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Jan de Croon 
houdt u mobiel!
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Meer dan 40 
scootmobielen 
op voorraad!

ZATERDAG 6 OKTOBER
11:00 - 15:00 UUR
NVM OPEN HUIZEN DAG

ZATERDAG 6 OKTOBER
11:00 - 15:00 UUR
NVM OPEN HUIZEN DAG

ZORG DAT U

KUNT LENEN
WEET WAT U
VOORAF

Gasten welkom 
bij Rode Kruis 
weekend Lemele
GEMEENTE VOORST.-  Al vele 
jaren organiseert het Nederland-
se Rode Kruis afdeling Voorst 
een vakantieweekend  in de Im-
minkhoeve te Lemele voor oude-
ren en gehandicapten.

Echtparen die gedwongen ge-
scheiden moeten leven, echtparen 
of alleenstaande ouderen die niet 
meer zelfstandig op vakantie kun-
nen, komen hiervoor in aanmer-
king. Dit jaar wordt het weekend 
gehouden van  zaterdag 3 novem-
ber tot en met dinsdag 6 november 
2018. Inwoners uit de gemeente 
Voorst en het Apeldoorns deel 
van Klarenbeek kunnen zich aan-
melden. Wilt U graag deelnemen 
aan dit weekend dan kunt U infor-
matie verkrijgen en/of zich hier-
voor aanmelden bij: Dinie Smal-
legoor; tel.(055)301 15 86 of Winy 
Egberts; tel.(0571)27 44 49. Er 
kunnen maximaal 40 gasten mee. 
U wordt daarom verzocht om U zo 
spoedig mogelijk aan te melden.

Concert Bachkoor 
WILP.- Op zaterdag 6 oktober heeft Bachkoor Apeldoorn o.l.v. dirigent Joop 
Schets zijn jaarlijkse koordag in de Dorpskerk Wilp. De hele dag wordt dan 
gewerkt aan het concert Die Jahreszeiten van Joseph Haydn. Het concert gaat 
over de 4 seizoenen, Lente, Zomer, Herfst en Winter. Op deze dag kunt u een 
gratis miniconcert (preview) bijwonen. De aanvang is om 15.30 uur. 

10-Jarig VHC floreert

TWELLO.- Afgelopen zondag vierde hockeyclub VHC haar 10e ver-
jaardag met een hockey-clinic en een borrel. De grote opkomst en het 
prachtige weer maakten het tot een bijzonder geslaagde dag voor VHC 
en haar gasten.

Clinic
Zo’n 120 kinderen meldden zich 
voor de clinic, die door de Ra-
bobank in samenwerking met de 
KNHB werd aangeboden. Samen 
met medewerkers van VHC wer-
den op veld 1 diverse oefeningen 
uitgezet, waaraan de deelnemers 
beurtelings konden meedoen. Het 
enthousiasme bij de kinderen was 
groot. 

Jong-internationals
Het enthousiasme werd nog groter, 
toen hockey-internationals Noor 
Omrani en Menno Boeren aanslo-
ten. Ze deden mee aan de clinic en 
beantwoordden vragen van de kin-
deren. Ze sloten de clinic af met een 
spontane wedstrijd, die neerkwam 
op ‘’de jongens tegen de meiden’’. 
De wedstrijd werd professioneel 
verslagen door Ralf Tip, vanaf het 
terras keek een flink publiek toe. 
Na afloop van de wedstrijd deelden 

de hockey-internationals handte-
keningen uit en lieten zij zich roy-
aal fotograferen.

Borrel 
Ondertussen was het terras volge-
lopen met de ‘’verjaardagsvisite’’. 
Voorzitter Johan Homan blikte 
kort terug op de ontwikkeling van 
VHC. De club die met haar pret-
tige sfeer, twee velden, een prach-
tig clubhuis, de gezonde kantine, 
een rookvrij terrein en een gloed-
nieuw VHC-tenue goed aanslaat in 
de wijde regio. Johan kon dan ook 

met trots melden dat VHC de grens 
van 300 leden is gepasseerd. De 
aanpak zoals die is samengevat in 
de slogan ‘’Gezond, gezellig, voor 
iedereen!’’ blijkt te werken. Vervol-
gens sprak namens het College van 
B&W sportwethouder Hans van der 
Sleen. 
De wethouder sprak zijn waar-
dering uit voor de club en wens-
te VHC een gestage groei toe.  

VHC naar 2023
De grote opkomst en het enthousi-
asme op deze dag zijn mooie indi-
catoren voor de toekomst van VHC. 
VHC kijkt met vertrouwen haar 
toekomst tegemoet. Een keer vrij-
blijvend meetrainen? Meld je aan 
bij werving@vhctwello.nl  

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

*OP=OP. vraag naar de voorwaarden

ACTIE
NESCAFÉ Dolce Gusto
Mini Me cadeau
b�  aanschaf van
twee Silvana Support® 
hoofdkussens*

Telefoon: 0571-270825
Mail: vragen@yoost.nl 

Premieverlaging 
informeer!!

LEEGVERKOOP

NU ALLES

KORTING
30%

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

BIJ INTRATUIN DEVENTER

Zilveren CDA-speld 
voor Arend Jansen

Mode en wonen 
bijlage

Geslaagde 
voetbalclinic met 

Jan Kromkamp

In deze speciale Modespecial bereiden een groot aantal regionale bedrijven u alvast voor op de nieuwe herfst en wintertrends. De moderne mens wordt steeds modieuzer, er wordt meer tijd besteed aan uiterlijk, kleding en op het gebied van wonen. In deze special vindt u een mix van diverse thema’s zoals dames- en herenmode, schoenen, cosmetica, sieraden, sport en woninginrichting. Ontdek de nieuwste modetrends in het centrum van de Stedendriehoek, veel aandacht wordt er ook geschonken aan de presentatie in de etalages. Modezaken die naast mooie kostuums ook schoenen, horloges, luxe accessoires en cosmetica aanbieden. Cadeau- en bloemenshops hebben een ruime keus in boeke� en, kussens, kaarsen etc. Deze speciale modespecial laat u kennis maken met de allerlaatste snu� es, ideeën en trends voor het aanstaande seizoen. Op de volgende advertentie- en redactiepagina’s gunnen de deelnemende winkeliers u alvast een kijkje in het ruime assortiment. 

In deze speciale Modespecial bereiden een groot aantal regionale bedrijven u alvast voor op de nieuwe herfst en wintertrends. De moderne mens wordt 
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In deze speciale Modespecial bereiden een groot aantal regionale bedrijven u 
alvast voor op de nieuwe herfst en wintertrends. De moderne mens wordt 
steeds modieuzer, er wordt meer tijd besteed aan uiterlijk, kleding en op het 
gebied van wonen. In deze special vindt u een mix van diverse thema’s zoals 
dames- en herenmode, schoenen, cosmetica, sieraden, sport en 
woninginrichting. Ontdek de nieuwste modetrends in het centrum van de 
Stedendriehoek, veel aandacht wordt er ook geschonken aan de presentatie 
in de etalages. Modezaken die naast mooie kostuums ook schoenen, horloges, 
luxe accessoires en cosmetica aanbieden. Cadeau- en bloemenshops hebben 
een ruime keus in boeketten, kussens, kaarsen etc. Deze speciale modespecial 
laat u kennis maken met de allerlaatste snufjes, ideeën en trends voor het 
aanstaande seizoen. Op de volgende advertentie- en redactiepagina’s gunnen 
de deelnemende winkeliers u alvast een kijkje in het ruime assortiment. 

N
A

J
A

A
R

 S
P

E
C

IA
L 

2
0

1
8



Dorpsstraat 26 Twello
Open dinsdag t/m zaterdag 
10:00-17:30 uur
vrijdagavond koopavond

La Joy fashion & living

Damesmode van: 

Babykleding van: 

Meubels & Accessoires:

Styling & Advies:

Ambika

Queen Hearts

Mode uit Parijs

Only-M (grotere maten)

My Jewelry

Azibi-Ibiza

Feetje

Kids Up

Richmond

PTMD

Colmore

Nix Design

Kersten bv

Lights & Living

The Gift Label Amsterdam

Tevens eigen ontwerp mogelijk!

Kom gezellig bij 

ons binnen kijken
Volg ons op facebook en

 instagram 

voor de nieuwste fashion & living colecties

ons binnen kijken

Meubels & Accessoires:
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OOGMODE, DE BRILLEN 
TRENDS VAN NU
De zomer is voorbij is en dat betekent een ideaal moment om eens met een frisse blik tegen de mode 
voor uw ogen te kijken. Vierkant, rond, extravagant of juist minimalistisch: Oogwereld Jos heeft de 
brillen trends voor u op een rij gezet. Trends die inspireren en uitdagen om je persoonlijkheid te onder-
strepen. Iedereen is anders. Daarom helpen de oogstylisten van Oogwereld Jos uit Twello u graag op 
weg om de bril te vinden die bij uw gezichtsvorm én persoonlijkheid past. 

Dierenprints
Van felrode luipaardprint tot slan-
genhuid en zebravelletjes. De inva-
sie van de dierenprint is in volle 
gang. Je ziet ze in overal ter wereld 
op de catwalks in allerlei soorten 
en kleuren terugkomen. En ook de 
brillenmode zijn de dierenprints 
natuurlijk terug te vinden.

Ronde brillen
Brillen met ronde brillenglazen zijn 
dé trend in 2018. Werd je voorheen 
met een ronde bril nog aangezien 
voor “een beetje apart”, tegenwoor-
dig is het vooral hip om een ronde 
bril te dragen en maak je een mode-
statement. 

Terug naar de sixties
De bijzonder vormgegeven brillen uit 
de jaren ‘60 komen ieder jaar weer 
terug in al haar facetten. Een duide-
lijk zichtbaar contrast zie je veel terug 
in de retro look bril door bijvoorbeeld 
het gebruik van een bijzonder mate-
riaal of mix van opvallende, contras-
terende kleurcombinaties. De grote 
oversized brillen zijn natuurlijk ook 
helemaal sixties. Verkrijgbaar in de 
bekende matte zwarte kleur tot aan 
elke denkbare kleur.

Lichte en comfortabele monturen
Brillen van ultralichte materialen, 
zoals bijvoorbeeld titanium, worden 
massaal omarmd.  Minimalistische 

en lichte metalen 
monturen zijn dan 
ook helemaal tren-
dy dit jaar. De dunne 
metalen frames 
zorgen voor een 
rustige, maar coole 
uitstraling en zijn 
daardoor perfect te 
combineren bij elke 
outfit en comforta-
bel om te dragen. 
Een rond design is 
favoriet. 

Doorschijnend
Het is geen wonder 
dat doorschijnende monturen zo 
populair zijn: ze staan nu eenmaal 
bij iedereen. Niet alleen passen ze 
daardoor bij iedere huidskleur, ze 
ogen ook een stuk zachter waar-
door je ogen nog altijd de aandacht 
trekken. En wie weet kan je dan net 
voor een iets meer gewaagde vorm 
gaan? 

Dubbele brug
Na het succes van de dubbele brug 
zonnebrillen, zien we dit nu ook bij 
monturen terug. Voor een minima-
listisch statement ga je voor een 
fijne metalen constructie in combi-
natie met ronde glazen. Naast ronde 
vormen zijn modellen met vierkante 
vormen of in de vorm van een pilo-
tenbril populair. 

Natuurlijke warme en diepe kleuren
Brillen in bruingroene natuurtin-
ten die rust uitstralen zijn popu-
lair. Gevlekte tortoise acetaat-
prints, niet alleen in bruin en bur-
gundy, maar ook in honingkleur 
staan garant voor een trendy look. 
Prachtig met een vleugje goud en 
zilver als detail.

OOGZORG, 
UW OGEN 
VRAGEN 

AANDACHT
Er met een bril goed uitzien is 
belangrijk, maar de zorg voor onze 
ogen is net zo belangrijk. De half-
jaarlijkse controle van onze tanden 
vinden we heel normaal, maar ook 
onze ogen vragen om een periodie-
ke controle. 

Controle op oogaandoeningen
Er zijn veel oogaandoeningen die 
de gezondheid van uw ogen kunnen 
aantasten, zonder dat u in eerste 
instantie daar iets van merkt. Dit 
kan u voor zijn door uw ogen regel-

matig te laten controleren 
op eventuele aandoeningen. 
Mensen boven de 40 jaar en 
diabetes patiënten hebben 
een groter risico op even-
tuele oogaandoeningen. 
Oogwereld Jos adviseert hen 
dan ook 1 keer per jaar de 
ogen te laten controleren.

Oogwereld Jos heeft een optometrist 
in huis die beschikt over gedegen 
kennis en expertise van verschil-
lende oogaandoeningen en via een 
optometrisch onderzoek de gezond-
heid van uw ogen kan beoordelen 
en u van een duidelijk advies kan 
voorzien. Tijdens het opometrisch 
onderzoek maakt de optometrist 
een foto van het netvlies van uw oog 
om eventuele symptomen of afwij-
kingen op te sporen. De optometrist 
bespreekt met u de diagnose en zal 
u indien nodig doorverwijzen naar 
een huisarts en oogarts. Oogartsen, 
huisartsen en optometristen heb-
ben vaak een nauwe samenwerking, 
zodat uw ogen snel de zorg krijgen 
die nodig is om goed te kunnen blij-
ven zien.

Bijziendheid onder jongeren is in 40 jaar 
tijd verdubbeld
Uit onderzoek is gebleken dat jonge-
ren veel sneller aan de bril moeten 
door het gebruik van smartphones 
en tablets. Bijziendheid onder jon-
geren is in 40 jaar tijd zelfs verdub-
beld! De kinderogen worden steeds 
meer belast door gamen, veelvuldig 
kijken op mobieltje en veel en lang 
achter computer en televisie zitten. 
Veel kinderen hebben zonder dat 
de ouders het weten geen optimaal 
zicht. Visuele problemen door bij-
voorbeeld onjuiste samenwerking 

van de ogen gaan vaak gepaard met 
klachten en stoornissen als concen-
tratieverlies, hoofdpijn, branderige 
ogen, slechte werkhouding, nek-
klachten, vermoeidheid, gedrags-
problemen of onhandige motoriek. 
Door tijdige en regelmatige controle 
kunnen veel zichtproblemen van 
kinderen worden voorkomen of ver-
holpen. 

Oogonderzoek kinderen
Op oudere leeftijd ervaren we steeds 
vaker dat onze ogen achteruit gaan 
en zijn we ons meer bewust van 
het belang van een goede bril voor 
comfortabel en optimaal zicht. 
Goed kunnen zien is ook op jonge 
leeftijd zeer belangrijk en kan 
de schoolprestaties beïnvloeden. 
Oogproblemen kunnen namelijk 
de leer-, schrijf en leesprestaties 
van kinderen ernstig belemmeren! 
Daarom is een regelmatige oogcon-
trole bij een kind vanaf de leeftijd 
van vier van groot belang. 
De medewerkers van Oogwereld 
Jos meten de ogen van uw kind 
gratis op. Met het Juniorplan van 
Oogwereld Jos zijn voor kinderen 
t/m 12 jaar de glazen inclusief ont-
spiegeling en hardingslaag gratis!
De oogspecialisten van Oogwereld 
Jos in Twello adviseren niet alleen 
graag over welk montuur of zonne-
bril het beste bij uw gezicht, uiterlijk 
en persoonlijkheid past, maar staan 
ook voor u klaar om de gezondheid 
van uw ogen of kinderen te contro-
leren. 

Oogwereld Jos
Duistervoordseweg 12a Twello
T. 0571 273271
www.oogwereld.nl

Hygge, een Scandinavische vorm van gezelligheid, “het creëren van 
een fijne warme sfeer. Optimaal genieten, eigenlijk een hele simpele 
levensstijl.  Qualitytime doorbrengen met mensen van wie je houdt. 
Zonder dat je de hele tijd op je telefoon kijkt of dat het veel geld moet 
kosten. Samen onder een dekentje kruipen, kaarsen aan en een kop 
warme thee. Je huis omtoveren tot een veilige cocon, vol liefde en wel-
willendheid.  

