.

Charkow

7 boekjes in een slipcase. Duits/Engels/Nederlands/ fotografie - ellen
korth. ISBN: 978 9 098 253 4009

Najaarskruiden
workshop Sterrenland
TWELLO.- De hoogzomerse dagen
maken langzamerhand plaats voor
het najaar. Een prachtig seizoen
waar er nog steeds overvloed is aan
kleurrijke bloemen, heerlijk fruit
en velerlei (wilde) kruiden. Deze
najaarskruiden zijn naast smaakmakend ook voedzaam en ondersteunen de natuurlijke weerstand
ter voorbereiding van de herfst- en
winterperiode. Dus: ontdek de overvloed van de herfst!
Op zaterdag 1 oktober wordt er op
biologische tuinderij ‘Sterrenland’
een nieuwe workshop over najaarskruiken gegeven. In deze workshop
wordt er door een vakkundige herboriste uitgebreid verteld over verschillende najaarskruiden, hun
medicinale werking en hoe deze
kruiden toe te passen zijn en te bewaren voor in de winter. Men gaat
samen aan de slag om een heerlijke lunch te bereiden met deze
herfstkruidenovervloed (denk aan

rozenbottel- of kastanjesoep, wilde
wortelkoekjes, najaarssalade, vlierbessenijs en meer). In de middag
kan men zijn eigen herfstconfiture
maken. Alle informatie van deze dag
en recepten worden meegegeven in
een handige handout.
Wanneer: zaterdag 1 oktober 2016
(10:00 -16:00 uur). Locatie: Biologische Tuinderij Sterrenland
Meermuidense weg 19b, Twello.
De kosten voor deze workshop zijn
40,- euro p.p. (incl. materiaal, biologische (warme) lunch, koffie en thee
met kastanjebonbons of najaarskruidenboekjes, een handout met alle
informatie over de najaarskruiden
en recepten). Voor het aanmelden
en/of meer info kun je contact opnemen met Janneke Donderwinkel
(06-16379319) (kleine.kolibrie84@
gmail.com) of via Sterrenland
www.sterrenland.com. Toos Rubbens: (0571-273212) (info@sterrenland.com)
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Welkoop Albers Klarenbeek stopt
KLARENBEEK.- Zaterdag 29 oktober 2016 is de laatste dag dat Welkoop Albers Klarenbeek geopend is. Henk Albers vindt het jammer dat
de vestiging zal moeten sluiten. Zeven jaar geleden was dit natuurlijk
niet de intentie, maar bepaalde zaken hebben ervoor gezorgd dat de
eigenaar genoodzaakt is te sluiten. Welkoop Twello neemt alle zaken,
zoals garanties, klantenpassen en dergelijke, over.

Na 101 jaar sluiten de deuren van Welkoop Klarenbeek.
Het is nog niet duidelijk wat er nu
gaat gebeuren met prachtige pand
uit 1915. Hier hebben de eigenaren
niks over te zeggen, omdat zij het

pand altijd gehuurd hebben. De afgelopen twee jaar is er gezocht naar
iemand die de zaak kon overnemen,
maar Henk Albers is er niet in ge-

slaagd een geschikte kandidaat te
vinden.
Naast het feit dat de omzet flink terugliep, door vele bestellingen op
internet en personele omstandigheden, is Henk Albers zelf ook van
plan het wat rustiger aan te gaan
doen. De focus komt te liggen bij
Welkoop Twello. Daar gaat hij samen met zijn zoon Bas hard aan de
slag om iedereen van dienst te kunnen zijn.
Er wordt gehoopt dat er toch nog
iemand is die zich aanmeldt voor
het prachtige pand in Klarenbeek.
Er kunnen heel wat dromen worden
verwezenlijkt. Klarenbeek zal hen in
ieder geval met open armen ontvangen. Hierbij dan ook een oproep aan
eenieder die geheel of gedeeltelijk
de winkel wil huren om zich te melden. Het pand zelf is eigendom van
een vastgoed bedrijf uit Raalte. Het
pand wordt nog voor drie jaar door
Henk gehuurd. Hij is nu van plan
het te verhuren voor die periode.
Henk Albers: “Ik had mijn plekje in
Klarenbeek wel gevonden. Er waren
vele leuke, vaste klanten, waarvoor
ik ook altijd zeer dankbaar ben geweest. Ik vind het vooral moeilijk
van die klanten afscheid te moeten
nemen, maar zij zijn natuurlijk altijd
welkom bij de Welkoop in Twello.”

Profile Hafkamp beste
serviceteam van Nederland
TWELLO.- De slogan van Profile
‘de fietsspecialist’ is : Daar kun je
meer van verwachten! Wat is dan
dat ‘meer’? Bijvoorbeeld goede
uitleg en advies bij aanschaf van
een fiets, gratis haal- en brengservice, gratis een vervangende
leenfiets, zelfs een elektrische bij
reparatie van een elektrische fiets
en een servicepas bij aanschaf van
een fiets met een waarde tot wel
200,- euro, zodat de fiets netjes
rijklaar gemaakt wordt en diverse
onderhoudsbeurten krijgt, zelfs
een zonder ervoor te betalen.
Service.., dit is een groot woord,
welke je pas ervaart wanneer je ermee te maken hebt. Bij Profile Hafkamp ‘de fietsspecialist’ doen de
medewerkers meer dan hun best!
Het team ging vorige week maandag
na de Profile-beurs met een grote bos
bloemen en een nog grotere wisselbeker naar huis. Zij mogen zich voor
2015/2016 het beste serviceteam
van alle Profile ‘de fietsspecialist’
van Nederland noemen. “We hopen
de wisselbeker nog lang in ons bezit te houden”, aldus Sander, mede-

Feeststemming bij
vernieuwde Bakker Bart
TWELLO.- Roze en witte ballonnen flankeerden afgelopen donderdag
de toegangsdeur van een vernieuwde Bakker Bart. Tien dagen bleef
deze deur voor de klanten gesloten om nu weer toegang te verschaffen
tot een bakker met een nieuw ‘gezicht’. De nieuwe look van ‘Bakker
Bart Nederland’.

Eigenaren Jacqueline en Frank van Dijk op de dag van de heropening.
Het is een komen en gaan op de
dag van de opening. Mensen zijn
nieuwsgierig en reageren enthousiast. Het regende de hele dag
complimenten. “Na 10 jaar is een
nieuwe uitstraling welkom”, lacht
eigenaresse Jacqueline van Dijk, “in
de vernieuwde Bakker Bart-winkel
zijn ook het nieuwe, frisse en eigentijdse logo en de aangepaste huisstijl
van de formule zichtbaar. De voor
Bakker Bart herkenbare roze kleur
is gebleven. We hebben de ruimte
voordeliger en gezelliger ingedeeld,

de grote tafel heeft plaats gemaakt
voor kleine intieme zitjes en gezellige hoekjes. Ook het assortiment
is uitgebreid.” De eigenaresse wijst
nog eens op het feit, mogelijk niet
bij iedereen bekend, dat men zowel
voor bedrijven als ook voor particulieren bestellingen aan huis bezorgt.
Het liefst wel de bestellingen een
dag van te voren opgeven.
Het hele weekend waren er gratis
koekjes en vanaf de opening is er
tien dagen een heerlijke appeltaart
in de aanbieding.

Sapdag op
boerderij de Blankemate

verantwoordelijke voor het mooie
rapportcijfer van een 8.89. Dit rapportcijfer is het gemiddelde cijfer,
waarmee klanten de medewerkers
beoordeeld hebben na het geven van

onderhoudsbeurten over de periode
2015/2016. Ook in 2013 én in 2014
is Profile Hafkamp ‘de fietsspecialist’ benoemd tot beste Profile winkel van Nederland.