Eerst was het vooral nog Hygge, 
maar tegenwoordig wil men 
steeds meer Lagom. Lagom, 
betekend niet te veel en niet 
te weinig, bijna perfect. Deze 

Zweedse levensstijl laat zien hoe je 
meer geluk vindt in het dagelijkse 
leven, door evenwicht. We streven 
allemaal naar het beste van ons 
zelf, met onze volle agenda’s, to do 

lijsten, haasten, weinig tijd over om 
echt te genieten. Lagom is minima-
liseren in een zen omgeving, opge-
ruimd en rust in je hoofd. Ga eens 
een dag offline, kom in beweging 
en durf ook te genieten. Bij Hygge 
draait het om een moment op de 
dag , is Lagom meer een manier van 
leven. 

De Scandinavisch stijl van wonen 
vind je bij The Loving in Twello,  
Hygge en Lagom, zijn het uit-

gangspunt van The Loving, het 
is gebaseerd op 
deze manier van 
leven. wonen in 
balans, rust, 
genieten, de 
warme deken.
Meer weten, 
je leest het 
in de popu-
laire boeken, 
Lagom en 
Hygge

LIFESTYLE: LAGOM IS HET NIEUWE HYGGE



Jos Diks | Tel: 06-22887096
info@DiksLiving.nl | www.DiksLiving.nl



TRENDY SCHOENEN, HAARBANDEN EN SIERADEN
Zet de toon met accessoires

Met de juiste accessoires kom 
je stijlvol het najaar door. Mooie 
schoenen, trendy haarbanden en 
opvallende sieraden maken je outfit 
compleet. Daarbij kun je alle kanten 
op.

Bezoek met je schoenen dit jaar bij-
voorbeeld het wilde westen. We zien 
in de diverse collecties prachtige 
modellen die zijn geïnspireerd op 
legendarische Amerikaanse wes-
tern films. Trendy en stoer. 
Of combineer elegantie met com-

fort. De kitten-heel - een prachtige 
schoen voor dames - maakt een 
comeback dit najaar, handig voor 
vrouwen die liever niet op killer 
heels lopen maar toch een vrouwe-
lijke look willen creëren. Ook glit-
ter soklaarzen en enkellaarzen in 
opvallende kleuren zijn een must-
have dit seizoen.
Sieraden mogen natuurlijk niet ont-
breken. Met massief zilveren siera-
den maak je elke outfit af. Deze stijl 
sieraden is makkelijk te combine-
ren en geeft je outfit een extra touch 

waardoor je stralend de dag door 
komt.             
En wat te denken van een mooie 
tas? Veel tassen kun je dit seizoen 
personaliseren met verschillende 
tokens uit de natuur zoals edelsteen 
en versteend hout. Zo match je jouw 
tas met de outfit van de dag. Hoe 
leuk wil je het hebben. 

Heel grappig en praktisch is de 
zogenaamde ‘life hack’. Deze hoofd-
band houdt je oren lekker warm ter-
wijl je haar goed blijft zitten. 

Mooie schoenen, trendy haarbanden en mooie sieraden maken je outfit compleet. Foto: Guess
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WOENSDAG & DONDERDAG 
VAN 13.00 TOT 18.00 UUR

VRIJDAG KOOPAVOND
VAN 13.00 TOT 21.00 UUR

ZATERDAG 
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

ZONDAG
VAN 12.30 TOT 16.30 UUROPENINGSTIJDEN:

MEUBELPLAATS.NL BEZOEK ONZE WINKEL
CEINTUURBAAN 209 | 7413 DE DEVENTERCEINTUURBAAN 209 | 7413 DE DEVENTER

ONZE MERKEN:

MEUBELPLAATS IS HET ADRES VOOR
EETTAFELS & TAFELBLADEN

ROND, VIERKANT, RECHTHOEKIG OF OVAAL WIJ HEBBEN HET ALLEMAAL 

RUIME KEUZE UIT TEAK, 
MANGO & EIKEN HOUT
KIES UW EIGEN TAFELBLAD!

HAAK EN BREIMODE 
IN VOORST
Bij Voskamp Textiel in Voorst kunt u naast nachtkleding, ondermode, 
babykleding en beenmode ook voor wol en handwerkartikelen terecht. 

Naast mooie basis garens van alpa-
ca, merinowol en katoen zijn er de 
komende herfst en winter veel kwa-
liteiten met een prachtig kleurver-
loop. Vooral de zogenaamde color-
cakes geven met een eenvoudig  
haak of breipatroon door het aparte 
kleurverloop een prachtig effect.  
Ook zijn er veel fantasie garens 
zoals bouclé en bont-
achtige kwaliteiten. Met 
deze garens ontstaat op 
een eenvoudige manier 
al snel een mooi resul-
taat. Er is een ruime 
keuze in kleuren, naast 
de basis kleuren grijs 
en zwart zijn dit seizoen 
de  warme herfstkleuren 
volop aanwezig. 

Bij Voskamp Textiel in 
Voorst vindt u naast 
de zeer ruime collec-
tie breigarens bijv.  ook 
patronen, knopen, garen 
en band en ook voor vra-
gen en advies kunt u er 
terecht.

Ook kunt er workshops 
volgen, voor deze herfst 
staan o.a.  sokken brei-
en,  entrelac  breien of 

haken, mozaiek haken of breien, 
twisted knitting en haken en breien 
voor beginners op het programma. 
Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom bij 
Voskamp Textiel 
Rijksstraatweg 148 Voorst 
Tel. 0575-501423 of volg ons op 
facebook. 



Korting

20%

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

Karpetten actieKarpetten actieKarpetten actie

S

Schapenvacht

vanaf 
65,-

VLOEREN VAN PURE KWALITEIT

WIST U DAT PVC VLOEREN:

• UITERMATE GESCHIKT ZIJN VOOR VLOERVERWARMING

• ONDERHOUDSARM ZIJN

• WARM EN COMFORTABEL AANVOELEN

• GESCHIKT ZIJN VOOR VOCHTIGE RUIMTES

LAAT U VAKKUNDIG ADVISEREN EN WIJ 

VERZORGEN DE OPMETING EN INSTALLATIE

DRAAIJER
D E  W O O N P R O F E S S I O N A L S

DOMINEESTRAAT 18 |  7391 GH TWELLO |  T 0571 27 11 73

WWW.DRAAIJERDEWOONPROFESSIONALS.NL
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LAMPE BERGER, 
MEER DAN 100 JAAR GESCHIEDENIS...

WOONINSPIRATIE OPDOEN 
BIJ LA JOY FASHION & LIVING

Het was in 1898, toen het ongelo-
felijke verhaal van Lampe Berger 
begon. Om het belangrijkste pro-
bleem van zijn tijd aan te pakken, de 
steriliteit in ziekenhuizen, vond apo-
theker Maurice Berger in 1898 het 
diffusiesysteem met katalyse uit en 
vroeg er octrooi op aan. De revoluti-
onaire technologie, die de atmosfeer 
van afgesloten ruimten zuiverde, 
gaf hem het lumineuze idee om er 
parfum aan toe te voegen. Het werd 
al snel in privéwoningen gebruikt, 
waardoor het bedrijf Lampe Berger 
ontstond. Het kleine model dat 
slechte geuren vernietigde zag haar 
hoogtepunt rond 1930. Geuren zorg-
den voor een dimensie van plezier; 
de Lampe Berger werd een collec-
tors item, elke Lampe Berger wordt 
geassocieerd met een ontwerper 
en grote fabrikant zoals Cristal de 
Baccarat, Cristalleries de Saint 
Louis, Emile Galle, Rene Lalique, 
en vervolgens de top porselein pro-
ducenten van de jaren 1950 ... Coco 
Chanel, Jean Cocteau , Colette 
en Picasso hadden elk hun eigen 
Lampe Berger. Dit systeem bleef 
evolueren en werd voortdurend ver-
beterd, waardoor het relevant bleef 
in het leven van de 21st eeuw. Ieder 
jaar verkoopt Lampe Berger meer 
dat 5 miljoen liter huisparfums en 
800,000 Lampe Berger modellen 
over de hele wereld. Meer dan een 
eeuw nadat het werd uitgevonden is 
Lampe Berger nog steeds een groot 
succes! Vanaf de start is het altijd 
een Frans bedrijf gebleven met een 

internationale allure, verkocht in 56 
landen, en meer dan 7000 verkoop-
punten over de hele wereld.

DE LAMPE BERGER BRANDER, EEN UNIEKE 
TECHNOLOGIE 
Dankzij de exclusieve gepatenteer-
de brander zuivert en parfumeert 
de Lampe Berger de binnenlucht 
zoals geen enkel ander system. De 
diffusie met katalyse elimineert 
immers echt de moleculen verant-
woordelijk voor ongewenste geu-
ren. De parfumering gebeurt ook 
snel, homogeen en blijvend, zelfs 
in een groot vertrek. Deze brander 
is het resultaat van een voortdurend 
onderzoek en is onderworpen aan 6 
internationale octrooien. In de afge-
lopen jaren, heeft Lampe Berger 
een technisch centrum in Limoges, 
de hoofdstad van de keramiek, 
opgericht. Daar is voortdurend een 
team aan het werk die zich richt 
op onderzoek en ontwikkeling op 
het gebied van katalyse. Een paar 
eenvoudige stappen is alles wat 
nodig is om magie te produceren... 

De Parfums
De gehele parfumcollectie van 
Lampe Berger bestaat uit 90% 
Isopropyl alcohol, een klein percen-
tage natuurlijke essentiële olie en 
een klein percentage water. De juiste 
receptuur wordt geheim gehouden 
om namaak te voorkomen.
Alle essentiële oliën komen uit de 
parfumstad Grasse in Zuid Frankrijk 
en zijn van de hoogst haalbare kwa-

liteit die op dit moment mogelijk is.
De parfums van Lampe Berger 
zijn uit drie delen opgebouwd. De 
drie delen, topnoot, middennoot en 
basisnoot, beschrijven de noten die 
je ruikt naarmate het parfum zich 
ontwikkelt in de tijd.
 
De Topnoot: Deze ruik je het eerst. 
Deze vluchtige noot ruik je enkele 
minuten.

De Middennoot: Deze wordt gedu-
rende 15 minuten tot vier uur ver-
spreid.

De Basisnoot: De basisnoot geeft het 
parfum zijn bodem waarop de andere 
noten rusten en blijft urenlang rui-
ken.

De ingrediënten van de huisparfums 
moeten voldoen aan specifieke, inter-
ne normen die strenger zijn dan die 
van Europese en Amerikaanse far-
macopees en de IFRA (International 
Fragrance Association).

De Lampe Berger is verkrijgbaar 
bij Expert in Twello.

Een zuivere lucht in huis in 30 minuten:
- 60 verschillende uitvoeringen.
- Meer dan 115 jaar innovatie en 
met een rijke historie.
- De originele met een gepatenteer-
de brander.  
- Met keuze uit meer dan 50 geuren 
en neutraal, waarmee u desgewenst 
de intensiteit kunt aanpassen.

TWELLO.- Bent u op zoek naar nieuwe ideeën om de inrichting van uw 
woning helemaal af te maken? Kom dan langs bij La Joy in Twello! In 
hun 400m2 grote winkel aan de Dorpsstraat  combineren moeder Jenny 
en dochter Noëlle hun passie voor wonen en kleding. Als u op zoek 
bent naar iets bijzonders dan bent u bij La Joy aan het goede adres. 

Eyecatchers en de nieuwste trends
De winkel ligt vol met echte eye-
catchers en unieke items die pas-
sen bij elke stijl. Daarnaast kunt u 
bij La Joy ook de nieuwste trends 
vinden, zoals velvet meubels en 
lampenkappen. Het assortiment 
is ruim. La Joy verkoopt eigen 
merken en bekende merken. 
Daarnaast kunt u bij La Joy bijzon-
dere kunst vinden. 

Meedenken met de klant
Bij La Joy is alles net even wat 
anders dan anders en dat maakt 
La Joy zo uniek.  “Wij willen graag 
unieke, niet alledaagse items aan-
bieden aan onze klanten. Daarmee 
proberen wij ons te onderschei-
den. We hebben echt een heel 
eigen collectie waar we 100% 
achterstaan. Onze klanten komen 
zelfs uit België omdat onze items 
zo uniek en daarnaast ook betaal-
baar zijn. Daarnaast denken wij 
ook graag mee met onze klant. 
Als iemand naar iets op zoek is dat 
niet in onze winkel ligt, dan gaan 
wij tijdens  het doen van onze inko-
pen op jacht naar dat specifieke 
item voor onze klant!”, vertelt 
Jenny enthousiast. 

Passie delen
La Joy denkt ook graag mee met 
haar klanten. Daarom geeft La 
Joy tegenwoordig ook stylingad-
vies aan haar klanten. “Alles kan 
bij ons en wij denken graag mee 
met onze klanten. Klanten kun-
nen met een foto van bijvoorbeeld 
hun woonkamer bij ons langs-
komen. Ze zeggen dan vaak: we 
missen iets, kunnen jullie ons 
daar misschien bij helpen? Wij kij-
ken dan naar het totale plaatje en 
geven suggesties. Soms is het al 
genoeg om bijvoorbeeld een paar 
meubels om te draaien, een gaaf 
schilderij op te hangen of om een 
aantal unieke kussens op de bank 
te leggen. Wij hebben een passie 
en deze delen wij op deze manier 
graag met onze klanten”, vertelt 
Jenny. 

U bent altijd welkom
Wilt u graag inspiratie opdoen? 
Kom dan vrijblijvend langs bij La 
Joy in Twello. Jenny en Noëlle 
ontvangen u graag in hun prach-
tige winkel vol met inspiratie!  
Neem ook eens een kijken op de 
Facebook van La Joy:  https://www.
facebook.com/lajoyfashionliving.nl

De Lampe Berger werd 
in 1898 uitgevonden

om de lucht in ziekenhuizen
te desinfecteren.

Vandaag zuivert en
parfumeert

de Lampe Bede Lampe Berger
uw interieur
dankzij zijn 

gepatenteerde brander
en zijn collectie van 

50 huisparfums.

Parfumeer 
nu ook op
een andere

manier 
uw interieur
met onze 
heerlijkeheerlijke
parfums!

Alleen bij gebruik van een Lampe Berger, de brander en
originele parfums garandeert 100% werking, kwaliteit en veiligheid.

by

Verkrijgbaar bij:

Duistervoordseweg 11, Twello, 0571 271 346

Twello



19 & 20 Oktober
 

En bij besteding van €50.- aan Zusss artikelen
ontvang je een leuk gevulde Goodiebag!

 shoppen met 10% korting
 

De Najaarscollectie van Zusss is binnen en 
dat vieren wij altijd met een feestje!

De Lampe Berger werd
in 1898 uitgevonden

om de lucht in ziekenhuizen
te desinfecteren.

Vandaag zuivert en
parfumeert

de Lampe Berger de Lampe Berger 
uw interieur
dankzij zijn

gepatenteerde brander
en zijn collectie van
50 huisparfums. 39,95

Essentielle Ronde

18,-
Parfumverspreider Parfumeer

nu ook op 
een andere 

manier
uw interieur
met onze
heerlijke heerlijke 
parfums!

Verkrijgbaar bij:

Alleen bij gebruik van een Lampe Berger,
de brander en originele parfums gegarandeert 100% werking, kwaliteit en veiligheid

X



SPAAR VOOR EEN 
UNIEKE BRYNXZ LAMP

Vanaf 10 oktober begint super-
markt Jumbo Binnendijk Twello 
in samenwerking met woon-en 
decoratiewinkel “Pandtien” in 
Twello aan een gezamenlijke 
superleuke spaaractie voor twee 
complete unieke Brynxz lam-
pen, waar iedereen aan mee 
kan doen. De lampen van Brynxz 
Collections maken van jouw huis 
een écht thuis. Deze kruiklamp 
geeft namelijk iedere ruimte een 
warme sfeer. Dankzij de populai-
re ontwerpen past dit Brynxz item 
in elk interieur. De stoere vintage 
uitstraling zorgt dat de kruiklamp 
zowel een eyecatcher is in een 
landelijke woonstijl, maar ook 
perfect tot haar recht komt in een 
strak interieur. Op elke kruiklamp 

zit een bijpassende lampenkamp 
in diverse kleuren. De kap is let-
terlijk en figuurlijk een verleng-
stuk van de lamp en deze twee 
samen zorgen voor de perfecte 
compositie.
De lampen van Brynxz 
Collections; wanneer je je huis 
sfeervol wilt verlichten.

Wij wensen u heel veel spaarple-
zier toe!

Houdt onze Facebookpagina en  
het Voorster Nieuws in de gaten 
voor verdere  informatie.

JUMBO BINNENDIJK TWELLO /  
PANDTIEN TWELLO /  BRYNXZ 
COLLECTIONS

OSKAR’S INTERIEURADVIES; 
‘Nieuw raamdecoratie met spraak bediening.

Oskar’s Interieuradvies is al jaren een begrip in Twello, gespecialiseerd 
in onder meer raamdecoratie, vloerbedekking en zonweringsproducten.  
Eigenaar Oskar Schneider: “Bedien je raamdecoratie met slimme syste-
men, Luxaflex® heeft het. Een volgende stap binnen de automatisering 
van uw huis. Met dit nieuwe draadloze systeem is het heel eenvoudig 
geworden om door een afstandsbediening of via een App,  de zonweringen 
op en neer te laten of de jaloezieën te laten kantelen.” 

Nieuwe mogelijkheden
De PowerView™ verschaft hier-
mee ongedachte mogelijkheden. 
Oskar: “Je kunt het systeem als 
wekker gebruiken en rolgordijnen 
of Duette®  omhoog laten gaan of 
laten openen als de zon opkomt of 
op het moment dat je gewekt wilt 
worden. Om je raamdecoraties op 
en neer te laten gaan, hoeft er ook 
niemand meer thuis te zijn. Stel, 
je bent op vakantie, dan kun je op 
het moment dat je thuis normaliter 
naar bed gaat, de rolgordijnen of de 
Duette® naar beneden laten gaan 
of de jaloezieën laten kantelen, 
zodat je huis voor de buitenwereld 
bewoond lijkt. Heb je visite, dan is 
een simpele druk op het betref-
fende icoon voldoende om de jaloe-
zieën iets te kantelen, zodat de ver-
anderde lichtinval zorgt voor een 
rustiger en sfeervoller ruimte.” 
 
Bekijk het vernieuwde PowerViewâ 
Motorisation bedieningssysteem nu 

bij uw Inspiration dealer in Twello. 

Spraak besturing
En dit is volgens Oskar nog maar 
het begin: “de PowerView® Hub 
van dit bedieningssysteem kan 
nu nog gemakkelijker verbinding 
maken met andere slimme syste-
men in huis, bijvoorbeeld met 
Google Home of Amazon Alexa. 
Hierdoor is het mogelijk om de 
raambekleding via spraak te 
besturen. 
Ook is dit systeem ontworpen om 
compatibel te zijn met Apple® 
iOS en Android om het gemak 
van een draadloos huis verder uit 
te breiden. In de Hub worden alle 
instellingen opgeslagen en de per-
soonlijke scènes van de raamde-
coratie geactiveerd. Daarnaast is 
PowerView® nu ook te bedienen via 
Homey met de bijbehorende App. 
Stembesturing is iets dat voor 
velen onbereikbaar lijkt, maar het 
kan nu al met onze raambekleding. 

Foto: Luxaflex® PowerView® Motorisation met Pebble® Remote 

Zo ligt slim wonen voor iedereen 
binnen handbereik!”

Gunstige prijs
Oskar: “Tijdens de ontwikkeling 
is er heel goed gekeken naar de 
wensen van de consument. Als wij 
het aangebracht hebben, kan de 
klant het eenvoudig zelf bedienen. 
“Dit is een zeer innovatief, 
gebruiksvriendelijk en kwalitatief 
perfect systeem. We kunnen onze 
klanten, naast de best passende 
raamdecoraties, nu ook het daarbij 
behorende draadloze bedienings-
gemak aanbieden. Ik demonstreer 
het graag”, aldus Oskar Schneider.

Van 15 oktober t/m 15 november 
ontvang je bij drie PowerView® 
aangestuurde producten een 
Hub Kit t.w.v. 229,- cadeau. 
PowerView® aangestuurde pro-
ducten: Luxaflex® Plissé Shades, 
Duette® Shades, Silhouette® 
Shades, Twist® Shades, Roman 
Shades, Horizontale Jaloezieën (16 
en 25 mm), Verticale Jaloezieën en 
Luxaflex® Rolgordijnen.

Oskar’s Interieuradvies,
Duistervoordseweg 21, Twello, 
telefoon 0571-271574. 
www.oskars-interieursadvies.nl   
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Wij nodigen u van harte uit om een 
kijkje te komen nemen naar onze 
prachtige najaarscollectie. Velen 
hebben al een voorproefje gehad 
tijdens de modeshow die wij jaar-
lijks houden op de zaterdagmiddag 
van het Klompenfeest. De reacties 
waren overweldigend. Steeds meer 
mensen weten onze winkel aan 
de Duistervoordseweg in Twello 
te vinden. Des te meer omdat  ons 
aanbod steeds uitgebreider wordt.  
Beenmode van Oroblu, nachtmode 
voor dames en heren, ruime keuze 
hemdjes en slips van RJ Bodywear 
en Ten Cate.

Onze lingerie van oa de merken 
Marlies Dekkers, Felina, Mey brei-
den we binnenkort uit met prothese 
BH’s van Anita.
We hebben gemerkt dat de vraag 
naar prothese BH’s steeds groter 
wordt. Met deze aanvulling hopen 

SOPHIE LINGERIE
wij nog meer dames van ons eerlij-
ke en deskundige advies te kunnen 
voorzien.
Zien we u binnenkort?

Groetjes, Francis en Dorien

Voor de nieuwste 
breigarens, breiboeken 
en handwerken naar:

http://www.oskars-interieursadvies.nl


24 UUR 
PER DAG 
GEOPEND OP 
TOMSMEENK.NL

Locatie Deventer
Zandpoort 5
7411 BL Deventer

Locatie Utrecht
Albatrosstraat 2
3582 EW Utrecht

Hulp of advies nodig? Bel 085 - 303 63 92

Waarom Tom Smeenk?
 Persoonlijk en deskundig advies

 Kwaliteit tegen de scherpste prijzen

 Expert op het gebied van slaapcomfort

 Omruilgarantie tot 30 dagen

 100% Nederlands fabricaat

 Snelle levertijden

 Bezorg- en montageservice

 Testen in winkel mogelijk

REFURBISHED

AUPING
AURONDE

EEN HANDGEMAAKTE  EEN HANDGEMAAKTE  EEN HANDGEMAAKTE  

SMEENK
BOXSPRING

M-LINE
DEALER

M-LINE
SLEEP WELL. MOVE BETTER.

“Every frame is  a statement 
about aesthet ics,  technical 
innovat ion and impeccable 

craftsmanship.”

- HENRIK LINDBERG -

Duistervoordseweg 12A, Twello  |  T. 0571 273271  | www.oogwereld.nl

BRILLEN & GLAZEN
100% comfort

gun uw ogen de wereld!

OOGZORG
100% vakkundig

CONTACTLENZEN
100% maatwerk



GESCHIKT VOOR BUITENLUCHT 
EN DANSVLOER
Gedurfd en aantrekkelijk

Stadskleding wordt extreem flexi-
bel: even geschikt voor de bui-
tenlucht als voor de dansvloer. De 
ontmoeting tussen verschillende 
stijlen leidt tot verrassende outfits. 
Bijvoorbeeld met een retro-futuris-
tische uitstraling.

Kenmerken afkomstig uit de wereld 
van trekking, hiking en extreme 
sports worden komend seizoen 
gecombineerd met formele dres-
scodes, voor een look die perfect 
past bij een moderne lifestyle. Een 
staalblauw gevoerd jack en een 
hikingschoen met imitatiebont voor 
dames vormen de ultieme combi-
natie van functie en flair, met zelf-
verzekerde glamour als uitgangs-
punt. Deze combinaties zetten een 
luxueuze toon voor een gedurfde, 
maar zeer aantrekkelijke stijl die te 
danken is aan de weerspiegeling en 
breking van het licht. Denk bijvoor-
beeld aan een plooirok die onder het 
maanlicht wordt getransformeerd 
in een glinsterende dansrok met 
lurexdraad. Datzelfde effect keert 
terug in het oudroze lycragaren 
van een damestrui die de vorm van 
het lichaam volgt of het olieachtige 
kleurenpatroon van een hemdjurk 
in regenboogkleuren. 

Voor heren komt glamour tot uiting 
in de vertrouwdheid van een klas-
sieke outfit. 

Een luxueuze toon voor een gedurfde stijl. Foto: Samsøe

Het spanningsveld tussen buiten-
kleding en feestelijke charme wordt 
weerspiegeld in een blouson met 
ruit en een gebreide trui. Een sfeer 
van innovatieve nostalgie wordt 
gecombineerd met elementen die 
doen denken aan het ruimtevaart-
tijdperk. Ze zijn een natuurlijke 
voortzetting van de lijn van klassie-
ke kleding en sportkleding. 

LINGERIE OM VAN TE GENIETEN 
Lingerie moet vooral lekker zit-
ten. Dat is een must. Maar we 
willen ons er ook lekker in voe-
len en dat betekent dat de looks 
belangrijk blijven. Voor komend 
seizoen neigen veel lingerie-
merken desondanks wat meer 
richting comfort.

Sloggi liet dit keer bijvoorbeeld 
veel toeters en bellen voor wat 
ze waren. In plaats daarvan is 
ieder detail van de nieuwe col-
lectie ontworpen voor puur, lek-
ker zittend alledaags comfort. 
Inderdaad: simpel is het nieuwe 
premium. De nieuwste mode 
biedt ultiem comfort. De ingeto-
gen ontwerpen zijn voorzien van 
elegante bandjes, ruches op de 
naden en geometrisch reliëf in de 
bh-cupvoering.

De collectie biedt een verfijnde, 
gelaagde look met superzachte 
mesh-details en een moderne 
fluweelzachte touch. Door niet 
mee te gaan in het cliché dat 
premium body wear alleen om 
verleidelijk zijde en kant gaat, 
herdefinieert het merk de catego-
rie. Het resultaat is een optimaal 
comfort door de combinatie van 
hoge kwaliteit stoffen, elegante 
eenvoud en verfijning.

Met als achterliggende gedachte 
dat vrouwen hun comfort niet 
hoeven op te offeren om er sexy 
uit te zien. Het hoeft niet het één 
of het ander te zijn. Met de nieuwe 
lingeriemode kun je je fantastisch 
voelen èn er goed uitzien. Lekker zittend alledaags comfort staat voorop. Foto: Sloggi
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NAJAARSCOLLECTIE
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SCHUURMAN SCHOENEN
Najaar 2018

Klaar voor het najaar
De eerste herfstbladeren dwarrelen van de bomen en dat betekent 
dat het tijd is voor de nieuwe  najaarscollectie. Elk seizoen brengt 
zijn eigen trends met zich mee en dat geldt ook voor je schoenen. 
Schoenen maken je outfit af en dus is het extra belangrijk om daar 
aandacht aan te besteden. Dit  najaar zien we verschillende trends 
voorbijkomen.

De trends
Hikingboots zijn dit seizoen een musthave in de garderobe van 
dames, heren én kinderen. Deze boots hebben niet alleen de uit-
straling, maar ook het comfort van hikingboots. Je kan deze stoere 
schoenen combineren met een stoere jeans of jogger. De dames 
en meiden kunnen deze 
boots ook dragen onder 
een jurk of rok voor een 
vrouwelijke uitstraling, 
maar toch een tikkeltje 
stoer.

Wat dit najaar ook niet 
mag ontbreken zijn de 

bikerboots. Ongekend populair is én blijft deze 
trend. Veel ritsen, riempjes en studs komen dan ook voorbij. 
Voor de heren zien we veel stoere hoge veterschoenen, maar 
ook sneakers. Vooral de kleuren donkerblauw, groen en cog-
nac zien we terug in de nieuwe herencollectie.
Kinderschoenen hebben hun hele eigen trends, maar je ziet 
vooral veel veterlaarsjes. Deze trend is voor zowel de jongens, 
als de meisjes. Ook mooie enkellaarsjes en sneakers met 
leuke details zijn aanwezig in de nieuwe kindercollectie.

Waardecheque
Ben jij klant bij Schuurman Schoenen en heb je een 'waar-
decheque' ontvangen? Vergeet deze dan niet in te leveren! Je 
kan je cheque nog verzilveren tot en met zaterdag 6 oktober 
in onze winkel in Twello. 
Ben jij ook zo nieuwsgierig geworden? Dan zien we je graag bij Schuurman Schoenen! 



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

info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl

OPEN HUIS ZATERDAG 6 OKTOBER VAN 11.00 - 15.00 UUR
Kijk op www.vdbeltmakelaars.nl voor alle deelnemende woningen!

Dijkhuizenweg 66, Nijbroek 

Streilerweg 16, Wilp 

Lage Kamp 17, Terwolde 

Leigraaf 8, Twello 

Oude Binnenweg 3, Twello 

€319.000 k.k.

€829.000 k.k.

€539.000 k.k.

€328.000 k.k.

€239.000 k.k.

Een leuke 
woning gezien 

tijdens het 
open huis? 

Bel of mail ons voor 

een vrijblijvende 

waardebepaling van 

uw eigen woning.

OPEN HUIZEN DAG

ZATERDAG 
6 OKTOBER 

Torenbosch 66
7391 CA  Twello

(0571) 27 27 87
info@eckhuys.nl

www.eckhuys.nl
 @eckhuysmakelaarsWWW.ECKHUYS.NL

VAN 11.00 -15.00 UUR

VOEL JE THUIS BIJ ECKHUYS
Eckhuys is een laagdrempelig makelaars kantoor. Bij ons kom je 
binnen in een open ruimte en heb je direct persoonlijk contact met 
onze medewerkers. Een waarde bepaling van uw woning is altijd 
gratis. Loop gerust eens binnen!  Goed oriënteren voor uw 
nieuwe woonhuis is erg belangrijk, tijdens de Open Huizen Dag 
heeft u daar de kans voor!

Heemskerkstraat 85 - Twello

vraagprijs € 257.000,- k.k.

Zijlweg 1a - Welsum

vraagprijs € 305.000,- k.k.

Molenstraaat 58b - Twello

vraagprijs € 167.500,- k.k.

IJsseldijk 69 - Welsum

vraagprijs € 375.000,- k.k.

Bremstraat 5 - Twello

vraagprijs € 249.000,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

Sneeuwroem 6 - Twello

vraagprijs € 669.000,- k.k.

VERKOCHT
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DE HOVEN
HISTORISCHE TUINHUISJES 
OP DE VOORMALIGE OERTMERSCHE
Er zijn nog enkele overgebleven historische tuinhuisjes in De Hoven. Milly Westerhuis zocht ze op en ging ook 
meteen op zoek naar hun ontstaansgeschiedenis.

De Hoven, niet te verwarren met De 
Worp, is een bijzondere wijk tussen 
Twello en Deventer met een lange 
geschiedenis en bijzondere tuin-
huisjes. Waarom zijn ze zo bijzon-
der?
We gaan een paar eeuwen terug 
in de tijd en komen terecht in de 
geschiedenis van de vestingstad 
Deventer. Juist in de vesting ligt 
de oorsprong van de ooit tiental-
len historische tuinhuisjes en 
theekoepeltjes waarvan er nu nog 
vier over zijn. Hoewel Deventer in 
Overijssel ligt bezat de stad gron-
den in Gelderland aan de overzijde 
van de IJssel, de zo genaamde 
Stadsweiden, waar de grootburgers 
(de elite) hun vee lieten grazen.

Vestingstad
Al eeuwenlang is Deventer een 
vestingstad, strategisch gelegen 
aan de rivier, een handelscentrum 
en mede daardoor vele malen bele-
gerd. Zo kwamen er in de 9e eeuw 
als eerste de Vikingen om de rijke 
handelsstad leeg te plunderen en 
de toen nog houten huizen in brand 
te steken. Ook de bevolking werd 
niet ontzien; ze werden zonder 
aanziens des persoon respectloos 
beroofd van al hun kostbaarheden. 
Deventer moest zich verdedigen en 
als eerste verdedigingswerk werd 
een aarden wal, van vier meter 
hoog rond de stad opgeworpen, de 
Vikingwal, waarmee men meende 
de stad tegen iedere vijand te kun-
nen beschermen. Een deel daar-
van is nog te zien in het straatje 
‘Stenenwal’. Aanvankelijk vol-
stond de aarden wal en bood drie 
eeuwen lang bescherming, maar 
belegeringen vonden met steeds 
groter geschut plaats en zo bleek 
de Vikingwal uiteindelijk niet meer 
voldoende bescherming te bieden. 
Er moest een stenen muur komen; 
dat zou de vijand wel tegenhouden, 
zo dacht men en die muur kwam er. 
Gebouwd in het midden van de 16e 
eeuw met robuuste torens waarvan 
nog enkele fundamenten te zien 
zijn. De muur werd opgetrokken op 
de vestingwal uit de Viking tijd en zo 
kon Deventer er weer even tegen. 