Atelierroute voor herhaling vatbaar
VOORST.- Sommige deelnemers
aan de eerste atelierroute kregen
afgelopen weekend meer dan 100
bezoekers over de vloer. Een ruim
deel hiervan kwam uit het dorp:
belangstellend wat de buurvrouw
of buurman eigenlijk maakt in zijn/
haar atelier. De route telde een
grote verscheidenheid: van bronsgieten tot vilten, van breien tot
schilderen, fotografie en keramiek,
tuinobjecten en houtzaagkunst, verdeeld over veertien locaties. Veel
fietsers uit de naaste omgeving,
maar ook belangstellenden van verder weg kwamen tijdens deze twee
dagen naar Voorst. Veel bezoekers
kwamen vooral om meer te weten
te komen over het ambacht van de
vormgever en kunstenaar, zo heeft
Marius Bruggeman (bronsgieten)
die het verst van de route lag nabij
Klein Amsterdam ook erg veel aanloop gehad. Ook zijn er bezoekers
geweest die vooral eens binnen
wilden kijken en de deelnemers
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NIJBROEK.- Op zaterdag 1 oktober
vindt op de Blankemate, Blankematerweg 2 in Nijbroek de inmiddels traditionele persdag voor fruit
plaats. Het festijn wordt bovendien
opgesierd door een taartenbak wedstrijd, vershout-bewerking, demo
noten-olie, cider proeven, en streekproducten als jams, en honing. De
Welsumse Sapmobiel perst appels
en peren. Vershout laat zien hoe je
(vers)hout met je handen en oude gereedschappen verwerkt tot meubels
en andere nuttige werktuigen. De
Kleine Muyl demonstreert de verwerking van noten tot olie. Welsums
Goed heeft verschillende ciders uit
de IJsselvalei om te proeven.

Wat is er nog meer te doen?

Op de deel vindt u kraampjes met
ambachtelijke streekproducten zoals honing, jam, (wal)notenolie, cider en appelstroop. De Hoogstambrigade is aanwezig met uitleg over

aanleg en beheer van hoogstamfruitboomgaarden. Heeft u onbekende
appels of peren in de tuin? U kunt ze
inleveren bij de pomologische vereniging om te laten determineren.
Ita van Dijk zingt haar appellied.

Taartenbakwedstrijd

Heel Welsum en omstreken bakt. De
uitdaging is: bak een taart met fruit
uit de omgeving met minimaal een
middellijn van 23 cm. De jury bestaat uit deskundigen die de taart
beoordelen op uiterlijk, smaak en
techniek. Door de taart in te leveren
ondersteunt u de organisatie, want
uw taart wordt verkocht bij de koffie. Er is een toepasselijke prijs voor
de beste taart. Het belooft een interessante en gezellige dag te worden
voor jong en oud. De dag wordt met
zang opgeluisterd. Locatie: De Blankemate is te vinden op de grens van
Gelderland en Overijssel aan het
einde van de Arkerstraat.

Open Atelier Dagen
bij De Oener Kijktuin
Elisabeth Haak betrok ook haar tuin bij de tentoonstelling
van haar schilderwerken.
(dorpsbewoners) wilden ontmoeten.
Afgesproken werd met de deelne-

mers -allen zeer verrast door het
succes- om dit evenement elke
twee jaar te organiseren.

OENE.- Dit jaar doet ook De Oener Kijktuin mee aan de Open Atelier Dagen Noordoost-Veluwe. De eigenaresse Miep Offenberg schildert al vele jaren, maar is daar
nooit mee naar buiten getreden. Pas sinds een paar jaar legt zij het accent op haar
schilderwerk. Zij heeft geen herkenbare stijl maar is altijd aan het ontdekken. Net
zoals zij de tuin regelmatig herinricht zo schildert zij ook. Steeds weer bedenken
hoe zou het anders kunnen, maar vooral het gevoel voorop laten staan. De Kijktuin
heeft behalve schilderijen iets extra’s te bieden, namelijk de unieke locatie met de
niet alledaagse decoraties en de vaste planten die je niet overal tegenkomt. Bovendien is de tuin deze dagen natuurlijk gratis en vrij toegankelijk. De Open Atelier
Dagen 2016 zijn op vrijdag 30 september, zaterdag 1 en zondag 2 oktober, dagelijks
van 12.00 tot 18.00 uur. Kom je ook een kijkje nemen? Adres: Grote Weteringdijk
14, 8167 PR Oene, Telefoon: 0578 64 19 07 of mobiel 06 23 26 66 28.
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Styletime event
by Susskind
TWELLO.- U als trouwe lezer van deze krant kent vast deze vaste
rubriek, Styletime genoemd, waar iedere 2 weken een inwoner van
de gemeente Voorst kans maakt op een metamorfose.
Op zondag 9 oktober hebt u de mogelijkheid om een kijkje achter de
schermen te nemen om te kijken
hoe deze veranderingen tot stand
komen. Drie dames zijn deze middag uitgenodigd en zullen geknipt,
gekleurd en gestyld worden door
medewerkers van Frendz for your
hair. Na het aanbrengen van de
make up (perfect touch) staan de
dames voor de spiegel van Susskind waar de nieuwe herfst/wintercollectie klaar hangt. Gekleurd
geknipt en gestyld gaan de dames
naar de inpandige fotostudio van
4Modelz voor het eindplaatje wat
u in het Voorster Nieuws zal terug
zien.
Naast deze metamorfoses zal Susskind de gehele middag modeflitsen presenteren om u kennis te
laten maken met de nieuwe collectie. Om u als gast een middag te
verzorgen voor nog meer nieuwtjes
hebben we verschillende ondernemers uitgenodigd die binnen en

buiten het pand hun bedrijf gaan
promoten. Zo zal wijnhuis Ruud
Bakker een wijnproeverij verzorgen, Sophie lingerie haar nieuwste
ondermode tonen, Poliko unieke
handgemaakte sieraden, Mocha
&Mentha delicatessen en gifts,
Curves Twello fitness voor vrouwen, Pronkamer bloemen , planten en sfeerartikelen en autobedrijf
Bruggink toont voor u de nieuwe
Mazda MX 5. Natuurlijk is er ook
gedacht aan de innerlijk mens
want naast de wijnen van Ruud
Bakker laat de Zuivelhoeve u kennis maken hoe u echt moet kaasfonduen. Een zeer mooie beleving
voor u zal zijn de Chuck Wagon
van Ribhouse Texas uit Voorst.Zij
presenteren live cooking op locatie. Kortom een middag met veel
nieuwtjes en lekkernijen waarvoor
wij u graag voor uitnodigen op
zondag 9 oktober van 13.00-18.00
uur By Susskind more than fasion,
Dorpsstraat 16,Twello. Er is live
muziek en geen entree.

Kinderopvang ’t Kraaienest viert
vijftienjarig bestaan
WORP.- Afgelopen zaterdag 24 september vierde kinderopvang ’t Kraaienest op de Worp het vijftienjarig bestaan. In een gezellig en zonnig uitje
bij de Weelterkamp in Teuge vermaakten de kinderen en hun ouders zich
volop. Cake versieren, skelter rijden, springen op het springkussen en dieren voeren, het kon allemaal.
Vijftien jaar geleden startte Mariska
Kraaijenzank de kinderopvang aan
de Langestraat en ze heeft sindsdien
tientallen kinderen opgevangen.
Doordat de opvang in haar eigen
huis plaatsvindt en ze de enige pedagogisch medewerker is, zien de
kinderen altijd een vertrouwd gezicht. Vanwege het kleinschalige karakter en de grote flexibiliteit gaan
de kinderen er met plezier naar toe
en kunnen de ouders ook wisselend
de kinderen brengen. Kinderen tussen de 0-4 jaar kunnen er terecht op
een pedagogisch zeer verantwoorde
wijze.
Om het vijftienjarig bestaan te vieren gaven de kinderen een Wobbel
cadeau aan Mariska Kraaijenzank.
Daarnaast werd volop gespeeld, gelachen, gegeten en gedronken. Er
zijn nog plekken beschikbaar voor
kinderen op ’t Kraaienest.
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KDV ’t Indiaantje kijkt terug op
een geweldig vijftienjarig feest
TEUGE.- Zaterdag 24 september
was het dan zover: kinderdagverblijf ’t Indiaantje bestond vijftien
jaar! Het indianenterrein was
voor deze dag helemaal versierd.
Er stonden twee grote tipi’s en er
was een springkussen. Kortom,
één groot feest!
Als je om je heen keek zag je zowel
oud Indiaantjes, zelfs van vijftien
jaar geleden, als Indiaantjes van nu.
Het duurde niet lang of de mooiste
tijgers en prinsessen liepen rond. Er
werd namelijk volop geschminkt.
Ook was er een Indiaan die ballonen
vouwde en zo vishengels, hondjes,
armbanden en nog veel meer mooie
creaties uitdeelde. In het bos liep
paardje Jelle van paardenpension
Bellert rondjes met stralende kinderen. Ook was er heerlijke kaas
van kaasboerderij Den Hoek, pannenkoeken van zalencentrum en
café de Groot en een ijsje van ijssalon Rozenboom. De kinderen
konden tevens een lekker broodje
bakken,waarvoor er een vuurschaal
vanuit SJW Peco ter beschikking
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SPORT

Activia
Zondag 2 oktober

14.00 Activia 1 – Holten 1
11.30 Albatross 2 – Activia 2
10.30 Activia 4 – Emst 4
Vrouwen
11.00 Helios –Activia

CCW ’16
Zaterdag 1 oktober

14.00 CCW 2-IJsselstreek 3
14.00 Apeld Boys 2-CCW 3

Zondag 2 oktober

14.00 Twello 1 - CCW 1
10.00 CCW 2 – Epe 3(Bussloo)
12.30 CCW 3 – Wijhe 6(Bussloo)
11.30 Be Quick Z 3 - CCW 4
09.30 CCW 5- Groen Wit 4(Bussloo)
Vrouwen
11.00 V en L1-CCW/Voorst 1
12.30 CCW2-SHE 1(Bussloo)

Klarenbeek
Mariska Kraaijenzank en kinderen
van ’t Kraaienest.

Dames 1 V en L goed op dreef
DE VECHT.- Op deze prachtige nazomer dag mochten de dames van V en L naar
het voor hun onbekende Lemelerveld, die al veel gewonnen hebben met veel
doelpunten voor, maar ook tegen. V en L gaat, zoals iedere wedstrijd, uit van
haar eigen kracht en dat betekent dat zij proberen het spel te maken en de tegenstander niet in haar spel laten komen. Dat werd de eerste wedstrijdgedeelte
zo goed uitgevoerd dat er ook geen kansen kwamen om te scoren. In de 34ste
minuut gebeurde dat pas. Linda Casteel wist een 1 tegen 1 situatie te winnen en
het lukte haar bijna om te scoren. Echter de bal had nog een laatste tikje nodig
en dat deed Femke Koldenhof. In de 39ste minuut opnieuw Femke die opnieuw
goed werd aangespeeld door Linda. Het spel van V en L werd beter en beter. Veel
positiewisselingen en opkomende verdedigers. Lemelerveld wist even niet wat
hun overkwam. In de 43’ werd het 0--3 terwijl de bal bij V en L links achterin
was waar de opbouw begon was het aan de rechterkant Celester Keizer die de
ruimte voor haar indook. Via Lieke Hopman op de as van het veld werd de bal
voor haar ingespeeld. Celester haalde verwoestend uit en liet de keepster van
Lemelerveld kansloos. In de rust geprobeerd om duidelijk te maken dat het weer
eens tijd werd voor een zogenaamde clean sheet. Vorige week stonden met de
rust ook voor met 3-0 en werd het na 5 minuten toch 3-1 waarmee je de tegenstander weer wat hoop geeft. Dat moest vandaag voorkomen worden. Het leek de
eerste minuten van de 2e helft aardig te lukken maar in de 70’ minuut ging het
toch fout. Op de doellijn van V en L was het Ilona Keizer die de bal probeerde
weg te werken maar de bal totaal verkeerd raakte waardoor deze achter keepster
Evelien Gerritsen in het doel verdween. Het is erg zuur dat het 2e tegendoelpunt
deze competitie een eigen doelpunt is. Dan gebeurd er opnieuw iets vreemds. Bij
een voorzet van Lieke Hopman wist Femke goed voor de keepster van Lemelerveld te komen en met haar borst de bal binnen te werken. 1-4 , maar deze werd
afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later wordt het 1-4 door een doelpunt van
Loes Venhoeven na een voorzet van Jolijn Overvelde. V en L bleef de betere ploeg
en pakt weer 3 punten.

was gesteld. De activiteiten zoals
een vis vangen en grabbelen, indianentooien maken, een ketting rijgen
werden enthousiast uitgevoerd. Wij
kijken terug op een supergezellige
em geslaagde vijftiende verjaardag!

Zaterdag 1 oktober

14:30 Go Ahead 3 - Teuge 5
Vrouwen
14:30 Apeld. Boys 1-Teuge/Voorwaarts 1

Terwolde
Zondag 2 oktober

14.00 VenL 1 – Terwolde 1
11.30 Terwolde 2 – Voorwaarts 6
11.30 Terwolde 3 – Voorwaarts 12
09.30 Terwolde VE1 – TKA VE1
09.30 Terwolde VE2 – Epe VE1
Vrouwen
10.30 WSV 1 – Terwolde 1

Voorst
Zondag 2 oktober

14:00 Voorst 1 - Dierense Boys 1
10:00 Voorst 3 - Robur et Velocitas 6
10:00 Voorst 4 - Vorden 4

Twello
Vrijdag 30 september

Zondag 2 oktober

Zuiderlaan
Zaalvoetbal
19.30 Twello 1 – PFC 1
20.30 Twello 4 – Twello 5
Elders
20.30 Andarinyio 2 – Twello 2
20.30 Voorwaarts 3 – Twello 6
21.00 LZVV 1 – Twello 3

Teuge

Veldvoetbal
09.30 WSV 9 – Twello 3
10.00 Epse/Gorssel - Twello 5
10.00 SHE 4 – Twello 6
10.30 Overwetering 6 – Twello 4
10.30 Twello 2 – ZVV’56 2
14.00 Twello 1 – CCW’16 1

Heren Veld
14:00
Klarenbeek 2-ZVV 2
Vrouwen Veld
14:00
Klarenbeek 1-DSS 1
11:30
Klarenbeek 2-AZSV 1
12:00
Zutphen 1-Klarenbeek 3
Heren Veld
14:00
Orderbos 1-Klarenbeek 1
10:00
Columbia 3-Klarenbeek 2
10:30
Klarenbeek 3-Victoria Boys 2
10:00
Klarenbeek 5-Beekbergen 3

Zaterdag 1 oktober

14:30 Hatto Heim 1 - Teuge 1
12:00 BAS 2 - Teuge 2
14:30 Teuge 3 - Oeken 3
14:00 Go Ahead 2 - Teuge 4

Zondag 2 oktober

Voorwaarts
Vrijdag 30 september:
Zaal Jachtlust

’t Indiaantje wil iedereen bedanken
voor de geweldige dag, de overweldigende felicitaties en de vele cadeautjes. Ook de oudercommissie
en iedereen die geholpen of gesponsord heeft hartelijk bedankt!

21.30 Voorwaarts 1-Holten 1
20.30 Voorwaarts 3-Twello 6

Zondag 2 oktober:

14.00 KOSC 1-Voorwaarts 1
12.00 Blauw Wit 2-Voorwaarts 2
10.30 Columbia 2-Voorwaarts 3
09.30 Voorwaarts 4-Lemelerveld 3
11.30 Voorwaarts 5-Loenermark 3
11.30 Terwolde 2-Voorwaarts 6
11.30 Voorwaarts 7-Schalkhaar 4
10.00 SHE 2-Voorwaarts 8
09.30 Voorwaarts 9-Victoria Boys 3
09.30 Voorwaarts 10-Columbia 8
10.00 Epe 5-Voorwaarts 11
11.30 Terwolde 3-Voorwaarts 12

VenL
Zondag 2 oktber

09:30 V en L 3 - WWNA 4
10:00 Emst 2 - V en L 2
10:00 Eerb. Boys VE1 - V en L VE1
14:00 V en L 1 - Terwolde 1
Vrouwen
11:00 V en L 1-CCW›16/Voorst 1

Sporthal
Jachtlust
Donderdag 29 september

19:00 Volleybal Terwolde en Voorwaarts senioren

Vrijdag 30 september

20:30 Zaalvoetbal Voorwaarts
21:30 Voorwaarts heren 1-Holten 1

Zaterdag 1 oktober

10:00 Voorwaarts jeugd
17:00Volleybal CCW’16
19:30Handbal senioren
19:30 Voorwaarts dames 1-SEW dames 2

Zondag 2 oktober

12:00Handbal Voorwaarts senioren

Sporthal
Zuiderlaan
Vrijdag 30 september

19:30 Zaalvoetbal KNVB Twello

Zaterdag 1 oktober

13:00 Basketbal Twello jeugd

Seniorentoernooi TC de Schaeck
TWELLO.- TC De Schaeck organiseert ook dit jaar weer een seniorentoernooi en wel op 10 oktober. Aanvang is om
09.00 uur. Het toernooi zal worden gespeeld met 56 deelnemers. Iedere deelnemer zal vier wedstrijden spelen met
elke wedstrijd drie andere spelers. De wedstrijden duren drie kwartier. Na afloop worden de prijzen uitgereikt aan
degenen die het beste gepresteerd hebben, zowel voor dames als voor de heren. Om ongeveer 16.30 uur wordt er
afgesloten met een buffet. Het toernooi is reeds volgeboekt, dus opgeven heeft geen zin meer. Voor wie nog informatie
over het toernooi wil kan contact opnemen met onderstaande personen. Tonny Haarman Tel. 0571274174 E-mail:
tonnyhaarman@gmail.com Jan Haarman Tel. 0571274608 E-mail: famhaarman@hotmail.com

Woensdag 28 september 2016

Robin van Hulzen winnaar
‘Penel Bokaal’ 2016

TWELLO.- Robin van Hulzen heeft
afgelopen zondag de finale van de
‘Penel Bokaal’ voor D-pupillen (jo
13) bij Voorwaarts gewonnen. Robin
volgt de winnaar van 2015, Maik
van Gessel, op. Deze finale, alweer
voor de zesde keer, vond plaats tijdens de rust van de wedstrijd van
Voorwaarts1- BWO1. De finalisten

die vooraf werden geselecteerd uit
hun eigen D-team waren Nicol Visarius, Thijs Ploeg, Lars Messink,
Lucas Huisman en Robin van Hulzen. Het was een spannende finale
waarbij ‘good old’ John Hafkamp
verschijnende keren de bal uit het
doel moest halen door prima genomen penalty’s door de finalisten.