Bezetting
Na eeuwen van betrekkelijke rust 
kreeg Deventer in de 16e eeuw te 
maken met de 80-jarige oorlog en 
met de Spaanse troepen, ook geen 
lieverdjes. De wreedheid van deze 
troepen is in vele archiefstukken 
terug te vinden. Deze bezetting 
heeft tot 1578 geduurd en toen pas 
lukte het Prins Maurits om de stad 
na drie maanden beschietingen te 
ontzetten. Waren de Deventernaren 
blij om van de Spaanse plunderaars 
af te zijn, dan hadden ze de Staatse 
troepen nog niet meegemaakt. 
Het plunderen, brandstichten en 
roven ging gewoon door tot Maurits 
daar een stokje voor stak. Bij al die 
belegeringen werd een zware wis-
sel getrokken op de bewoners; ze 
moesten meebetalen aan hun soldij 
en aan de vestingwerken, maar ook 
moesten ze woonruimte afstaan 

aan deze ongewenste ‘kostgangers’ 
.
De burgers aan de rand van de 
stad moesten bij de aanleg van de 
vestingmuur nog meer inleveren: 
hun groentetuintje, bleekveldje of 
gewoon hun grondeigendom. Dat 
moest gecompenseerd worden. 

Een nieuw tuintje.
De enige ruimte die daarvoor in 
aanmerking kwam was het gebied 
aan de overkant van de IJssel en zo 
gebeurde het dat het grondgebied 
achter De Worp hun nieuwe tuinen 
werden en de toepasselijke naam 
‘De Hoven’ kreeg. Iedere gedupeer-
de kreeg er een nieuw stukje grond 
en bouwde daar al snel een tuin-
huisje of theekoepeltje, dan nog 
uit hout, op. Aanvankelijk op palen 
want met de voortdurend overstro-
mende IJssel wist je het maar nooit. 
Op oude kadastrale kaarten is te 
zien hoe de oorspronkelijke wijk in 
‘blokjes’, perceeltjes zo men wil, in 
een ruitpatroon opgedeeld is met 
daartussendoor rechte paden, de 
tuinstraten. In het stratenplan van 
het oude gedeelte van De Hoven is 
dit oorspronkelijke patroon nog te 
zien. Ook zijn op deze kaarten de 
kleine bebouwingen te zien.

Tuinhuisjes en theekoepels
De oorspronkelijke tuinhuisjes 
zijn bij diverse belegeringen van 

de stad aan hun einde gekomen. 
Tijdens de Franse bezetting (1813-
1814) had dit leger ruimte nodig 
om hun positie te verdedigen en 
werden vele huisjes verbrand. Hun 
opvolgers, de Kozakken deden de 
rest; zij gebruikten het hout van 
de nog overgebleven huisjes als 
brandstof in de koude winter-
maanden. Toch werden de huisjes 
weer opgebouwd, nu in steen. De 
meeste huisjes hadden of kre-
gen weer dezelfde vorm maar 
een enkele creatieveling maakte 
er iets fraais van. Van deze tuin-
huisjes zijn er nu nog twee over. 
In de loop van de 19e eeuw werd 
De Hoven steeds meer een woon-
wijk; er werden huizen gebouwd 
en ook de nog aanwezige of weer 
opgebouwde tuinhuisjes werden 
tot woningen verbouwd. De nu 
nog aanwezige tuinhuisjes (zie 
foto’s) ademen een sfeer uit van 
lang vervlogen tijden met een his-
torie, die aardig is om eens onder 
de aandacht gebracht te worden. 
Behalve het voormalige tuinhuisje 
aan de Twelloseweg (bloemsier-
kunst Ten Kate) staan de overige 
huisjes in de achtertuinen van de 
huidige eigenaren; ze zijn niet te 
bezichtigen.

Met dank aan de eigenaren die 
zich bewust zijn van hun cultureel 
erfgoed en ze goed ‘bewaren’. 



Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

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

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

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

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

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

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

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen  

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

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

Bieze, uw makelaar 
voor resultaat... 

APELDOORN, RIETDEKKERSDREEF 913

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

APELDOORN, LAGE LANDENLAAN 56

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

DEVENTER, RIELERWEG 177

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

EPSE, KLEMBERGERWEG 10

Vraagprijs € 569.000,- k.k.

TWELLO, PARALLELWEG 9

Vraagprijs € 749.000,- k.k.

APELDOORN, LOSEWEG 265

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

APELDOORN, NOORDERHOOGTE 26

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

DEVENTER, WEEGBREE 25

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

STEENENKAMER, ROZENHOFSTRAAT 1

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

ZUTPHEN, SPITTAALDERKAMP 63

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

APELDOORN, JACHTLAAN 285

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

BATHMEN, PRINS CLAUSLAAN 8

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

DEVENTER, ROMEYN DE HOOGHESTRAAT 36

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

TWELLO, BACHSTRAAT 1

Vraagprijs € 309.000,- k.k.

APELDOORN, REIGERSWEG 91

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

DEVENTER, GOVERT FLINCKSTRAAT 23

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

EERBEEK, ZONNEBLOEMSTRAAT 20

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

TWELLO, NIEUWE VELDJES 30

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Open Huizen DagOpen Huizen Dag
4 oktober 11:00 - 15:00 uur
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OPEN HUIS
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OPEN HUIS
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OPEN HUIS

OPEN HUIS
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OPEN HUIS
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OPEN HUIS
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OPEN HUIS



De nieuwe Katia wol breiboeken 
zijn weer binnen

Breiwol, kraamkado’s, kleinvak
De Knipoog

Jet van den Beld • Marktstraat 3, Twello 
0571 270 900 • deknipoog@live.nl
Jet van den Beld • Marktstraat 3, Twello Jet van den Beld • Marktstraat 3, Twello Jet van den Beld • Marktstraat 3, Twello 
0571 270 900 • deknipoog@live.nl0571 270 900 • deknipoog@live.nl0571 270 900 • deknipoog@live.nl0571 270 900 • deknipoog@live.nl0571 270 900 • deknipoog@live.nl

De nieuwe Katia wol breiboeken De nieuwe Katia wol breiboeken 
zijn weer binnenzijn weer binnen

Jet van den Beld • Marktstraat 3, Twello Jet van den Beld • Marktstraat 3, Twello 

Vanaf heden gestopt met 
reparatiewerk

Duistervoordseweg 15 Twello   
telefoon (0571)  27 70 50

www.sophielingerie.nl

Mooie lingerie en nachtmode bij Sophie Lingerie!
Kom snel langs en verwen jezelf!

Groetjes, Francis en Dorien

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

MODE VOOR DE 
VROUW VAN NU!!
OOK BREED ASSORTIMENT IN 

BROEKEN MET SUPER PASVORM!
MAAT 36 T/M 46  

MERKEN: RED BUTTON, NEW STAR, GAFAIR, 
WOMAN & CO, PLACE DE YOUR, YEST & POOOLS...

�e najaars
collectie is er...

Van Ghentstraat 4, Twello

KOM
NAAR DE
WINKEL!

Marktstraat 2 Twello
www.meerdanschoenen.nl



BROEKENVIERDAAGSE
Woensdag 3 t/m zaterdag 6 oktober

20%20%20%20%
KORTING*

Woensdag 3 t/m zaterdag 6 oktober

ALLE DAMES EN HEREN BROEKEN

• uitgezonderd extra aanbiedingen

Nikkis Fashion
Twello Duistervoordseweg 6 
Tel. (0571) 27 52 00
TRENDY MODE VOOR HEM EN HAAR
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Wij zetten uw gehoor 
         

 
 

 
Uw zeven zekerheden bij HoortoestelWinkel: 

 
 

✓ Gratis hoortest 
✓ Aanmeting door StAr-erkend audicien  

Ed Dellink 
✓ Groot aanbod kwaliteitshoortoestellen 
✓ Ruime keuze uit duurzame  

hoortoestellen met oplaadbare accu 
✓ Vrijblijvend een hoortoestel op proef 
✓ Werkt samen met alle zorgverzekeraars;  

contract met onder andere Salland  
Zorgverzekeringen 

✓ Uitstekende service en nazorg 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Deze actie loopt tot en met 31 december 2018. Zie de voorwaarden in de winkel. 
 

Openingstijden 
Dinsdag 09:30 – 17:00  

Woensdag 09:30 – 17:00  
Donderdag 09:30 – 19:00 

Vrijdag 09:30 – 17:00 
 

HoortoestelWinkel 
Molenstraat 17a 
7391 AA Twello 
T: 0571 − 28 01 23  
I : www.hoortoestelwinkel.nl 
E: info@hoortoestelwinkel.nl 
 

weer op scherp! 

Wij bieden voor uiteenlopende gehoorkwesties een passende 
oplossing. Daarom vindt u bij HoortoestelWinkel ook een ruim 
assortiment van gehoorbeschermingsmiddelen en accessoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Actie loopt t/m 31 maart 2018. Zie de voorwaarden in de winkel. 
 
 

 
 
 
 
 

1 
JAAR 

GRATIS 
BATTERIJEN* 

Catharina’s Choice+ | Duistervoordseweg 9a 7391 CA Twello

Mode vanaf 
maat 42 tot 60
advies op maat

Openingstijden 
Ma: gesloten 
Di t/m do: 10.00 tot 17.30 uur
Vr: 10.00 tot 20.00 uur
Za: 10.00 tot 16.00 uur



Een prettige 
dag begint 
b�  een 
goede 
nachtrust.

slapen & wonenTwelloseweg 79, Terwolde   |   T 0571 29 06 41 

www.de-grutter.nl

Een prettige 

Van Niel Installatietechniek is de 

specialist in duurzame installaties!

Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello  • 0571 - 271976 

info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

• Zonneboilers 

• Zonnepanelen

• Warmtepompen

• LED-verlichting

Door de opkomst van internet worden we overladen met mooie beelden van 
prachtige interieurs en is er heel veel aanbod. Ik kan me voorstellen dat je soms 
door de bomen het bos niet meer ziet. 

Wat is jouw woonwens, heb je hulp nodig bij het stylen van je nieuwe huis of wil je 
eens veranderen.

Persoonlijke aandacht, kom langs bij de The Loving, voor gratis advies of we maken 
een afspraak bij je thuis. In een uur tijd geven we je tips, laten zien wat de 
mogelijkheden zijn. T/m de maand oktober, woonmaand, plannen we afspraken 
voor gratis styling advies.

Kom naar de winkel voor een kennismaking, neem fotos en tekeningen mee. 

Duistervoordseweg 114 Twello | www.theloving.nl
Open woe. t/m zat. 10-17 uur

 THE LOVING

INTERIEUR  –  LIFESTYLE  –  STYLING  -  ADVIES



Nu met 20 jaar

korting op je

hypotheek*

Bereid je nog beter
voor op je nieuwe
huis tijdens de
Rabo Woonweken.
Vrijblijvend oriëntatiegesprek? Tijdens de
Woonweken zijn wij extra feestelijk geopend.
Financieel adviseur Wouter Beke helpt je graag!
Kijk voor openingstijden en locaties op 
Rabobank.nl/wonen.
Bel voor een afspraak 055 - 578 49 11 of mail naar
financieeladvies.apeldoorn@rabobank.nl

* Alleen bij een rentevaste periode van 20 jaar. Kijk voor de overige
actievoorwaarden op Rabobank.nl/wonen

Kom maar op met de toekomst



grindengrond.nl

Voor al uw 
GRIND, SPLIT 

en GROND

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken

• waar u ook verzekerd bent

• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

Lian Brandsma 
Uitvaartzorg
Uitvaartspreekuur in Klarenbeek
elke tweede maandag van de 
maand van 10.30 tot 11.00 uur
Het Boshuis, Kerkweg 2, Klarenbeek

Lian Brandsma Uitvaartzorg
Händelstraat 58
6961 AD Eerbeek
06 23 00 95 51

www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl

Margo Tiemens 
06-19286279

• Bloemwerk op bestelling 
• Rouwbloemen
• Trouwbloemen 
• Bedrijfsaankleding
• Zakelijke bloemabonnementen

Komt aan huis om 
bloemwerk te bespreken

B L O E M S T Y L I S T

T I EM EN S

W W W . M A R G O T I E M E N S . N L

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

TE HUUR: 
WEILANDBLOTERS EN 

VERSTEKKLEPELMAAIERS 

De liefde voor zijn dieren, genietend van het buitenleven; zo houden  
wij hem in gedachten. In dankbaarheid nemen wij afscheid van 

mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa

Albertus Johannes Havekes
- Bertus -

Loenen, Apeldoorn,
7 maart 1943 30 september 2018

Gerda Havekes-Bosgoed

John Havekes en Daniëlle Havekes-van Erken Calandt
    Jordy, Danique

Wilbert Havekes en Marlies van Zadelhoff
    Ruben, Fenna

Marcel Havekes en Anne-Marie Boerkamp

Molenallee 9
7371 EA Loenen

Er is gelegenheid om afscheid van Bertus te nemen en ons te condoleren 
op donderdag 4 oktober tussen 19.00 en 19.30 uur in het Parochiehuis, 
Hoofdweg 47 in Loenen.

De afscheidsviering vindt plaats op vrijdag 5 oktober om 10.30 uur in de 
H. Antonius Abt, Hoofdweg 51 in Loenen.

Daarna begeleiden we Bertus naar zijn laatste rustplaats op het naast-
gelegen parochiële kerkhof.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe ‘n beetje
en alle beetjes die je stierf
‘t is vreemd, maar die vergeet je
je zegt ik ben wat moe
maar op ‘n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Na een periode van ziek zijn, is toch nog 
onverwacht overleden, mijn lieve vrouw, 

onze liefdevolle moeder en schoonmoeder

Dinie Balster - Paalman

Berendina Maria

* Klarenbeek,  † Twello, 
1 mei 1942  1 oktober 2018

Marinus

    Ellen en Wim 
    Linda

Abraham Crijnssenstraat 12
7391 WC Twello

Dinie is in Afscheidscentrum Hemmes.

Er is gelegenheid ons te condoleren en 
afscheid te nemen van Dinie op vrijdag  
5 oktober van 19.00 uur tot 19.45 uur  
in Afscheidscentrum Hemmes, 
Piet Heinstraat 33 te Twello.

De crematieplechtigheid vindt plaats op 
zaterdag 6 oktober om 15.45 uur in de Hanze 
van het yardenhuis Steenbrugge, 
Raalterweg 29 te Diepenveen.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten in de koffiekamer.

Verdrietig laten wij weten dat onverwacht is overleden onze lieve moeder 
en oma

Maria Cornelia Huisman-Nieman
- Mies -

Weduwe van Bert Huisman

Een leven zonder haar is nauwelijks voor te stellen;
wij gaan haar enorm missen.

Marjoleine
Robin en Martyna
Britta en Maarten

Erik en Yatmi
Ricardo

Joeri

We hebben reeds afscheid van haar genomen en haar volgens eigen 
wens gecremeerd. Haar as wordt met die van Bert herenigd.

21 september 2018

Familie Huisman
Appenseweg 21
7383 BB Voorst
em.huisman@live.nl

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons gegeven heeft, 
delen wij u mee dat het leven van onze lieve moeder, oma en omi is 

overgegaan in dierbare herinneringen. Zij is rustig ingeslapen.

Lambertdina Ruitenberg - van der Kolk
Diny

sinds 22 september 2008 weduwe van Johan Ruitenberg

* Zwollerkerspel, 25 augustus 1936 † Terwolde, 28 september 2018

 Zwolle:  Erma en Bert Horstman
      Maarten en Iris, Joris, Elsa, Keet
      Lianne en Wander, Daan
      Sander en Annemiek

 Saaldorf-Surheim (D):  Gieneke en Manfred Klein
      Chiara
      Paulina

 Terwolde:  Jan Ruitenberg en Hetty Oolman
      Jesper
      Isis
      Silver
      Jackie

Correspondentieadres: 
Familie Horstman, Zuthemerweg 3, 8015 PG Zwolle

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en ons te condoleren op vrijdag 
5 oktober van 10.45 uur tot 11.15 uur in de Dorpskerk, Molenweg 2 te Terwolde.
Aansluitend zal hier om 11.30 uur de rouwdienst worden gehouden.