G-team Sv TwelloGo Ahead Eagles

TWELLO.- Dinsdagavond 20 september was het weer zover. Een selecte groep spelers van Go Ahead
Eagles reisde af naar Twello om het
daar op te nemen tegen het G-team
van SV Twello. Voorafgaande aan de
wedstrijd gingen beide teams met
elkaar op de foto, om daarna het publiek te vermaken met een prachtige
en spannende wedstrijd. Al snel in
de eerste helft kwam het G-team van
SV Twello op een 2-0 voorsprong
door enkele snelle acties van de
voorhoede. Na de 2-0 leek Go Ahead
wakker geschud en volgden al snel
twee tegengoals. Met een 4-4 stand
werd de rust ingegaan. In de tweede
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helft kwam het G-team wederom op
een voorsprong en wist dit de gehele
tweede helft vol te houden. Links
en rechts deelde de scheidsrechter
nog een kaart uit, maar dit kon de
pret niet drukken. Randy Wolters
koos halverwege eieren voor zijn
geld en sloot zich aan bij het G-team
waarmee de druk op GAE nog groter
werd. Uiteindelijk werd het 9-7 voor
het G-team en werd de wedstrijd afgesloten met penalty’s. Al met al een
bijzonder leuke avond voor beide
teams en het publiek, met dank aan
de spelers van Go Ahead Eagles en
complimenten voor het G-team van
SV Twello!

Viswedstrijd AOC-Oost

De prijswinnaars met wedstrijdleiding: 1. Tycho de Ruiter,
2. Robin Weijers en 3. Stan te Riele.
GEMEENTE VOORST.- De eerste viswedstrijd, gevist door de leerlingen van
het AOC, is gewonnen door Tycho de Ruiter. Hij wist in anderhalf uur tijd
418 centimeter vis te vangen. Tweede werd Robin Weijers met 328 centimeter vis en derde is geworden Stan te Riele. Hij wist 169 centimeter vis
bij elkaar te vangen. De wedstrijd werd gevist op donderdagavond in de
jachthaven van Deventer. Ook alle andere deelnemers wisten hun visje te
vangen. Enkele vrijwilligers van de visvereniging in Deventer vormden de
wedstrijdleiding en deden de meting van de vis.

Klassenoverwinning Rally Team Twello
TWELLO.- Rally Team Twello, bestaande uit moeder Marieke van
Gorssel en zoon David Jans, heeft
zaterdag 17 september de Hellendoorn Short Rally succesvol
afgesloten met een eerste plaats
en een zestiende plaats in het algemeen klassement.
Zo snel mogelijk rijden over de vijf
klassementsproeven, in totaal 72 kilometer, werd ervaren als autosport
ten top. Onverharde en verharde
wegen rond Hellendoorn, Almelo en
Markelo werden bij daglicht en in
het donker met plezier en precisie
afgelegd. David Jans: ‘’We hebben
heerlijk gereden,vooral op het onverhard in het donker was een geweldige
ervaring. Dankzij Marieke als uitstekende navigatrice en de extra lichtbak
met vier verstralers konden we er ‘s
avonds vol voor gaan. Jammer alleen
dat we de tweede versnelling van de
inmiddels 32 jaar oude Opel Corsa A
halverwege niet meer konden gebrui-

Prijsuitreiking Marieke van Gorssel.
ken, dat kostte veel tijd.’’ Toch kwam
de equipe tevreden aan de finish waar
tot hun verbazing bleek dat de concurrentie in hun klasse tot 1600cc ook de
nodige problemen hadden gekend en

ze de bekers voor de overwinning mee
naar huis konden nemen. Wilt u dit
enthousiaste en succesvolle team ondersteunen neem dan contact op met
Marieke van Gorssel (0571-274454).

Onmachtig Activia leidt nederlaag in Broekland
TWELLO.- Op deze waarschijnlijk
laatste mooie zomerdag van 2016
moest Activia aantreden bij Broekland. Trainer Hulshof kon geen beroep doen op de geblesseerde spits
Coen Kolkman; collega spits Michiel Mikkers genoot van een korte
vakantie en Leroy Fernandez had ‘s
morgens zijn eerste competitieminuten van het seizoen in het tweede
elftal gemaakt.
Verder was ook Niels Achtereekte nog
altijd niet wedstrijdklaar en zo miste
Activia nogal wat mensen. Gevolg
hiervan was dat Zemir Mujic vandaag
een linie doorschoof naar de aanval
waardoor Frank Oosterwegel startte
op het middenveld. Helaas liep Zemir
al heel snel een liesblessure op, waardoor er opnieuw geschoven moest
worden. Uiteindelijk was dit misschien te veel, maar ook met de mensen die nu in het veld stonden had
er beter gespeeld moeten en kunnen

worden dan nu gebeurde.
Activia speelde echter een zeer matige wedstrijd en moest na 90 minuten
afdruipen met een kleine nederlaag.
Daar zag het in het eerste half uur nog
niet naar uit: de wedstrijd kabbelde
voort en er gebeurde weinig in de
strafschopgebieden. Activia kreeg de
grootste kans via Wouter Klein Velderman die iets te bescheiden besloot om
breed te leggen vanuit een kansrijke
positie waar een schot op doel veel
logischer was. De ploeg liet zich echter uit het spel halen door een aantal
vreemde beslissingen van de scheidsrechter die de hele middag geen sterke indruk maakte. In de 42e minuut
kwam de bal opeens bij een volledig
vrijstaande aanvaller van Broekland
aan de linkerzijde van de Activia defensie en deze rondde beheerst af. In
de minuten die nog volgden tot de
thee had de voorsprong eenvoudig
verdubbeld kunnen worden omdat
Activia het kwijt was. De Broekland

Voorwaartsen slaagden er echter niet
in om nogmaals de trekker over te halen.
Na rust slaagde Activia er nauwelijks
in om te domineren; in sommige fases
werd de thuisploeg wel onder druk
gezet maar het ging toch allemaal te
slordig en de noodzakelijke scherpte
ontbrak. Bart Wippert kreeg na een
dieptepass van Guus Leerkes een levensgrote kans maar miste in de 1 op
1 met de keeper. Later kon Arco Bergman (vroeg ingevallen voor Zemir)
van dichtbij inkoppen maar wist de
doelman de bal met meer geluk dan
wijsheid te keren. Al met al was het
echter te weinig en gewoon niet goed
genoeg. Broekland had in de counter
veel ruimte om de wedstrijd te beslissen maar ontbeerde de kwaliteit om
het goed uit te spelen. Daardoor eindigde het in een uit Activia oogpunt
teleurstellende 1–0 nederlaag waardoor de ploeg voorlopig pas op de
plaats moet maken in de 4e klasse H.

Voorwaarts vermaakt publiek tegen BWO
TWELLO.- Voorwaarts speelde zondag met rouwbanden in verband
met het overlijden van André van Til, supporter, oud-keeper, leider en
bestuurslid. De wedstrijd begon met een minuut stilte. Op een zonovergoten Laene met de kersverse vader Rick te Riele in de basis begon
Voorwaarts energiek aan het duel met BWO.
BWO is een aanvallend ingesteld
team met veel technische bagage.
Het was voor Voorwaarts zaak om
de lijn van de afgelopen weken door
te zetten door de tegenstander geen
gelegenheid te geven in haar spel
te komen. In ieder geval had Voorwaarts met Ismar Maglajlic de eerste sterke actie op rechts, maar zijn
schot met links werd een gemakkelijke prooi voor de keeper. De volgende gevaarlijke situatie werd door
BWO afgedwongen. In de veertiende minuut redde Sil Fidani na een
prima actie van Timo Voss, die twee
verdedigers van Voorwaarts op het
verkeerde been zette. Alhoewel er
dreiging van beide kanten was in de
eerste fase van de wedstrijd werden
er weinig kansen afgedwongen.
Dat veranderde onverwacht in de
23ste minuut. Uit een corner voor
Voorwaarts werd de bal onvoldoende weggewerkt door BWO en binnen
de 16 meter bracht Joey Teering de
bal opnieuw hoog in op 5 meter van
het doel. Daar wist Bruce met zijn
geweldige timing de dalende ‘vuurpijl’ toch als eerste te koppen. De bal
rolde tegen de paal maar de rebound
was opnieuw voor Bruce, 1-0. Voorwaarts had daarna een goede fase.
Een prachtige pass van Rick te Riele
op Niels Pereboom werd op de 16
meter neergelegd voor de voeten van
Rick Timmermans. Zijn schot ging
hard op het doel, maar recht in de
handen van de keeper. Aan de an-

dere kant was het Vincent Bilanovic
voor BWO die een bal vanaf 25 meter ineens op de schoen nam. De bal
ging voorlangs. Daaropvolgend een
actie van Ismar voor Voorwaarts. Hij
zette vanaf rechts strak voor en de
bal ging voorlangs het doel, ondanks
verwoed inlopende aanvallers. In de
35ste minuut moest Matthijs Straatman resoluut ingrijpen om een aanvaller van BWO van een doelpoging
te weerhouden. Het duel werd door
de uitstekende leidende scheidsrechter Mulder als fair beoordeeld.
In de 38ste minuut sneed Rick Timmermans vanaf links het strafschopgebied binnen. De inlopende Bruce
en Joey Teering konden net niet bij
de bal. In de 41ste minuut is het dan
toch raak. Rick Timmermans legde
de bal vanaf links met zijn rechterbeen achter de verdediging. Bruce
kwam frank en vrij voor de keeper
en kopte de bal over de keeper binnen 2-0. Een riante voorsprong bij
rust.
Na rust zijn de toeschouwers nog
maar net uit het clubhuis als Ismar
aan de rechterkant voorbij de verdediger snelt. Zijn voorzet lijkt wat
te ver voor de aanvallers. Echter
Rick Timmermans kan nog net bij
de tweede paal zijn linkervoet tegen de bal aanzetten, 3-0. Wat een
weelde, want BWO is voetballend
niet het onderliggende elftal, maar
Voorwaarts is wel het meest effectief en gefocust. In de 49ste minuut

valt dan toch de verdiende goal
voor BWO. Middenvelder Vincent
Bilanovic weet met een goede actie
over rechts de 3-1 binnen te schieten. Voorwaarts antwoordt direct
met een corner die op een haar na
gemist wordt door de inlopende
Joost Hulsebos en Bruce Schotman. In de 54ste minuut krijgt Ismar het op zijn heupen. Vanaf het
middenveld dreigt hij met enkele
schijnbewegingen door het centrum
te snijden. Hij opent echter op Bruce
Schotman die met een simpele voetbeweging de bal achter de verdediging legt op de doorlopende Ismar.
Man of the match Ismar Maglajlic
werkt de bal fantastisch langs de uitlopende keeper Niek Nijenhuis van
BWO. De toeschouwers staan op de
banken. Wat een fantastische combinatie en afronding. De wedstrijd lijkt
gespeeld.
Het is echter nog niet gedaan na deze
fraaie 4-1. BWO zet nog één keer aan
en uit een corner valt de bal buiten de 16 voor de voeten van Tom
Groot Breteler. Zijn kogel is voor Sil
onhoudbaar, 4-2. Met dit doelpunt
houdt BWO hoop op de aansluittreffer. Daartoe hadden ze zeker mogelijkheden en kansen. Soms werd te
gehaast geschoten of zat er een been
van het ijzersterke Voorwaartscollectief tussen. Voorwaarts had ook
nog mogelijkheden, maar de nauwkeurigheid ontbrak in de eindpass.
Daarmee was de 4de overwinning
op rij een feit. Na het laatste fluitsignaal mochten de spelers het applaus
van de toeschouwers in ontvangst
nemen. De wedstrijd had opnieuw
een hoge amusementswaarde.
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Stroef spelend sv Twello klopt fc Zutphen ruimschoots
TWELLO.- Kwam het door de
hoge temperatuur op deze zondagmiddag in combinatie met het
spelen op kunstgras in Zutphen
of zat de oefenwedstrijd van donderdagavond tegen de in de derde
klas spelende club Turkse Kracht
uit Deventer (3-8 overwinning met
prachtig voetbal) nog in de benen?
Wie het weet mag het zeggen!
De hele eerste helft was het een gezapig potje voetbal. De thuisclub
kreeg wat mogelijkheden via Davey
Lindeboom, maar daar hield het ook
wel op. Keeper Jay Koster stond een
paar maal uitstekend opgesteld. De
verdediging van sv Twello mocht
blij zijn dat het centrum met Frank
de Croon en Frank Wijnbergen superieur speelde. Vooral het middenveld stond de eerste helft niet goed.
Teveel voor de bal en maar brengen in plaats van onmiddellijk te
spelen, hetgeen donderdag wel ge-

beurde. Hoeveel schoten te slap en
niet precies waren is niet te noemen.
Dan weer net voorlangs en dan weer
net naast de verkeerde kant van de
paal. Menigeen had zich reeds verzoend met een brilstand toen in de
toegevoegde tijd van de eerste helft
Frank Wijnbergen liet zien hoe je direct moet spelen. Hij gaf een sublieme pass aan Jesse Knetsch, die 0-1
scoorde. Ruststand 0-1 en daar kon
sv Twello nooit tevreden mee zijn.
Het eerste kwartier van de tweede
helft leek op de eerste helft. Nicky
Eekhuis gaf Rick Uninge de kans
om te scoren, maar zijn inzet was te
slap. Even later schoot hij in kansrijke positie net over en een schot
van Max Smaal belandde recht in
de handen van de keeper. Nadat Davey Lindeboom keeper Jay Koster
nog eens op de proef stelde kwamen
Bert Westendorp en Yanick Gorter in
het veld. Vooral op het middenveld

was dit een verbetering. Vooral de
vleugels werden nu meer gebruikt.
Jesse Knetsch schoot eerst alleen
voor keeper Anwar EL Bouchehati
nog hoog over. Niet veel later stelde
hij Nicky Eekhuis instaat 0-2 te scoren. Drie minuten later maakte hij
zelf 0-3. Vanaf de linkerkant wilde
Nicky Eekhuis niet achterblijven en
gaf Bert Westendorp de kans om 0-4
te scoren. In deze periode ging het
heel hard. Nadat een mooie vrije
trap van Max Smaal in het zijnet
belandde scoorde de goed ingevallen Bert Westendorp 0-5. In de 83ste
minuut maakte Nicky Eekhuis na
goed doorzetten 0-6. Daarna kreeg
sv Twello nog een handvol kansen,
die niet benut werden.
Een ruime overwinning deze zondag, maar volgende week zal er
duidelijk uit een ander vaatje getapt
moeten worden tegen sv CCW’ 16.
Aanvang 14.00 uur aan de Zuiderlaan in Twello.

Jeugd teams Trias winnen allemaal hun
eerste uitwedstrijd
TWELLO.- Bosman Wezep 1 –
Trias 1

Stefan Selders, Marleen en Rick IJsseldijk bleken last te hebben van het
vroege tijdstip waarop de wedstrijd
begon in Wezep, half tien. Halverwege de wedstrijd kon alleen Marleen tevreden terugkijken op het tot
dan toe enige punt van Trias. Hierna
werd echter het tij gekeerd. Ook
Rick en Stefan wisten hun punten
te pakken. Het leek echt weer een
wedstrijd te worden. Tot aan de laatste wedstrijd zat het publiek op het
puntje van hun stoel en zag het Marleen haar laatste wedstrijd winnen.
Dit bracht uiteindelijk een eindstand van 4 – 6 op het scorebord.

Blauw Wit 1 – Trias 2

Het trio Sebastiaan van der Scheer,
Jasper Heil en Toine Hulshof nam
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het afgelopen zaterdag op tegen het
Almelose Blauw Wit. Alle drie de
spelers begonnen fanatiek aan de
wedstrijd en dat betaalde zich ook
uit in drie overwinningen. De dubbel
werd vervolgens wel verloren. Maar
dat mocht de pret niet drukken. Toine en Jasper konden uiteindelijk ervoor zorgen in de laatste wedstrijden
dat uiteindelijk de winst naar Trias
ging. Ook hier werd het 4 – 6.