De plechtigheid zal om 13.30 uur worden voortgezet in de Hanze van het 
yardenhuis Steenbrugge, Raalterweg 29 te Diepenveen.

Na afloop is er nogmaals gelegenheid om ons te condoleren in de 
koffiekamer van het crematorium.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers 
van Vérian voor de liefdevolle verpleging.

Diny hield van bloemen.

www.beregenen.nl

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen

Familie berichten

Rouwadvertenties
kunt u opgeven tot 
dinsdagochtend 10.00 uur. 
Advertenties voor
Geboorte, huwelijks, 
jubilea en
dankbetuigingen, 
opgeven voor maandag 
10.00 uur. U kunt deze 
berichten mailen naar: 
info@voorsternieuws.nl 
of inleveren bij:  
Voorster Nieuws 
Stationsstraat 17, Twello
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Familie berichten 

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Wie bakt de lekkerste, 
muzikaalste Terwoldse Taart?
TERWOLDE.- Geen heel Holland bakt, zelfs geen heel Terwolde 
bakt maar ‘Terwoldse Taarten’ is de naam van de grote bakwed-
strijd voor Terwolde en omstreken. De organisatie van de Mega 
Muziek Marathon nodigt iedere hobbybakker uit om zijn of haar 
mooiste lekkerste creatie te maken voor de bezoekers van dit 
muziekevenement op 3 november. 

De maandelijkse koffiepauze voor 
werkzoekenden bij bibliotheek 
TWELLO.- Iedereen die op zoek is naar werk, kan op vrijdagmorgen 5 oktober naar de bibliotheek van 
Twello  komen voor een Walk&Talk-bijeenkomst. Deze ochtend heeft de bibliotheek Irma ten Bulte 
uitgenodigd. Irma is vestigingsmanager bij Diesel Personeelsdiensten in Twello vertelt wat een uit-
zendorganisatie in het algemeen  voor een werkzoekende kan betekenen. Tevens vertelt ze hoe een 
werkzoekende zich kan presenteren en profileren. Daarna kunnen de deelnemers hun ervaringen met 
elkaar delen en contacten leggen in de zoektocht naar werk. Deelname aan de Walk&Talk is, net als 
de koffie en thee, gratis. De bijeenkomst begint om 09.30 uur en duurt tot ca 11.30 uur. http://www.
bibliotheekbrummenvoorst.nl/activiteiten/Walk-en-Talk.html

Geslaagde Floralia 2.0 
VOORST.- Het zit erop, Flora-
lia 2.0! Maar wat was het weer 
een succes. Ondanks het weer 
werd het een super dag.

Door de vele regen moest de op-
tocht met versierde fietsen, skel-
ters en steppen helaas worden 
afgelast. Als alternatief heeft de 
fanfare binnen gespeeld en was 
het in de school al snel groot 
feest, met muziek, een bingo en 
heel veel gezelligheid.

Gelukkig was de moeite voor 
het versieren van de voertuigen 
niet voor niets geweest, want 
de jury heeft de fiets van Carice 
Bergman als mooiste beoor-
deeld. Alana Peters is in deze 
wedstrijd tweede geworden.
In de verschillende lokalen was 
er genoeg te doen aan spelle-
tjes voor de kinderen en er zijn 
talrijke gokjes gewaagd om een 
van de vele mooie prijzen te 
kunnen winnen. De wedstrijd: 
Wie kweekt de grootste zon-
nebloem? is gewonnen door 
Eline Udink. Haar zonnebloem 
had een gewicht van maar liefst 
1698 gram.

Dit jaar kwam de lekkerste ap-
peltaart van Henny Marsman. 
De origineelste taart kwam van 
Esselien van Oorspronk, de 
winnares van vorig jaar. 

De wedstrijd van de grootste 
fuchsia is gewonnen door de 
heer Kerkmeijer. Er zijn met de 
loterij, die dit jaar voor de twee-
de keer werd gehouden, veel lo-
ten verkocht door de kinderen. 
Bravo!! De prijzen zijn gegaan 
naar:
1e prijs: Harry Eekhuis, Voorst
2e prijs: Familie De Haan, Joure
3e prijs: Jacqueline Bruggink, Voorst

Er is weer een leuk bedrag binnengehaald deze dag. 
Hiermee hoopt de OR ook dit jaar weer vele activitei-
ten te kunnen organiseren voor de leerlingen en de 
school op verschillende gebieden te kunnen onder-

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

Happen met Genoegen
De taartenbakwedstrijd 
Terwoldse Taarten ,tijdens 
Koffietijd, is een onderdeel 
van de sponsoractie Hap-
pen met Genoegen. Tijdens 
het MMM kan de bezoeker 
genieten van allerlei lekker-
nijen in de verschillende ho-
recablokken. Ondernemers 
uit de regio verzorgen o.a. , 
passend in het dagdeel, de 
lunch en het diner. 

De wedstrijd Terwoldse 
Taarten
Voor het blok Koffietijd or-

ganiseert de projectgroep MMM 
2018 een taartenbakwedstrijd voor 
alle hobbybakkers uit de omgeving. 
De ingezonden taarten worden be-
oordeelt door een 3 koppige des-
kundige jury. De winnaar krijgt  de 
titel Terwoldse Taart van het jaar en 
2 entreekaarten voor de grote finale 
op 3 november. 
De volledige opbrengst van de inge-
zonden taarten komt ten goede aan 
de sponsoractie ‘Behoud Muziek-
tent Terwolde’.

Mee doen
Wil jij kans maken op de titel Ter-
woldse Taart van het jaar? Geef je 

dan op via mmm@onsgenoegen-
terwolde.nl. Dit kan tot en met 30 
oktober en de taarten kunnen op 3 
november tussen 9.00 en 9.45 uur 
ingeleverd worden.

steunen.Ze delen een compliment uit aan iedereen 
die heeft meegewerkt aan het succes van de Floralia 
2.0. De kinderen, de ouders, de vrijwilligers, spon-
sors, het team van OBS de Wiekslag en uiteraard 
alle bezoekers! 

Voor volgend jaar staat de Floralia gepland op zater-
dag 28 september.

Onze Kapitein is uitgevaren,
begonnen aan zijn laatste reis op zee.

Wij zijn dankbaar voor al die mooie jaren.
Hij gaf ons allen nog een laatste boodschap mee.

Dat hebben wij als heel bijzonder ervaren.
Bedankt, adieu, het is goed, het is oké.

Verdrietig maar dankbaar, voor al het goede wat hij ons heeft gegeven, 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en trotse opa

ALBERTUS GERARDUS MARIA 
BOERKAMP

-Bertus-

* Klarenbeek, 7-5-1932 † Twello, 29-9-2018

Riet Boerkamp - Harmelink

Henri en Nanda
Mandy en Daan
Jason

Marijke
Melody en Cor
Djezz

Ingrid en Frans
Dominique
Jimmy
Chèmayne

Correspondentieadres:
t.a.v. Mevr. Boerkamp, Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

Er is gelegenheid om ons te condoleren en afscheid te nemen van Bertus 
op donderdag 4 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in de H. Martinuskerk, 
Kerklaan 18 te Duistervoorde-Twello.
De afscheidsviering vindt plaats op vrijdag 5 oktober om 10.15 uur in 
bovengenoemde kerk.

Aansluitend begeleiden Riet, kinderen en kleinkinderen Bertus naar het 
crematorium Steenbrugge.

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/activiteiten/Walk-en-Talk.html
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/activiteiten/Walk-en-Talk.html
mailto:mmm@onsgenoegenterwolde.nl
mailto:mmm@onsgenoegenterwolde.nl


Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

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

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

Vraag naar de voorwaarden

OP VLOEREN & BEHANG
20% KORTING

Actie geldt van 24 september t/m 6 oktober 2018

www.veluwscollege.nl/twello

Op woensdagmiddag 31 oktober ben je om 13.00 
uur van harte welkom op Veluws College Twello! 
Meld je aan! Stuur vóór 19 oktober een email met 
daarin je voornaam, achternaam en de 
basisschool waarop je zit naar Bert Jansen:
b.jansen@veluwscollege.nl

...EN WIL JE WETEN HOE HET 
ER OP EEN MIDDELBARE 

SCHOOL AAN TOE GAAT?

    ZIT JE IN 
GROEP 8?

KOM OP ONZE 
MEELOOPDAG! 31 

oktober

VELUWS COLLEGE TWELLO | VEILINGSTRAAT 10 |  7391 GM TWELLO  

LET OP: deze meeloopdag is alleen voor leerlingen die  NIET                                                                                             met hun eigen groep 8 naar de Meeloopdag gaan.
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Vele modellen en kleuren
normaal 49,95 - 89,95 per paar

nu 2 paar 59,-

NEDERLANDS GROOTSTE 
MERKENPRĲ ZENSPEKTAKEL

EXCLUSIEF BĲ  MODEMALL WILP

BROEKEN
3 modellen in print en effen 

normaal 119,95  nu 79,- 

VERO MODA pantalons 29,95 15,-
VERO MODA blouses  36,99  19,-
CELEB tops  49,95  29,-
GARCIA rokken  49,99  39,-
GARCIA blazers  49,99  39,-
SETTER tops  59,99  39,-
CELEB truien  79,95  55,-
CELEB jurkjes  89,95  55,-
BLUE OCEAN jacks  149,95  99,-
ARMA blazers  299,95  199,-

DAMES HEREN

VOOR NOG MEER 
AANBIEDINGEN KĲ K 

ONLINE OF KOM NAAR 
MODEMALL WILP

SMILETIME: 
WOENSDAG 3 OKTOBER 

TOT EN MET ZONDAG 
7 OKTOBER 2018

MODEMALL WILP   5.000 M2 MODE EN LIFESTYLE   RIJKSSTRAATWEG 38 (A1 AFSLAG 22 APELDOORN-DEVENTER)   0571 261 755
WWW.PIETZOOMERS.COM SH

OP O
OK

ONLIN
E

4 DAGEN
HONDERDEN 
TOPMERKEN 
HEEL VEEL 
KORTING

MIS HET NIET!
BLOUSES
in fl ower dessin 
normaal 59,95 

nu 39,-nu 39,-

COAT 
normaal 119,95 

nu 59,-

VESTEN 
4 kleuren 

normaal 89,95  

nu 59,- 

EXCLUSIEF BĲ 
PIET ZOOMERS

DAMESDAMESDAMES

SELECTED ITEMS  
25-40% KORTING 

HERENHEREN

BROEKEN
normaal 69,95 per stuk 

nu 2 stuks 95,-

PULLOVER OF VEST 
+ CASUAL SHIRT 

normaal 129,90 - 139,90 per set

Setprĳ s 75,-

BUSINESSKOSTUUMS 
normaal 329,95 per stuk  

nu 2 stuks 295,-
B.BROTHERS shirts  69,95  39,- 
PROFUOMO shirts  79,95  59,- 
B.BROTHERS pullovers  89,95  59,- 
GARDEUR broeken  109,95  69,- 
DIESEL jeans  129,-  89,- 
LAMBSWOOL pullovers 
69,95 per stuk  2 stuks 95,- 
BLUE OCEAN jacks  169,95  99,- 
STANLEY & MORGAN 
smokings  149,95 100,- 
RICH&SON colberts  219,95  149,-

JEANS Model Bare Metal2 

normaal 109,95 nu 69,- 
JEANS Model Bare Metal2 

PULLOVER PULLOVER OF VEST PULLOVER  VEST PULLOVER OF VEST PULLOVER 

 shirts  69,95

 shirts  79,95

 pullovers  89,95

 broeken  109,95

jeans  129,-  

 jacks  169,95

smokings  149,95

 colberts  219,95

 29,95

  36,99

  49,95

  49,99

  49,99

  59,99

  79,95

  89,95

  149,95

  299,95



 

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

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

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

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 
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AVZ Asbest verzorgt uw asbest-
verwijdering - binnen of buiten.      
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Total Benzinestati on “De Paal Wilp B.V.” zoekt per direct 

Fullti me medewerker Backery M/V
(gemiddeld 36 uur per week)

Functi eomschrijving:
Je bent het gezicht van onze backery. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de 
gasten zich welkom voelen en creëer je een fi jne en gezellige sfeer. De werkzaam-
heden bestaan o.a. uit het bereiden van de lekkerste koude  en warme broodjes, 
opnemen van bestellingen, netjes houden van het eetgedeelte en na afl oop het 
schoonmaken van de keuken.

Profi el kandidaat:
• 36 uur beschikbaar en in het bezit van eigen vervoer • Flexibel inzetbaar • Klant-
vriendelijk en klantgerichte instelling • Goede beheersing van de Nederlandse 
taal • Harde werkers mentaliteit, fysiek ingesteld • Sterke communicati eve en 
sociale vaardigheden • Werkt secuur en gestructureerd • Stressbestendig en kan 
snel schakelen • Ondernemend, zelfstandig en asserti ef • Loyaal en collegiaal in 
de samenwerking • Verzorgd en representati ef • Is niet in aanraking geweest met 
justi ti e 

Wat wij bieden:
• Een werkplek in een jong en enthousiast team • Bij gebleken geschiktheid, een 
leuke baan voor langere ti jd en uitzicht op een vast dienstverband • Een salaris 
conform CAO 

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan uw CV en moti vati e naar chantal@depaalwilp.nl

Total De Paal Wilp B.V.
Rijksweg A1

7384 DZ Wilp
0571-261579

Total Benzinestati on “De Paal Wilp B.V.” zoekt per direct 

Partti  me kassiers M/V
(minimaal gem. 8,5 uur per week)

Functi eomschrijving:
Je bent het gezicht van onze kassa. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de 
gasten zich welkom voelen en creëer je een fi jne en gezellige sfeer. De werkzaam-
heden bestaan o.a. uit het bemannen van de kassa en het bijvullen van de shop. 
Daarnaast zorg je er voor dat het stati on schoon en netjes blijft  en assisteer je de 
collega’s van de backery indien nodig.

Profi el kandidaat:
• 8,5 uur beschikbaar voor een roulerend weekendrooster • Inzetbaar ti jdens va-
kanti es en verlof collega’s en in geval van calamiteiten • In het bezit van eigen 
vervoer • Flexibel inzetbaar • Klantvriendelijk en klantgerichte instelling • Goede 
beheersing van de Nederlandse taal • Harde werkers mentaliteit, fysiek ingesteld 
• Sterke communicati eve en sociale vaardigheden • Werkt secuur en gestructu-
reerd • Stressbestendig en kan snel schakelen • Ondernemend, zelfstandig en 
asserti ef • Loyaal en collegiaal in de samenwerking • Verzorgd en representati ef • 
Is niet in aanraking geweest met justi ti e 

Wat wij bieden:
• Een werkplek in een jong en enthousiast team • Bij gebleken geschiktheid, een 
leuke baan voor langere ti jd en uitzicht op een vast dienstverband • Een salaris 
conform cao. 

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan uw CV en moti vati e naar chantal@depaalwilp.nl

Total De Paal Wilp B.V.
Rijksweg A1

7384 DZ Wilp
0571-261579

www.pijnappel.com

Rijksstraatweg 140, 7391 MG Twello • Tel 0571-271753

• Verkoop

Wij zoeken op korte  termijn een 

CO2 Lasser /Bankwerker

voor minimaal 32 uur p/w

• Onderhoud• Verhuur

info@pijnappel.com

Lijngoten

Koppelstraat 4 | Twello 
Tel: 0571 - 794 514

www.v-s-v.nl

Vanaf €11.11
Excl. Btw.
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Lochemsestraat 34a, 7396 PK de Vecht (Terwolde)
T: 055 323 2084 M: 06 5190 3366

Al meer dan 20 jaar 
gespecialiseerd in
• Parkeerdeuken
• Hagelschades
•  Spotrepair 

(herstellen en bijspuiten 
kleine lakschades)

Zilveren CDA-speld voor Arend Jansen
DEN HAAG.- Aan CDA’ers die ja-
renlang actief zijn geweest voor de 
partij kan een zilveren speld wor-
den uitgereikt. Deze eer viel Arend 
Jansen uit Twello tot zijn grote ver-
rassing vorige week te beurt. Het 
bijzondere aan de gebeurtenis is, 
dat de landelijke voorzitter van het 
CDA, Ruth Peetoom, zelf de decora-
tie bij Arend opspeldde terwijl hij 
aan het vergaderen was in het CDA-
gebouw in Den Haag. Arend heeft in 
het landelijke bestuur van het CDA 
gezeten en is daarnaast ruim 30 jaar 
voorzitter geweest van de CDA Ba-
sisgroep Sociale Zekerheid.