Smash 2000 1 – Trias 3

Na het prima resultaat van vorige
week stonden Nina Romano, Amber
Schierolz en Femke van Schaik opnieuw achter de tafel. Dit keer was
Smash uit Losser hun opponent.
Nina en Amber begonnen voortvarend aan de wedstrijd. Beiden wisten de overwinning in de wacht te
slepen. Na de dubbel wist ook Fem-

ke haar steentje bij te dragen. Uiteindelijk wisten alle drie de dames nog
één partij te winnen. Dit bracht, met
de winst van het dubbelpartij erbij,
op een 3 – 7 overwinning voor de
Twellose vereniging.

DTS 5 – Trias 4

Loes van de Kamp en Levi van Hunnik stonden afgelopen zaterdag voor
een zware opgave. Ze moesten zonder hun medespeler, Nick Selders
aanvangen aan de wedstrijd. Het
Twellose tweetal begon zeer strijdlustig aan de wedstrijd. De ene na
de andere partij werd door hen winnend afgesloten. Loes en Levi wisten
ervoor te zorgen dat ze in geen enkele partij een vijfde set hoefden te spelen. Ondanks dat ze met z’n tweeën
de wedstrijd moesten spelen, werd
er verdienstelijk gewonnen: 3 – 7.

Agenda
Woensdag 28 sept. WORKSHOP HAPJES MAKEN
MCF Klarenbeek, 10.00 uur
Woensdag 28 september RECREATIEF FIETSEN IN KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 18.30 uur
Woensdag 28 september ONTMOET CAFÉ PASSEREL
Café Titus Twello, 19.30 uur
Maandag 3 oktober, SKEELERCLINIC
Dalkweg Klarenbeek, 15.30 uur
Woensdag 5 oktober, WANDELEN IN KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 09.30 uur
Vrijdag 7 oktober, WILP STAAT OP DINER
Boerehofstee Wilp, 18.00 uur
Zaterdag 8 oktober, JUBILEUMCONCERT POPKOOR BREAK OUT
Ons Gebouw Klarenbeek, 20.00 uur
Maandag 10 oktober, SKEELERCLINIC
Dalkweg Klarenbeek, 15.30 uur
17 t/m 20 oktober, RECREATIEF ZWEMMEN IN DE HERSTVAKANTIE
Zwembad de Schaeck
Vrijdag 21 oktober, DISCOZWEMMEN JEUGD 9 T/M 15 JAAR
Zwembad de Schaeck, 19.00 uur
Zaterdag 29 oktober, KIJK! NIET..
Zandenallee Teuge, 19.00 uur
De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders
van Cultuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente
Voorst, zowel het structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contactformulier kunt u een account aanvragen waarna u geheel kosteloos gebruik kunt
maken van dit platform. Gepubliceerde activiteiten worden tevens gedeeld via
Twitter (@VoorstActief) en Facebook (Voorst Actief). Wekelijks wordt er in het
Voorster Nieuws een overzicht geplaatst van geplande activiteiten.

Kidsdag Tennisclub Teuge
zeer geslaagd

Maïscross 2016
TERWOLDE.- Op zaterdag 29 oktober gaat het weer gebeuren! Dan organiseert Jong-Gelre afdeling Terwolde/
Nijbroek voor de twintigste keer de maïscross. Opgeven kan van 22 september tot en met 21 oktober, maar wees
er op tijd bij, want vol=vol! Het crossterrein ligt aan de Bandijk, hoek Heegsestraat (tegenover camping de Scherpenhof).
Het belooft weer een flink spektakel te worden met een behoorlijke deelname. Start eerste manche: 12.30 uur.
Deelnemers moeten uiterlijk om 11.00 uur aanwezig zijn. Ook dit jaar is de toegang en het parkeren gratis. De
prijsuitreiking en het feest zijn aansluitend na de maïscross en de muziek wordt verzorgd door ‘mojo disco’’. Er
wordt volgens het regiorijdersreglement gereden. Aanmelden: maiscross.jtn@gmail.com

CCW’16 nipt langs Klein Dochteren
WILP.- CCW moest van middag op bezoek bij Klein Dochteren, een
ploeg die ook nog niet veel potten heeft kunnen breken dit seizoen. Onder een heerlijk zonnetje, maar op een bijzonder moeilijk bespeelbaar
veld, zonder de geblesseerde Tim Alferink en afwezige Aaron de Haan
werd het een bijzonder matige wedstrijd.
De openingsfase was nog wel voor
CCW, eerst was het de doelman van
de thuisclub die erg veel moeite had
met een inzet van Bas ter Riele, even
later was het Job Bruntink die echter
niet verder kwam dan een inzet op
de paal. Bij de eerste de beste keer
dat de thuisclub over de middenlijn
kwam was het Joris Bruntink die
goed redde op een schuiver onder in
de hoek nadat de spit van Kl. Dochteren alle ruimte kreeg om uit te
halen. Hierna zakte het voetbal van
beide kanten naar een zeer bedenkelijk niveau. Bij CCW lukte werkelijk
niets en de thuisclub deed niet veel
anders dan de ballen naar knotsen.
In de rust moest trainer Harold Gierman noodgedwongen Niels v/d Linde vervangen, omdat die door een
blessure niet verder kon en kwam
hiervoor Mark ter Riele in het veld.
Nadat er in de eerste minuten van

de tweede helft vrolijk werd doorgegaan met aan beide zijden hotseknotse-voetbal was het in de tiende
minuut na de rust kwam de thuisploeg zelfs op een 1-0 voorsprong,
bal verlies op het midden werd afgestraft met een lob over doelman Joris
Bruntnk. Of CCW deze achterstand
eerst nodig had valt moeilijk te zeggen, maar plots lukte het even wel
bij de blauwzwarten. Twee minuten
na de openingstreffer was het de tot
op dat moment onzichtbare Mark
Wolters die de bal uit de draai hard
en laag inschoot 1-1. Amper een minuut later was het Bart Keurhorst
die na een afgemeten pass van achteruit eerder bij de bal was als de
doelman en zodoende de 1-2 kon
aantekenen. Het was dezelfde Bart
Keurhorst die nog geen vijf minuten
hierna de mooiste goal van de wedstrijd maakte, na een goede combi-

natie wist hij met een schitterende
lob de doelman van de thuisclub het
nakijken te geven.
Gek genoeg was het na deze goede
tien minuten ook weer gedaan.
Klein Dochteren kwam zelfs weer
terug in de wedstrijd toen een vrij
trap vanaf de zijkant ongehinderd
ingekopt kon worden. Bij CCW werd
na dit doelpunt de Sander Dokter
vervangen door A-junior Emiel de
Jong, die voor de eerste keer in de
senioren z’n opwachting maakte en
dat zeker niet onverdienstelijk deed.
Voetballend heeft dit manneke zeer
zeker wat in huis wat ook zeker
hoopvol is de toekomst. Klein Dochteren probeerde het nog wel met een
portie werklust maar voetballend
konden ze het CCW echter ook niet
erg lastig meer maken. Uiteindelijk
dus een 3-2 overwinning , maar
is ook alles mee gezegd. Volgende
week moet CCW op bezoek bij buurman, en koploper SV Twello. Er zal
dan uit een heel ander vaatje getapt
moeten worden om het de koploper
lastig te maken. Aftrap 14.00 uur aan
de Zuiderlaan.

Tennisclub Teuge: open middag voor de jeugd.
TEUGE.- Op woensdagmiddag 21
september staan 28 enthousiaste
kinderen klaar voor de open tennismiddag van tennisclub Teuge.
Deze middag opent de tennisclub
haar park voor alle jeugd tussen de
6 en 16 jaar, die graag een keer kennis wil maken met tennis. De middag is zo opgezet door tennisleraar
Bart Scherders dat spelenderwijs
de kinderen de eerste beginselen
van tennis onder de knie krijgen.
Het tennissen wordt afgewisseld
met spelletjes, er is ranja, ijs en aan
het einde smikkelen de kids van de

overheerlijke pannenkoeken. Ieder
najaar organiseert tennisclub Teuge
geheel gratis een dergelijke middag.
De grote opkomst is een aangename
verrassing voor de organisatie en het
enthousiasme van de kinderen is
aanstekelijk en leuk om te zien. Voor
iedereen is er bovendien een prijsje.
Het is in vele opzichten een stalende
middag. De zon schijnt onafgebroken en de kinderen slaan met grote
overgave hun eerste winners en lobjes. Wilt u meer weten over tennisclub Teuge kijkt u dan eens op onze
website: www.tennisclubteuge.nl.