De CDA Basisgroep Sociale Zeker-
heid is een werkgroep van het CDA 
die sinds 1986 bestaat. De doelstel-
ling van de Basisgroep is de stem 
van de uitkeringsgerechtigden, 
evenals die van de werkende armen, 
zo goed mogelijk te laten doorklin-
ken in het CDA en in de maatschap-
pij, zodat er volwaardig rekening 
met hen wordt gehouden.  Onlangs 
is er een opvolger voor Arend ge-
vonden en kon hij zijn functie als 
voorzitter neerleggen. 

Ruth Peetoom sprak lovende woor-
den over alles wat Arend, die nog 
altijd lid is van het CDA, voor het 
CDA gedaan heeft, landelijk, regio-
naal en lokaal. 

Start laagseizoen op 
Veluwse recreatiegebieden
BUSSLOO.-  Op maandag 1 oktober a.s. gaat het laagseizoen van start op 
de recreatiegebieden van Leisurelands gelegen op de Veluwe, te weten Bus-
sloo, Heerderstrand, Zandenplas, Kievitsveld, Strand Nulde, Strand Horst 
en Zeumeren. Vanaf deze datum zijn honden weer welkom. Het hondensei-
zoen loopt tot en met 30 april 2019. Daarnaast gaat het laagtarief parkeer-
geld in. 

Project Polder Nijbroek: thema-avonden 
op 3, 10 en 17 oktober

7361 AX Dorpstraat 92 Beekbergen 
(Apeldoorn) | Tel. 0621 312 312

De grootste Accuspecialist van de StedenDriehoek
Beste merken scherpste prijzen!!!

 Auto
 Motor
 Scootmobiel
 Vrachtwagen

 Landbouw-
 mechanisatie
 Caravan
 Camper

WWW.ACCUSERVICE.NU

Gratis accu winter test

Bel ons geheel vrijblijvend voor informatie

Vertier en plezier in de herfst en win-
termaanden
De recreatiegebieden zijn uitermate 
geschikt voor een lange wandeling of 
ravotten op het strand met de trouwe 
viervoeter. Nu de nazomer bijna ten 
einde is en de zwemkleding en slip-
pers in de kast gaan, kunnen de wan-
delschoenen tevoorschijn komen voor 
een heerlijke wandeling door het 
herfstlandschap op de recreatiegebie-
den. Verder lenen de gebieden zich 
uitstekend voor een rondje op de fiets 
of mountainbike.  
Parkeerpas slechts € 32,50!

De parkeerpas van Leisurelands, gel-
dig tot 1 mei 2019, is nu extra voor-
delig te bestellen via de webwinkel op 
www.leisurelands.nl. Voor slechts € 
32,50 is deze parkeerpas te koop die 
geldig is op 18 recreatiegebieden in 
de regio Nijmegen, op de Veluwe en 
in de Achterhoek en Liemers. Voor 
deze actie geldt: op = op. Een dagkaart 
kost in het laagseizoen € 3,00. Met uit-
zondering van Strand Horst-Noord en 
Surfoever Hoge Bijssel. Hier kost een 
dagkaart het hele jaar door € 5,00. 
Kijk voor meer informatie op www.
leisurelands.nl. 

NIJBROEK.- Het project Polder Nijbroek, waarin samen met Nijbroekers 
wordt gewerkt aan een toekomstbeeld voor het gebied, is in volle gang. 
Tijdens de eerste twee drukbezochte bijeenkomsten hebben zowel inwon-
ers als experts van buitenaf hun blik op het gebied gedeeld. Kwaliteiten, 
ontwikkelingen, belangen, zorgen en vragen zijn blootgelegd; kennis over de 
polder vroeger en nu is verzameld. Vanuit deze basis wordt in drie thema-
avonden op zoek gegaan naar concrete kansen en toekomstperspectieven. 
Heb je ideeën voor Nijbroek of spar je graag mee over mogelijkheden? Sluit 
aan op 3, 10 en/of 17 oktober, 20.00 uur in Dorpshuis de Arend.

Op zoek naar kansen voor de 
toekomst van Nijbroek
In de eerste bijeenkomsten is gespro-
ken over wat kenmerkend is voor 
Nijbroek en welke wensen er voor 
de toekomst zijn, maar ook welke 
uitdagingen er juist liggen. Door met 
zowel Nijbroekers als experts van 
buitenaf naar de polder te kijken, is 
een eerste beeld ontstaan van wat 
belangrijk is voor de toekomst van 
het gebied. Dit beeld vormt de basis 
voor de volgende stap: op zoek naar 
kansen voor het realiseren van de 
gewenste toekomst. Welke kwalite-
iten kunnen versterkt worden? Waar 
is verbetering nodig? Welke kansen 
bieden actuele ontwikkelingen voor 
deze verbetering? Kortom: welke 
keuzes zijn er te maken en wat 
leveren ze op? In drie workshops 
worden concrete mogelijkheden 
verkend vanuit verschillende per-
spectieven. 

3 oktober: werken in de polder
Het Nijbroekse landschap levert 
van oudsher geld op. Dit was ooit 
de reden om het moerasachtige ge-
bied te ontginnen en het land is 
door de eeuwen heen een bron van 
inkomsten gebleven. Het landschap 
kent een ‘agrarische schoonheid’, 
het historische cultuurlandschap 
wordt gewaardeerd door bewoners 
en bezoekers. Ontwikkelingen in de 
landbouw en op het gebied van en-
ergie hebben echter potentieel grote 
invloed op de kwaliteiten van het 
landschap. Wat is hier al dan niet 
wenselijk, mogelijk en passend? 

10 oktober: wonen in de polder
Het agrarisch-economische perspec-
tief heeft grote invloed op het (be-
heer van het) landschap; Nijbroek 
is echter niet slechts een plek om 
te werken. Of je nu wel of niet je 

geld binnen de dijken van de pol-
der verdient, Nijbroek is voor haar 
inwoners een geliefde plek om te 
wonen. Het is een kleine, relatief 
actieve gemeenschap. De continuï-
teit van deze gemeenschap is echter 
niet vanzelfsprekend. Wat maakt 
Nijbroek leefbaar en wat is er in de 
toekomst nodig om Nijbroek leef-
baar te houden? Onderwerpen als 
wonen voor jong en oud en voorz-
ieningen komen aan bod.

17 oktober: verblijven in de 
polder 
Kenmerkend voor het Nijbroekse 
landschap is onder andere de eeu-
wenoude combinatie van ‘nut en 
lust’, zoals cultuurhistoricus Ma-
rinke Steenhuis tijdens de tweede 
bijeenkomst beschrijft. Het gebied 
werd ook vroeger al gebruikt om 
te ontspannen en te recreëren. Hoe 
blijft Nijbroek een aantrekkelijke 
plek voor mens en dier? Wat kan 
beter? Onderwerpen als recreatie en 
ecologie in relatie tot het Nijbroekse 
landschap staan centraal.
Je bent van harte uitgenodigd mee 
te denken op één of meerdere avon-
den, vanaf 20.00 uur in Dorpshuis 
de Arend. Voor meer informatie over 
het project en de thema-avonden: 
kijk op www.poldernijbroek.nl.

Vrijwilligers in Twello en Wilp halen € 2.991,- 
op voor onderzoek naar spierziekten
GEMEENTE VOORST.- Van 9 tot 
en met 15 september is er door vrij-
willigers van het Prinses Beatrix 
Spierfonds gecollecteerd in Twello 
en Wilp. Samen hebben zij een 
prachtige opbrengst van € 2.991,= 
opgehaald voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten.

“De inzet van onze vrijwilligers 
is onmisbaar. De collectanten en 
donateurs maken mede mogelijk 
dat het fonds in het komende jaar 
meer onderzoek naar spierziekten 
kan financieren”, aldus Joanna van 
Drongelen, hoofd collecte- & vrij-

willigersorganisatie Prinses Beatrix 
Spierfonds. 

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist, maar 
wilt u toch nog een bijdrage overma-
ken? Doneren kan ook via de online 
collectebus van het fonds. Ga naar 
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/
collectebus en doneer een bedrag 
naar keuze voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten.
 
Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet 
zich in voor alle mensen met een 

spierziekte in Nederland. Dat zijn 
ruim 200.000 mensen. Het doel 
van het fonds is om alle spierziek-
ten de wereld uit te krijgen, het 
middel is wetenschappelijk on-
derzoek. Het Prinses Beatrix Spier-
fonds financiert en stimuleert on-
derzoek naar genezing en, omdat 
dit vaak een lange weg is, ook naar 
verbetering van de kwaliteit van 
leven van patiënten nu. Het fonds 
krijgt geen overheidssteun en is af-
hankelijk van donaties en de inzet 
van vele vrijwilligers. De collecte 
is één van de belangrijkste inkom-
stenbronnen. 

http://www.leisurelands.nl
http://www.poldernijbroek.nl
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus


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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

Weerdseweg 6a Wilp | 0571 26 25 22 |info@dekribbe.nl

eten. drinken. genieten.

.NLDE KRIBBE

SYRISCH 
3-GANGEN BUFFET

TAARTENPROEVERIJ 

Vrijdag 26 en zaterdag 27 okt. is er  
vanaf 17.30 uur een Syrisch buffet.  

Reserveren is wenselijk.

Zondag 28 okt. hebben we een 
heerlijke taartenproeverij. 

€21,50Syrisch bu
ffet

€3,50
per pers

oon
taartenp

roeverij

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Drainagebuizen
Per meter leverbaar

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

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

www.vanheesversmarkt.nl

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797

De lekkerste ruleta nieuwe 
oogst mandarijnen 20 stuks 3.99

Vers gesneden spitskool
500 gram 0.99

Elstar

Salade van de week 
Picasso

2 kilo

200 gram

2.49

1.49

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Salade van de weekSalade van de weekSalade van de week
Frieslander

Zoete goudgele 
muskaat druiven

6.99

2.99

10 kilo

kilo

tevens Regout porselein
0575 – 49 47 26

Tot en met einde oktober 
elke zaterdag  van 10 tot 1 uur in

Tuin De Uiterwaard 
Verkoop van vaste planten 

en siergrassen

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

Iets te vieren?
Altijd welkom op de Hof!

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

Bel 06-12635320 of mail info@hofvantwello.nl

	Familiefeest
	Receptie
	Kinderfeestje

	Trouwerij
	Bedrijfsuitje
	Blote voetenpad

Buurman 
Vleesch & Vis

Stem op ons! www.leuksteslagerij.nl

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

6.00

2.25

2.50

4.40

4.00

4.95

2.50

4.00

7.95

1.50

1.99

Gehaktballen

Gebraden Runderrollade

Leverworst

Spinazie schotel

Kalfsworstjes

Ribkarbonades

Vlaamse likkepot

Gegrilde drumsticks

#Mooi makkelijk
Ovenschotel kabeljauw/zalm

#Lekker tussendoor
Kibbeling sesam

#Veiling vers
Kabeljauwfi let

5 voor

100 gram

Hele 

400 gram

4 voor

500 gram

200 gram

4 voor

100 gram

100 gram

1 pers 4.95
2 pers

Stem op ons! www.leuksteslagerij.nl

4.00

Afgelopen woensdag zwart-
wit geblokt damesvest 

verloren langs Rijksstraatweg 
Twello, Degene die het vest re-
tourneert Top!! 06 52 88 86 04

Afgelopen woensdag zwart-
wit geblokt damesvest 

verloren langs Rijksstraatweg 
Twello, Degene die het vest re-
tourneert Top!! 06 52 88 86 04

RepairCom Twello Is uw computer traag? Maak dan gebruik 
van de zomeractie: Een complete Computer APK voor slechts 

€35,00! Deze actie is geldig t/m 31 mei 2018. www.repaircom.n 
linfo@repaircom.nl

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

13456651

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen 

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

of vrijblijvend advies 06-
14375736 www.mulderortho-

pedie.nl

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

06 52 02 45 53 Wilp.

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

Nieuw gazon maken? Oude 
koemest voor de tuin (fijn 

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

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

debuthe.nl

Te koop pompoenen en 
kalebassen voor consumptie 

en decoratie Rijksstraatweg 231 
Teuge

HOREN, ZIEN EN HELPEN

Vrijwilligerswerk is: 
aan een 

voorbijganger 
uitleggen dat Pieter 

niet kan praten.
Kijk op 

www.handjehelpen.nl
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Buiten de paden
Column over natuurzaken

Van Erik-Jan Beekman.

Melenhorst An� ek
Rijksstraatweg 167 Twello

Tel. 0571-273951
www.melenhorst-an� ek.nl

Grote collec� e an� eke 
klokken, meubelen

 en verlich� ng

Repara� e an� eke• 
 en moderne klokken

Restaura� e • 
 an� eke meubelen

Taxa� es• 

Ruim 500m2

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

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Goudkoorts in de ge-
meente Voorst! Met 
stijgende verbazing 
heb ik de afgelopen 
tijd het hele gebeu-
ren rond de zon-
neparken gevolgd. 
Eigenlijk was ik nog 
aan het bijkomen 
van alles rond vlieg-
veld Lelystad en de 
verbreding van de 
A1. Ik heb als di-
rect betrokkene een 
aantal van die infor-
matieavonden bezocht, en hier werd ik ook al niet al te vrolijk van! 
Maar nog voordat ons luchtruim boven onze gemeente overspoeld 
wordt met vliegtuigen, en nog meer verkeerslawaai, worden we nu 
geconfronteerd in een tijdsbestek van enkele maanden met meerdere 
plannen voor enorme zonneparken. De achterliggende gedachte om 
zo minder afhankelijk te worden van het gas en olie van een aantal 
dubieuze regimes uit Rusland en rond de Perzische golf begrijp ik 
heel goed. En natuurlijk het hele duurzaamheidsverhaal om schone 
energie op te wekken. Maar de haast die er nu is om maar zo snel mo-
gelijk, zo groot mogelijke zonneparken aan te leggen vond ik wel heel 
bijzonder. Ik ben er van overtuigd dat de mensen die zonnepanelen 
op hun eigen huis of bedrijf plaatsen dit met beste bedoelingen doen. 
Ik ben hier ook een groot voorstander van, al was het alleen al om het 
draagvlak in de samenleving zo groot mogelijk te krijgen en te houden. 
De afgelopen tijd heb ik me wat meer verdiept in het enthousiasme 
van al die investeerders in zonneparken, en zoals altijd draait het hier 
ook weer om geld, en wel om enorm veel geld. Alleen in 2018 praten 
we al over 12 miljard euro subsidie, die u en ik opbrengen door hef-
fingen en belastingen. De term “goudkoorts” wordt nu zelfs al gebruikt 
door bedrijven die deze parken aanleggen. Al met al een situatie die 
een beetje uit de hand dreigt te lopen, en dus gereguleerd zou moeten 
worden! Daar zijn ze nu in Den Haag ook achter gekomen!
We hebben in ons land een College van Rijksadviseurs, dit is een 
onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd 
adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Ik citeer even een nieuwsbericht 
van 3-4-2018. ‘Het College van Rijksadviseurs vindt het een positieve 
ontwikkeling dat verduurzaming van de energievoorziening hoog op 
de agenda staat van veel overheden. Tegelijkertijd maakt het College 
zich zorgen over de verrommeling van Nederland. Doordat overheden 
maar beperkt samenwerken en er weinig ruimtelijke sturing plaats-
vindt, dreigt Nederland overspoeld te raken met een confetti van 
windmolenparken en zonnevelden. Dit heeft een negatieve invloed 
op het landschap, wat zal leiden tot een toename van de maatschappe-
lijke weerstand.’ Waarvan akte! Tot slot nog even een citaat uit Trouw, 
van 25-6-2018.
‘De bouw van grote zonneparken wordt de nekslag voor kwetsbare 
natuur en bodemleven. Dit vrezen Nederlandse natuurbeschermers 
en ecologen. Dit is funest voor insecten en weidevogels, die toch al 
zwaar onder druk staan. Internationale kennis en metingen voorspel-
len ellende, waarschuwen deskundigen van het Louis Bolkinstituut, 
het RIVM, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en vogelorga-
nisatie Sovon.’

Ik wens u nog veel woonplezier toe!

Herontwikkeling locatie voormalige 
school De Kleine Wereld

Toekomstig centrum voor 
ontmoeting en dagbesteding 
krijgt gestalte
TWELLO.- Door de vorming van een brede school, kwamen in Twello 
meerdere gebouwen vrij, waaronder het voormalig Veluws College als-
mede De Kleine Wereld. Het eerste gebouw zal straks onderdak bieden 
als tijdelijke werkplek, tijdens de verbouwing van het gemeentehuis. 
De realisatie van Klein Twello (een nieuwe naam voor deze locatie), is 
een combinatie van enerzijds de opdracht binnen het sociaal domein, 
namelijk het participeren en meedoen van inwoners. Anderzijds zijn 
het de initiatieven vanuit de buurt voor herontwikkeling. 

Wethouder Wim Vrijhoef legt uit, dat 
er in het verleden de nodige commo-
tie is geweest omtrent de toekom-
stige bestemming van het gebouw. 
Bewoners uit de directe omgeving 
gingen er vanuit, dat er sprake zou 
zijn van woningbouw. “Er was spra-
ke van ruis” maar bewoners waren 
ook verontrust. Jongeren hadden er 
een hangplek gevonden, overlast lag 
hierdoor op de loer. Daarbij viel het 
plan tijdelijk stil door de verkiezin-
gen. 
“Na de verkiezingen was er een 
bijeenkomst met verontruste bewo-
ners, de buurt werd gehoord, be-
zwaren en mogelijkheden werden 
besproken, met daarbij de vraag; wat 
willen wij eigenlijk?”
Inmiddels zijn er stappen gezet rich-
ting toekomstig gebruik en zijn er 
al enkele gebruikers neergestreken 
in het gebouw, hoewel de aanpas-
singen aan de voormalige school 

nog dienen plaats te vinden. Daar-
bij wordt uitgegaan van een periode 
gedurende minimaal vijf jaren. Er 
is een eenmalige investeringsbij-
drage van € 115.000,- beschikbaar 
gesteld door de gemeente Voorst, 
te besteden aan het gebruiksvrien-
delijk maken van het gebouw en de 
omgeving. Ongeveer de helft van 
dit bedrag wordt besteed aan verbe-
teringen in de buitenruimte, zoals 
groenvoorzieningen, speelplaatsen 
en parkeerplekken, hetgeen ook de 
wens was van de buurt. In de jaar-
lijkse begroting gaat de wethouder 
ervan uit, dat de gebruikers een gro-
ter deel (€ 55.000,-) van de jaarlijkse 
exploitatiekosten (€ 100.000,-) zul-
len dragen. Gemeente Voorst neemt 
€ 45.000,- voor haar rekening. 

Gemeente Voorst maakt zelf al ge-
bruik van de locatie, door er trai-
ningen te verzorgen voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
ABC De Cirkel wil de ruimte ook 
graag gaan betrekken ten behoeve 
van verschillende vormen qua dag-
besteding. 
Een andere gegadigde is stichting 
Mens en Welzijn, die ontmoeting en 
dagbesteding verder vorm gaan ge-
ven. Voorst Onder de Loep is even-
eens een toekomstig gebruiker. Een 
preventieproject waarin overheid, 
maatschappelijke organisaties en 
inwoners allerlei preventieve acties 
verder gaan uitwerken.  “We ver-
wachten een langblijvend gebruik 
van het gebouw, vijf jaren of langer. 
Na twee jaren zullen we het gebruik 
ook evalueren” aldus wethouder 
Vrijhoef. 
Tijdens de komende raadsvergade-
ring in de maand oktober zal worden 
voorgesteld, om in te stemmen met 
de herontwikkeling van de locatie. 

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

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

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!

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

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

Imkersvereniging Brummen
REGIO.- Bij voldoende belangstelling organiseert Imkersvereniging Brum-
men dit jaar weer een cursus korf/mandvlechten en stoelmatten. De cursus 
vindt plaats op 7 donderdagavonden, steeds van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
De data zijn: 25 okt, 1 nov, 8 nov, 15 nov, 29 nov, 6 dec en 13 dec. Reserve 
datum is 20 december.

De cursus vindt plaats in Brummen in het gebouw van Korfbalvereniging 
Melynas.
De deelnamekosten bedragen €45. Materiaalkosten zijn afhankelijk van uw 
keus voor mand-/ korf vlechten (€10,-) of stoelmatten (€15 voor een normale 
stoel). In verband met de inkoop van materialen is het noodzakelijk dat u 
zich opgeeft vóór 10 oktober a.s. Voor informatie en aanmelden kunt u con-
tact opnemen met Marian Gronouwe, secretaris@imkersverenigingbrum-
men.nl  , tel: 06 10711343

Keramiek van Jose Hattink en Diana ten 
Brinke  tijdens de Open Atelierdagen
WELSUM.- Op 5, 6 en 7 oktober worden de Open Atelierdagen Noord-
oost-Veluwe gehouden. U bent op deze dagen van harte welkom tussen 
12.00 en 18.00 uur José Hattink voert haar werk uit in een eigen stijl.  

Moderne architectuur, oude fa-
brieken en loodsen in het  IJssel 
landschap, vormen een bron van 
inspiratie voor de objecten van ke-
ramiek. De karakteristieke huizen 
en oude fabrieken langs de rivier 
worden zo bewaard tegen de verge-
telheid.

Bezoekadres: IJsseldijk 53 te 
Welsum
Diana ten Brinke exposeert haar 
werk bij haar thuis tijdens deze 
dagen. Haar werk start altijd bij de 
draaischijf en de vormeloze bol klei 
voegt zich, al draaiende, naar haar 
handen tot de gewenste vorm. Als 
het weer het toelaat, staat op zater-

dag 6 oktober de draaischijf buiten 
voor wie het draaien eens wil pro-
beren. 

Bezoekadres: Brouwerijstraat 27 
te Epe. Voor meer informatie over 
Jose en Diana`s werk kunt u hun 
website bezoeken: José: www.jose-
hattink.nl Diana: www.pottenbak-
ker.nl  Daarnaast kunt u de website 
www.openatelierdagen.nl raadple-
gen voor  informatie over alle deel-
nemers. 

“Ik wist niet dat het zo moeilijk was, ik zie mijn gezicht maar half!”

SELFIE MAKEN

mailto:secretaris@imkersverenigingbrummen.nl
mailto:secretaris@imkersverenigingbrummen.nl
http://www.josehattink.nl
http://www.josehattink.nl
http://www.pottenbakker.nl
http://www.pottenbakker.nl
http://www.openatelierdagen.nl


Koffie met appelgebak 
€ 3,50

appelgebak 

Reserveren?
T. 0571-745 006

Ons adres: OUDE R IJKSSTRAATWEG 45 |  T.  0571 -745  006

Pannenkoek 
van de maand!
SPAANSE PANNENKOEK MET 

3 SOORTEN IBERICO WORST 

(MEEGEBAKKEN), MANCHEGO 

(SCHAPENKAAS), POMODORI

COULIS EN SLA

€ 14,95
Koffie met 

Pannenkoek Pannenkoek 
van de maand!

cestlaviemarie.nl

Kom lekker eten & spelen!
6 dagen per week open, dinsdag’s gesloten

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

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

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

70-Tons weegbrug

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Kledingverhuur

DOLLY
Dins-woens-donderdag

van 18.30 tot 20.00 
verder op afspraak
tel 055-3230603

mob 06-22861910

Leemsteeg 10a
Wilp-Achterhoek

www.kledingverhuurdolly.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

StatiOnsstraat 4 Twello | 0571 271 509

Knutselmiddag
 bij ons in de winkel

 zaterdagmiddag 6 oktober
14:00 - 16:00 uur

MDF Plaat 

Fijne vezelstructuur en een glad oppervlak. 
244 x 122 cm. In diverse diktes. 

Prijsvoorbeeld: dikte 4 mm. 

8.99 
Kijk voor het gehele assortiment op multimate.nl 

Witte Panelen 

Tweezijdig gelamineerd spaanplaat. Lengte 250 cm. 
Dikte 18 mm. In diverse breedtematen. 

Prijsvoorbeeld: 250 x 20 cm. 

4.89 
#Multimatehelpt 

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

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

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

20%
KORTING

Op Storemax zelfbouw 
schuifdeursystemen

Creëer een schuifdeur op maat geheel naar je eigen wensen met Storemax. 
Kies bijvoorbeeld de nieuwe textieldeuren. Met de textieldeuren breng je veel 
warmte in huis. De natuurlijke uitstraling van het materiaal geeft een fijne 
sfeer in je ruimte. 
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Voor opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

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

Aanleveren redactie

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

KLARENBEEK
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

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

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Klachten 
over bezorging:
All-Inn verspreidingen 

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

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

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

Stationsstraat 9, Twello

Kazuri
voor elke vrouw die van unieke sieraden houdt.

JACKS - SWEATS - PANTS - RUGZAKKEN

NIEUW IN 
ONZE 

COLLECTIE!

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

Eerste overstapper naar e-bestelbus 
dankzij logistieke probeeracties 

Jos Penninx, voorzitter van het dagelijks bestuur 
Cleantech Regio, overhandigt de sleutels aan team 

Voorst Actief on Tour.  

TWELLO.- De eerste onderne-
mer is al overgestapt: Stichting 
de Koepel rijdt voortaan in een 
elektrische bestelbus. De stich-
ting deed mee aan de logistieke 
probeeracties van de Cleantech 
Regio. Welke ondernemer volgt en 
wil een week lang gratis gebruik-
maken van een vrachtfiets of e-
bestelauto? Een unieke kans voor 
ondernemers om hun logistiek 
slimmer en duurzamer anders in 
te richten!

Stichting de Koepel nam de gloed-
nieuwe elektrische bestelbus in ont-
vangst tijdens het Cleantech Regio 
festival in Deventer. Bergbeklimmer 
Wilco van Rooijen en de voorzitter 
van het dagelijks bestuur Cleantech 
Regio, Jos Penninx, overhandigden 
de sleutels aan Tom Spijker en Ismar 
Maglajlic. Hun stichting start op 1 
oktober met het team ‘Voorst Actief 
on Tour’. Dit team organiseert gratis 
sport- en beweegactiviteiten voor 
basisschoolkinderen, na schooltijd. 
Om het buitensportmateriaal te 
vervoeren, zetten Tom en Ismar de 
100% elektrische Nissan e-NV200 
in. Met hun e-bestelbus stoten zij 
geen CO2 uit en dragen zo bij aan 
een schonere omgeving. De Nissan 
is een van de modellen die aangebo-
den worden tijdens de e-bestelbus-
actie van de Cleantech Regio.

Gratis proberen en voordelig 
overstappen
Geïnteresseerde ondernemers kun-
nen zich aanmelden voor een van 
de drie logistieke acties van de 
Cleantech Regio: vrachtfietsactie, 
fietskoerieractie en e-bestelbusactie. 
Zij kunnen een week lang gratis een 

vrachtfiets of elek-
trische bestelbus 
tot hun beschikking 
krijgen. Bevalt het? 
Dan kan de onder-
nemer een financi-
ele tegemoetkoming 
krijgen die kan oplo-
pen tot wel € 4.000, 
afhankelijk van het 
type vervoermid-
del. Ook voor het 
overstappen op een 
fietskoeriersdienst 
ontvangen onderne-
mers een tegemoet-
koming. Een mooie 
kans voor onderne-
mers om hun leve-
ringen op een snelle 
en duurzame manier 
te organiseren. Ook 
aan de actie mee-
doen of meer infor-
matie lezen? Ga naar 
www.slimschoon-
reizen.nl.

Goedkoop, snel 
én schoon
Een week lang gra-
tis een duurzaam 
alternatief proberen was dit voor-
jaar al voor 10 ondernemers reden 
genoeg om over te stappen op een 
vrachtfiets of fietskoerier. Peter Reu-
rink van Sparerib Express Deventer: 
“Voorheen deden we onze leverin-
gen met de auto. Nu gebruiken we 
de vrachtfiets voor ritten tot 5 ki-
lometer, zo’n 10 keer per dag. Dat 
is niet alleen financieel voordelig, 
maar vaak zelfs sneller én een stuk 
schoner.  Met de vrachtfiets laten we 
zien dat ook wij duurzaam zijn.”

Samen houden we de regio 
schoon 
Met de drie verschillende logistieke 
probeeracties stimuleert de Clean-
tech Regio ondernemers om een 
duurzaam alternatief te kiezen voor 
hun logistiek. Op die manier hou-
den we samen de regio schoon. 

Buurtkerkdienst 7 oktober 2018
KLARENBEEK.- In de Protestantse kerk van Klarenbeek is er op zondag 7 ok-
tober een buurtkerkdienst.  Ditmaal werden bewoners van De Elizabeth Hoeve, 
Boterbloem, Duizendblad en Klaproos uitgenodigd om mee te denken over deze 
viering. Omdat de genoemde straten zich in relatief nieuwe wijken in Klarenbeek 
bevinden werd ook een thema in die richting gekozen, namelijk: ‘Mensen van 
een nieuw begin!’ In de kerk lezen we het verhaal van Noach uit het eerste Bijbel-
boek. Dat boek heet Genesis en betekent letterlijk ook: ‘het begin’! Nadat Noach, 
samen met alle dieren, de ark verlaten had en weer voet aan wal zette, sloot God 
een verbond met Noach. Dat verbond wordt bekrachtigd door de boog van trouw, 
de regenboog! God begint opnieuw met mensen!  Dus ook met u en met jou! Van 
harte welkom op 7 oktober om 10.00 uur in de kerk aan de Woudweg! Voorganger 
is ds. Yvette Pors. 

Heksenboter en duivelseieren 
in IVN-excursie
HALL.- Als de dagen korter worden en de bladeren aan bomen en strui-
ken beginnen te verkleuren, weten we dat de herfst zijn intrede heeft 
gedaan. Dat is ook de tijd van het jaar waarin overal paddenstoelen 
tevoorschijn komen. Met de droge en zeer warme zomermaanden is het 
afwachten hoe de paddenstoelen daarop reageren. De schimmel waar-
van de paddenstoel de vrucht is, is echter volop aanwezig. 

In de komende natuurexcursie van IVN-afdeling Eerbeek en omstreken staan 
paddenstoelen centraal. Die excursie wordt gehouden op zondag 7 oktober 
op landgoed Leusveld bij Hallen begint om 14.00 uur. Vertrekplaats is de 
parkeerplaats bij de ingang van het landgoed aan de Rhienderensestraat. De 
excursie duurt ongeveer twee uur.
Deze paddenstoelenexcursie is bestemd voor jong en oud en iedereen kan 
geheel gratis aan deze excursie deelnemen. Ook kinderen zijn van harte wel-
kom. Wie wil, kan na afloop, geheel vrijblijvend, zijn waardering tot uitdruk-
king brengen door een financiële bijdrage te geven voor het IVN-werk.   Voor 
meer informatie kan men bellen met de hoofdgids, Sandra Omlo, telefoon 
0313 416747. Zie ook www.ivn-eerbeek.nl onder meer voor een kaartje met 
de locatie van de vertrekplaats.

https://slimschoonreizen.nl/logistiek/ondernemer-stap-voordelig-over-naar-duurzaam-transport
https://slimschoonreizen.nl/logistiek/ondernemer-stap-voordelig-over-naar-duurzaam-transport
http://www.ivn-eerbeek.nl


BOSGOED B.V.

BOSGOED VOEDERS

Verwen uw huisdier
 eens

    extra met dier
endag

voor het hoogste rendement

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

Al meer dan 100 jaar

Kom ook naar ons 
blije hondenbuffet

Extra feest! Een buffet met lekkere 
snacks, en een toetje uit de ballenbak 
voor alle honden!
 

Kom ook naar onsKom ook naar onsKom ook naar ons
blije hondenbuffetblije hondenbuffetblije hondenbuffet

 Een buffet met lekkere  Een buffet met lekkere 
snacks, en een toetje uit de ballenbak snacks, en een toetje uit de ballenbak 

Welkoop Albers Twello - H.W. Iordensweg 79 

Welkoop Albers 

Zaterdag 6 oktober 
10.00 tot 14.00 uur 

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

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

Alle huisdieren

Bij ons is het elke dag 
dierendag. Maar donderdag 
4 oktober voor elke 
patiënt een cadeautje 
om het te vieren!