Amy Xhofleer en Cindy Boskamp
clubkampioenen Oortveldruiters
EMPE.- Na een weekend dressuur
en springen zijn zondagmiddag tijdens de parade de clubkampioenen
en overige prijswinnaars bekend gemaakt.
De kampioenen dressuur en springen kregen een dekje aangeboden
door KTC Kangaro en Quattro Wave,
beiden uit Zutphen. De dekens voor
de overall kampioenen werden zoals altijd aangeboden door Daaleman Zadels uit Empe en Klein Hekkelder uit Voorst. Er werd nog een
extra prijs aangeboden door Eye catchers Natalie uit Eerbeek aan Tess
Lammers met Nikki die een pluim
verdiend had. Tess springt nog niet
zo lang en de jury vond dat het er
keurig uitzag en dat ze heel netjes
sprong.

Markt Twello

van 12.30 tot
17.30 uur

“UIT EIGEN BOOMGAARD”

GIEZER WILDEMAN STOOFPEREN, DOYENNE DU COMICE HANDPEREN,
CONFERENCE HANDPEREN EN ELSTAR APPELS

WAARDEBON

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

ZUIDVRUCHTENAFDELING

BIO 500 GRAM
VOOR

1.99

1 KILO
NU 10.99 2 KILO



MELK OF PUUR

500 GRAM
NU

3.99

20.00

1000 GRAM
VAN 11.99 NU

8.00

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

MAGNESIUM 200
(-CITRAAT) NOVA VITEA

KNIJPFLES EKO

375 ML
VAN 5.95 VOOR

ABRIKOZEN TURKSE
A.A. KWALITEIT



CHOCOLADE PINDA’S
OF ROZIJNEN

WAARDEBON

VOEDINGSUPPLEMENTEN

ACACIA HONING

BIO KING SALOMO
DADELS PRACHTIG MOOI

4.99

90 SOFTGELS
VAN 16.95 VOOR

BLOEMEN HONING

KNIJPFLES EKO





VLIESPINDA’S JUMBO
VERS GEBRAND

WAARDEBON

HONING AFDELING

375ML
VAN 4.95 VOOR

3.99



WAARDEBON

NOTENAFDELING

€

12.95

BIOLOGISCHE
KOKOSOLIE
GEURLOOS
2000 ML
VAN 19.99 NU

14.99

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!

DE EEKHOORN noten, zuidvruchten en natuurvoeding

Hoofdweg 54-56, 6744 WL Ederveen, tel. (0318) 57 34 39, fax (0318) 57 23 19, Mobiel 06 53 55 44 69 E-mail. schoeman26@zonnet.nl www.de-eekhoorn.com

VISHANDEL VAN DIERMEN

SPAKENBURG

Gebakken Kibbeling

Verse Pangafilet’s

Zonder graat & heerlijk gekruid!

Heerlijke stevige vis om te bakken !

500
gram

8.00

700
gram

10.

00

3 voor

gratis saus!

6.

00
4e gratis!

Verse Zalmfilet

Gestoomde Makreel

Heerlijk zonder graat!

Ouderwets lekker!

500 gram

10.00

Per
stuk

3.50

2 voor

6.50

twitter@vismanjan

Hollandse Nieuwe ter plaatse gesneden
Bij ons altijd vers van het mes Tot vrijdag in Twello op de Markt

Zaterdag Molenfeest
TWELLO.- De Havekesmolen is
zonder twijfel één van de meest
monumentale bouwwerken die
Twello rijk is. Een prachtig stuk
erfgoed, dat door enthousiaste
vrijwilligers draaiende wordt gehouden. Letterlijk en figuurlijk.
Maar daar is geld voor nodig. En
daarom hebben de buren uit de
straten rondom de molen en diverse verenigingen de handen ineen geslagen.
‘s Morgens vanaf 11.00uur is er
voor de jeugd van alles te doen en
te beleven. Een workshop schilderen in de feesttent, ponyrijden in de

wei, schminken, broodbakken op
houtvuur, spijker slaan, een springkussen, spektakel verzorgd door
Schouting Gelre Groep: het is er allemaal. Voor de volwassenen is er
een speciale tentoonstelling te zien
in de Molenschuur, verzorgd door de
Oudheidkundige Kring Voorst. Haal
herinneringen op bij oude beelden
van de Havekesmölle en Duistervoorde. In de tent geniet u in alle
rust van een kop koffie met zelfgebakken lekkernijen.
De middag is toegespitst op het oudere publiek; met optredens van Cadenza en Shantykoor De Trossen Los.

Eerste Algemene
Ledenvergadering SV CCW’16
WILP.- Afgelopen vrijdag 23 september heeft
de fusieclub SV CCW’16 haar eerste algemene
ledenvergadering gehouden. De ereleden,de
leden van verdiensten en overige leden werden hartelijk welkom geheten door de aftredende voorzitter Albert van Brink. Zoals ieder jaar stonden de leden stil bij de inmiddels
overleden clubleden.
Het Hoofdbestuur heeft te maken met een
aantal aftredende en niet herkiesbare leden.
Gelukkig heeft de club een aantal kandidaten
die dan ook aangenomen worden door de vergadering. Gelukkig is er bij de andere besturen nog voldoende animo om de aftredende
leden op te vangen. De scheidende bestuursleden werden toegesproken door Alexander
Voskuijlen. Namens alle leden bedankt hij ze
voor jarenlange inzet.
Voskuijlen gaf aan dat als er een bingokaart
zou bestaan met alle vrijwilligersfuncties binnen de club, Albert van Brink deze zeker vol
zou hebben. Hij is de afgelopen jaren zeer actief geweest in diverse functies van de club.
In zijn laatste functie was hij zeker een van de
drijfveren voor wat betreft de fusie tussen de
clubs SV Wilp en SV Cupa. Bij de heer Wassink memoreerde hij dat buiten het voetballen, je lichtelijk in paniek kan raken als je als

Geniet van de sfeer is de prachtige
feesttent, mede mogelijk gemaakt
door Scoutinggroep De Vundelaar.
Vrijwilligers van SV Voorwaarts en
buurtbewoners staan klaar om u van
dienst te zijn: zij tappen een lekker
biertje voor de liefhebber of schenken een wijntje. Voor de kosten hoeft
u het niet te laten: de optredens zijn
gratis te bezoeken, en we hanteren
verder hele schappelijke prijzen. Dat
geldt zeker ook voor de activiteiten
voor de jeugd. De totale opbrengst is
bestemd voor het goede doel: onder-

Aftredende bestuursleden v.l.n.r.:
Hans Wassink, José Post,
Hans Hugo Bakker en Albert Brink.
ledenadministrateur met ingaan van een fusie
alle bestanden van je leden kwijt raakt. Hans
Hugo Bakker heeft zich jarenlang bekommerd
om alle materialen. Mevrouw José Post verzorgde op uitstekende wijze het secretariaat
binnen de vereniging. Het viertal kreeg een
bos bloemen en een fles wijn.

houd van die prachtige molen. Die
molen waar we allemaal van genieten. U toch ook?
Kom daarom massaal naar het Havekespad. U steunt er een goed doel
mee, en maakt de jeugd vertrouwd
met de grote cultuurhistorische
waarde van de Havekesmolen.
De molen is dan ook de hele dag gratis te bezichtigen. Vrijwilligers staan
klaar om u rond te leiden en vragen
te beantwoorden. Tot zaterdag!

Woensdag 28 september 2016

MEDISCHE DIENSTEN
Als u buiten de spreekuren dringend
een huisarts nodig heeft Klarenbeek:
bellen naar Apeldoorn: 0900 600 90
00 Voorst: bellen naar Zutphen:
0900 200 90 00 Twello/Terwolde/
Wilp: bellen met de Centrale
Huisartsenpost Salland 0570 50 17 77.

Dienst Apotheek Salland

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

TANDARTSDIENST

Voor informatie kunt u het antwoordapparaat van uw tandarts
afluisteren.

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.

M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit,
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 55
03, bgg. 055 360 01 89

NAVIVA KRAAMZORG

24 uur per dag Tel. 088 77 77 666

Yunio Oost Gelderland

Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg

Medipoint|Vérian
Zorgwinkel

Ook voor uitleen verpleegartikelen.
Medisch Centrum Twello, Raccorderment 8. Openingstijden: maandag
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.00
uur. Voor informatie kunt u bellen
met de Medipoint Zorglijn 09001121125 of e-mailen naar
kcc.elst@emcart.nl.

ZorgSaam; uitleen
hulpmiddelen

Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze
openingstijden kunt u op werkdagen
van 17.00-20.00 uur en op zaterdag,
zon- en feestdagen van 10.00-17.00
uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Voor informatie
bel met Zorgsaam op werkdagen van
9.00-17.00 uur, tel. 055 58 898 58. Uitleenservicepunt de Benring, Tuinstraat
51 in Voorst. Maandag t/m vrijdag van
9.00 - 12.30 uur.

Sensire AlgeMEEN
maatschappelijk werk

Tel. 0900-6228724 24 uur per dag
bereikbaar. Inloopspreekuur donderdagochtend van 08.30-09.30 uur.
Raccordement 8i, Twello.

SENSIRE THUISZORG

Om zo lang mogelijk thuis te kunnen
wonen, zorgen wij voor persoonlijke
verzorging en verpleegkundige zorg.
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7
dagen per week, via telefoonnummer
0900-8856. Bezoekadres:
Raccordement 8h, Twello

Vérian Zorglijn

Informatie over wijkverpleging,
huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 0881263126. 24 uur per dag bereikbaar.

Trimenzo Zorg aan huis

Biedt thuiszorg aan alle zorg- en
hulpverleners in de gemeente Voorst
en is 24 uur per dag bereikbaar via
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie:
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in
Twello

BUURTZORG TWELLO

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

Diabeteslijn

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

SALLAND VERZEKERINGEN

Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag
van 13.30-16.00 uur in het Kulturhus
Jachtlustplein 11, Twello

MEE VELUWE VOOR MENSEN
MET EEN BEPERKING

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

KERKDIENSTEN

‘uit het archief’

Zondag 2 oktober

Ger.gem.De Vecht-Terwolde, 09.30
uur ds. K. Boeder en 14.30 uur ds.
K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds.
Y. van Neck.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 10.00
uur kand. W. ‘t Hart, 15.00 uur ds.
H. van Marle (Tabernakelkerk).
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, ds. T.
van Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur, ds. M. Valk.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur,
pastor Oude Vrielink.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. M.
Bassa.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, dhr.
Timmer.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. K.
Roffel.
R.K.kerk
Duistervoorde-Twello,
10.00 uur, Viering in Vaassen (Franciscus en Claradag).
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven),
10.00 uur, ds. C. v/d Worp, 17.00
uur, ds. J. Boer.

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

Uitstapje van een groep, vermoedelijk uit Terwolde. Het kan een tentoonstelling zijn.
Wie kan ons nader informeren?
Reacties naar Jan Siero 0571 273433 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

Oecumenische Omroep Voorst

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

NaastenhulpVoorst

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

DIERENARTSEN
DIERENKLINIEK TWELLO

Reactie week 38.

Er is geen reactie gekomen over het bakhuisje.

Najaarsfair Dorpskerk Twello: maak het verschil
TWELLO.- Aanstaande zaterdag, 1 oktober, wordt er rondom de Dorpskerk een najaarsfair georganiseerd. Vorige week heeft u in deze krant
kunnen lezen over het project Moldavië, waarvoor deze najaarsfair
wordt gehouden.
fairkoop van producten uit Moldavië, maar ook zullen er zelfgemaakte
producten van dorpsgenoten te
koop zijn. Ook is er een kraam zijn
waar u verstelwerk kunt brengen dat
ter plekke gemaakt wordt tegen een
vrije gift. Muziek zal ten gehore gebracht worden door Twello Vocaal

en Excelsior. Uw auto laten wassen
kan voor 6 euro, er is eten en drinken en nog veel meer.
U kunt verschil maken: een uurtje
gezelligheid voor u kan de toekomst
van een kind veranderen. Mocht u
niet kunnen komen dan kunt u een
gift overmaken op rekening nummer: NL14 RABO 0362 858470 t.n.v.
Diakonie Dorpskerk Twello, o.v.v.
Moldavië. De fair start om 11.00 uur
en duurt tot 15.00 uur.

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

Landelijk worden er door de kerken
en Youth For Christ verschillende
acties opgezet om vooral kinderen
in het armste land van Europa te
ondersteunen en ze een toekomst te
bieden. Op de najaarsfair is van alles
te beleven. Zo is er een springkussen
voor de kinderen, een wijnproeverij,

Dierenarts voor gezelschapsdieren,
paarden & landbouwhuisdieren.
Torenbosch 64, Twello,
Zutphenseweg 50, Klarenbeek.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com

Bijna anderhalve eeuw redactie
Kerkbode Terwolde-de Vecht

DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK

DIERENKLINIEK
DE IJSSELVALLEI

Kliniek voor gezelschapsdieren en
paarden. Voor spoeddienst 24 uur
per dag bereikbaar 055-3669286.
Kopermolenweg 11 Klarenbeek.
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

TERWOLDE.- In de Startdienst op 18 september van de protestante gemeente Terwolde/De Vecht stonden de aanwezigen stil bij het afscheid
van Anno en Annie Fridrichs van de redactie van de Kerkbode van
Terwolde-de Vecht.

SPREEKUREN
WIJKAGENT
Twello
Atus Leleulya
Donderdagavond 19.00-21.00 uur
Politiebureau, Veilingstraat 30
Klarenbeek
Cengiz Kara
Elke 3e woensdag van de maand
19.00 uur-19.30 uur
Multifunctioneel Centrum
Wilp/Voorst/Bussloo/
Steenenkamer
Wilco Jansen
Elke 1e dinsdag van de maand
Wilp 19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de
Pompe
Voorst 20.00 - 20.30 uur, Dorpshuis
Voorst
Nijbroek
Teuge en Twello boven de Spoorlijn
Wilco Jansen (waarnemend wijkagent)
Elke 2e maandag van de maandag
van de maand
19:30-20:30 uur, Dorpshuis Arend

De oude en de nieuwe redactie van de kerkbode. Van links naar rechts:
Marietje Bosman, Alie Nijhof, Sari Wolters, Annie en Anno Fridrichs.
Anno heeft meer dan 55 jaar die taak
op zich genomen en zijn vrouw Annie heeft hem daar 42 jaar in bijgestaan. Sari Wolters heeft het tot nu
toe ook al weer bijna 50 jaar gedaan

en blijft dat ook nog voortzetten.
Samen hebben ze dus bijna 150 jaar
samenstellen van de Kerkbode gerealiseerd. Een prestatie van formaat.
Anno en Annie hebben daarmee een

belangrijke rol vervuld in het verbinden van de mensen in de gemeente.
Immers de kerkbode geeft informatie
door van en over elkaar en over alles wat van belang is in de gemeente.
Zij zijn daarbij warme en hartelijke
mensen. Met liefde en inzet hebben
zij zich ingezet. De gemeente heeft
hen daarvoor een theaterbon aangeboden als blijk van waardering; een
kleine materiële uiting van hetgeen
de gemeenteleden in hun hart aan
dankbaarheid voelen voor wat zij
hebben betekend. Samen met Sari
is hen een ontspannen avond in het
theater van harte gegund.

Gelukkige aflossing van de
wacht

Het thema van de startdag was ‘Ga
mee op reis..’. Een afscheid is een
stap tijdens de reis van verleden
naar toekomst. Anno en Annie zijn
nu gestopt met de kerkbode. Sari
blijft als de spil doorgaan en Marietje Bosman en Alie Nijhof vullen
de open plekken weer in.

Actie koor Zingt den Heer
VOORST.- De herfst is begonnen en Zangkoor Zingt den Heer houdt weer de tweejaarlijkse actie. Het gaat om de
verkoop van overheerlijke slagersrookworsten. Per stuk kosten ze drie euro en voor drie stuks betaalt u acht euro. Op
7 en 8 oktober kunt u de koorleden verwachten. Doe mee en geef het koor en steuntje in de rug! En vergeet vooral het
jubileumconcert niet op 12 november in de Dorpskerk te Voorst.
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Bij elke € 10,-* aan boodschappen ontvang je 1 gratis spaarzegel vanaf
woensdag 24 augustus t/m dinsdag 1 november 2016. Actie is alleen
geldig bij de winkel(s) die vermeld staan in deze advertentie. Tegen
inlevering van een volle spaarkaart (met 40 spaarzegels) ontvang je een
boodschappenpakket t.w.v. ruim € 40,-. Je kunt je boodschappenpakket in
de winkel ophalen vanaf zaterdag 8 oktober t/m dinsdag 1 november 2016.
Inhoud pakket kan afwijken van getoonde afbeelding.
Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels
*Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen,
zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels,
toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