Gefeliciteerd!

Uw dierenarts om de hoek!

4 oktober

wereldierendag
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Welkoop Twello organiseert 
groot hondenbuffet
Honden krijgen een heerlijk 
maaltje op zaterdag 6 oktober
TWELLO.-  Dierendag staat voor de deur, en daarom organiseert Wel-
koop Twello op zaterdag 6 oktober een buffet voor honden. Tussen 10:00 
en 14:00 uur zijn alle honden met hun baasjes welkom in de winkel 
voor een overheerlijke maaltijd aan brokjes en diverse hondensnacks. 
Aansluitend mogen de honden nog een duik nemen in de ballenbak.

Blije dieren
In aanloop naar dierendag organiseert de winkel nog meer acties voor 
jou en je huisdier. Zo is er het heuse Dierendag Krablot waarmee je 
kans maakt op mooie prijzen. Houd je brievenbus in de gaten of kijk op 
welkoop.nl. 

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Huisbezoek – zege of vloek
We krijgen nog wel eens het verzoek om een pati ënt aan huis te komen bezoeken. 
Het vervoer is dan bijvoorbeeld een probleem, of de eigenaar wil zijn huisdier de 
stress van een bezoek aan de prakti jk niet aandoen. Begrijpelijk vanuit dat oogpunt!

Laatst kwam ik ergens de hond aan huis vaccineren en er was telefonisch al 
gezegd dat ik wel een snuitbandje mee moest brengen. De hond in kwesti e was 
heel vriendelijk totdat hij merkte dat er iets moest gebeuren. Ik vroeg de eigenaar 
daarom het snuitbandje om te doen, maar dat bleek een lasti ge opdracht. Eigenlijk 
was hij zelf een beetje bang voor de hond! Ik geloof dat het zeker een kwarti er 
geduurd heeft  voor het ding op zijn plaats zat, maar daarna was de vaccinati e 
gelukkig een koud kunstje, hoewel onder luid brommend protest van de hond.

Dit illustreert dat het voor ons als dierenarts vaak onprakti sch is om een dier thuis 
te onderzoeken en te behandelen. Op de prakti jk hebben we hulp van ervaren 
assistentes en alle hulpmiddelen zijn bij de hand. Ook kunnen we direct de juiste 
medicijnen toedienen of meegeven. Bovendien zijn de dieren vaak gemakkelijker 
te hanteren omdat ze minder zelfverzekerd zijn dan thuis. Om deze redenen zullen 
wij u meestal vragen om toch naar de prakti jk te komen met uw dier. Indien het 
vervoer een probleem is kunt u de hulp van de dierenambulance inroepen of 
misschien is er een familielid of buurman/-vrouw die wil rijden.

Er zijn uitzonderingen waarvoor wij wel naar u toe willen komen. De belangrijkste 
en meest voorkomende is  helaas niet de leukste… euthanasie. De laatste reis van 
uw huisdier willen we graag in alle rust laten verlopen en in een aantal gevallen 
gaat dat thuis het beste. Hoe verdrieti g ook, het is toch mooi als een dier in zijn 
eigen mandje vredig  inslaapt.

Heeft  u nog vragen? Wij staan u graag bij met raad en daad!

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Top woodcarvers komt 25 oktober

Demonstreren op Oener Koefeest
OENE.-  Het 163ste Oener Koefeest 
op donderdag 25 oktober kent een 
aantal nieuwe elementen. Spec-
taculair is het optreden van het 
Dolmar Carving Team. De broers 
Sander en Rik Boom grossieren 
in nationale titels en laten het pu-
bliek genieten van hun vaardig-
heden. Rik won dit jaar het Ne-
derlands kampioenschap; Sander 
was daarvoor al enkele keren de 
beste van het land. Ze zijn boven-
dien bedreven in Ice Carving en 
geven demonstraties over de hele 
wereld.

“We nemen diverse beelden en 
voorbeeldboeken mee naar Oene. 
Samen maken we een bank die voor 
de verkoop is bestemd”, zegt San-
der. Hij begin 2007 met het carven 
en werd twee jaar later al  kampi-
oen sculptuur zagen wood- en ice 
carving. Vorig jaar werden ze geza-
menlijk kampioen ice carving. Aan 
de Laagakkerweg in Wenum Wiesel 
zijn ze bezig met het aanleggen van 
een sculpturenpad met beelden van 
henzelf en van collega’s uit diverse 
landen. “We leren nog iedere dag 
nieuwe dingen. Ons eerste grote eve-
nement is in Japan. Momenteel ge-
ven we drie tot vier keer per maand 
demonstraties. Wat als een hobby is 
begonnen groeide uit tot een mooi 
bedrijf.” Sander heeft daarnaast een 
bed and breakfast. Mensen kunnen 
een cursus volgen en daarbij een 
overnachting boeken.

Schapen
Ook op het Koefeest een impone-
rende  demonstratie schapen drij-
ven. “Als je het doet dan gelijk ook 
maar goed”, zegt de Oener Koefeest 
commissie. Dat maakt het waar met 
de komst van Ellen en Serge van der 
Zweep uit het Gelderse Heteren. 
Serge is meervoudig Europees kam-
pioen en samen met Ellen mocht hij 
tig keren het rood wit en blauwe tri-
cot om de schouders hijsen. In Oene 
geven ze een aantal demonstraties 
van het schapendrijven op diverse 

niveaus, waarbij de bijzondere band 
tussen mens en dier tot uiting komt. 
De Border Collies van de Van der 
Zweep’s behoren mondiaal tot de 
top. 
Ook aanwezig een Kinderboerderij 
met als speciale attractie een gan-
zenhoedster. 

Het Koefeest begint al op 24 okto-
ber met onder meer Huisdierenkeu-
ring, schoolvoetbal, prestatieloop en 
Oene Got Talent. Op donderdag een 
veelheid aan activiteiten.  Een dezer 
dagen komt een speciale Oener Koe-
feestkrant uit waarin alle bijzonder-
heden en tijden staan vermeld.

Lekker lummelen kun je leren bij de Statenhoed

Themaschrijfworkshop bij 
kunstkring in Twello
TWELLO. - Wanneer gunt u zich 
wat tijd voor uzelf? En hoe lang 
geleden is het dat u zichzelf heeft 
verwend op kunstzinnig gebied? 
Het is het nu dus hoog tijd om 
uw creatieve brein te voeden. Op 
woensdagavond 17 oktober kunt u 
vanaf 19.30 uur weer meedoen aan 
de thema-schrijfworkshop bij de 
Kunstkring aan de Dorpsstraat 11 
A te Twello. Cursisten schuiven aan 
de grote tafel in het galerie café van 
De Statenhoed. 

Aanmelding voor deze leuke schrijf-
workshop is minimaal 4 dagen te-
voren gewenst Het is eigenlijk een 
afspraakje met de kunstenaar in je-
zelf: jij bent de held(in) in je eigen 
verhaal. 
Deze schrijfsessie (uit de serie 
Schrijven vanuit je hart) is laagdrem-
pelig en ontspannend. Kom lekker 
meeschrijven op het thema van de 
avond met inspirerende oefeningen 
en overwin al je schrijfblokkades!! Je 
schrijft voor jezelf. Bovendien blijkt 
uit onderzoek dat mensen die hun 
gedachten en emoties in woorden 
kunnen omzetten, ‘beter in hun vel’ 
komen te zitten.
Deze los te volgen schrijfworkshop 
bij de Kunstkring Voorst in Twello is 
er elke maand op een woensdag en 
telkens met een ander thema. 
Bij tijdige en voldoende aanmelding 

is deze schrijfworkshop er ook in 
2018 op 14 november, 17 januari en 
12 december. In 2019 is de work-
shop op 16 januari,  13 februari, 13 
maart (o.v.b.), 17 april en 15 mei. 
Controleer altijd even op de website 
agenda de actuele status:
(http://www.lisvandergeer.com/
schrijven-vanuit-je-hart/agenda/
Meedoen kost per keer slechts 15 
euro inclusief koffie of thee. 

Locatie: Gebouw Statenhoed,ingang 
aan de achterkant OKV (“parkkant”). 
Meer informatie, data  en agenda 
op de website www.lisvandergeer.
com onder agenda.

Min. 4 dagen tevoren aanmelden 
via contactformulier op de website 
http://www.lisvandergeer.com/
contact/  o.v.v. van naam, adres en 
telefoon.

Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

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

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

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

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

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

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

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen  

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

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

Verkopen?
Een succesvolle 
verkoop!

Vraag een 
persoonlijk 
advies op maat!

http://www.lisvandergeer.com
http://www.lisvandergeer.com
http://www.lisvandergeer.com/contact/
http://www.lisvandergeer.com/contact/


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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

 Ronde-tafelgesprekken  maandag 8 oktober én 
 15 oktober 2018 om 19.30 uur 

Doel
Op maandag 8 oktober én 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad weer ronde-
tafel gesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van 
het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en 
het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onder-
werpen op maandag 29 oktober 2018 vanaf 10.00 uur [let op: afwijkend tijdstip].

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te 
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raads-
leden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via 
de griffi  e hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@
voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

Maandag 8 oktober 19.30 uur  (raadzaal) 

1. Ontwikkelingsplan Klein Twello 
Eind 2017 sloot de locatie van de voormalige basisschool De Kleine Wereld en 
verhuisde naar Brede School De Fliert. Begin 2018 is gestart met de ideeënvorming 
over de herontwikkeling van de locatie. In het afgelopen half jaar heeft intensief 
overleg met een aantal maatschappelijke partners en met buurtbewoners geleid 
tot een Ontwikkelingsplan Klein Twello. Hiervoor vraagt het college aan de raad 
een investeringsbijdrage en een exploitatiebijdrage. 

2. Bestemmingsplan Landgoed Het Wezeveld, Twello
Landgoed Het Wezeveld wil een tweetal nieuwe woningen bouwen in ruil voor 
sloop van ontsierende voormalig agrarische gebouwen en wil de rijksmonumen-
tale boerderij (voorheen koetshuis) en de schuurberg restaureren en landschap-
pelijke maatregelen nemen. De nieuwe woningen zijn een ‘portierswoning’ aan het 
begin van de oorspronkelijke oprijlaan aan de Quabbenburgerweg en een woning 
binnen het omgrachte terrein aan de Oude Wezeveldseweg 18.

3. Klanttevredenheidsonderzoek 2018 Tribuut Belastingsamenwerking
Op verzoek van de gemeenteraad biedt het college van burgemeester en wet-
houders het klanttevredenheidsonderzoek van Tribuut Belastingsamenwerking 
over 2018 aan. Ten opzichte van 2017 is een lichte verbetering in de waardering 
door de klanten te zien: een score voor de communicatie per e-mail van 6,2 (ten 
opzichte van 6,0 in 2017) en een score voor de telefonische communicatie van 7,4 
(ten opzichte van 7,2 in 2017).

4. Bestuursrapportage 2018
Met de Bestuursrapportage 2018 informeert het college de raad over de realisatie 
van de begroting 2018 over de eerste 8 maanden van het begrotingsjaar. In de 
bestuursrapportage worden voorstellen gedaan om budgetten aan te vullen en/of 
af te ramen. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in zowel de beleidsmatige als 
de fi nanciële voortgang.

Maandag 8 oktober 21.00 uur  (raadzaal)

1. Perspectiefnota 2019 – 2022 
Het college biedt de raad eens in de vier jaar een perspectiefnota aan met een 
voorstel voor de fi nanciële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende 
begrotingsjaar en de meerjarenraming voor de komende vier jaren. De raad wordt 
gevraagd deze nota vast te stellen.

2. Meerjarenprogrammabegroting 2019– 2022
De Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 is het 2e document in de Planning- 
& Controlcyclus voor het jaar 2019, na de Prioriteitennota 2019 die de raad op 25 
juni 2018 heeft vastgesteld. In de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 stelt 
de raad beleidsdoelen en het fi nanciële kader voor het begrotingsjaar 2019 vast. 

3. Structurele uitbreiding  formatie Sociaal Domein 
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en Participatiewet van kracht geworden en is het college gestart met de 
uitvoering. Verantwoordelijkheden en taken van de gemeente zijn dusdanig toege-
nomen dat het college op dit moment een urgente noodzaak ervaart voor uitbrei-
ding. Hij vraagt aan de raad middelen beschikbaar te stellen voor extra personeel.

Maandag 15 oktober 19.30 uur  (raadzaal)

1. Basismobiliteit/PlusOV: evaluatie PlusOV, verlenging dienstverleningsovereen-
komst 
Het college is van plan een besluit te nemen over een verlenging van de dienstver-
leningsovereenkomst met PlusOV. Voordat hij defi nitief een besluit neemt, krijgt 
de gemeenteraad gelegenheid hierover zijn mening te geven. Het college biedt 
daarbij  een algehele evaluatie van PlusOV aan. De 9 deelnemende gemeenten in 
de regio moeten voor 1 november 2018 laten weten of ze wel of niet de dienstver-
leningsovereenkomst met PlusOV verlengen.

Informatie ronde-tafelgesprek 8 oktober 
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 8 oktober 
2018 te komen.  U kunt deze ook inzien via voorst.raadsinfor-
matie.nl of via de (gratis) App Politiek Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen 

   de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

Informatie ronde-tafelgesprek 15 oktober
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 15 oktober 
2018 te komen.  

Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2018

Besluiten 
 Bestemmingsplan Stoomhoutzagerij Wilpschedijk, Steenenkamer
 Verantwoording fractiebijdragen 2017 + 1e kwartaal 2018
 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Broekstraat, Klarenbeek
 Motie “Zon 2018” over uitbreiden van Beleidsuitgangspunten Zonnevelden   
 Voorst 2015 van Gemeente Belangen, CDA en D66
 Motie “Zonnig meedoen” over inrichting en aanleg Zonnepark Broekstraat in   
 Klarenbeek van CDA, D66 en Gemeente Belangen
 Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag  2018 t/m 2021
 Motie 'Biodiversiteit in agenda Cleantech Regio 2019 – 2023' van 
 PvdA-GroenLinks
 Verslag besloten raadsvergadering 13 juli 2018 [verslag is openbaar vanaf 
 18 juli 2018]
 Verslag ronde-tafelgesprekken 10 september 2018
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 17 september 2018

Verworpen moties
 Motie “Voor niets gaat de zon op” over verklaring van geen bedenkingen (VGGB) 
 zonnepark Broekstraat, Klarenbeek van Lijst Arend
 De motie is verworpen met 2 stemmen voor (R.G.H. Hazelaar (Gemeente 
 Belangen) en Lijst Arend) en 17 stemmen tegen (I.W.M. Aarnink-Westerbeek,   
 R.R.S. Bosch, B.G.J. van Ekeren, R. Hafkamp, mr. S.J.T. Homan, E.K. Horstman,   
 H.G.M. Jansen-Greiving en J.I.H.M. Lubberink (Gemeente Belangen), 
 VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).
 Motie “Grote Zonnevelden” van VVD-Liberaal2000 en PvdA-GroenLinks 
 De motie is verworpen met 8 stemmen voor (R.G.H. Hazelaar (Gemeente 
 Belangen), VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 11 stemmen   
 tegen (I.W.M. Aarnink-Westerbeek, R.R.S. Bosch, B.G.J. van Ekeren, R. Hafkamp, 
 mr. S.J.T. Homan, E.K. Horstman, H.G.M. Jansen-Greiving, en J.I.H.M. Lubberink  
 (Gemeente Belangen), CDA, D66).
 Motie “Kwaliteit tegen verarming” over schuldhulpverlening van Lijst Arend
 De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen tegen   
 (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de be-
sluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl. 
Het audioverslag  van de raadsvergadering  van 24 september 
2018 kunt u afl uisteren  via voorst.raadsinformatie.nl.  Voor vra-
gen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, mevrouw B.J.M. Jansen via  

   (0571) 279 217 of raad@voorst.nl

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de 
ronde-tafelge sprek ken of een brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de 
raad is: raad@voorst.nl  of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst
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Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 8 oktober 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 15 oktober 19.30 uur Ronde-tafelgesprek gemeentehuis Twello
maandag 29 oktober 10.00 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello
maandag 12 november 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette  Jansen (0571) 279 217 en 
bij de locogriffier, Dini Vriezekolk (0571) 279 387
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. 
De gegevens vindt u op internet: 
http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/  en hieronder:
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl  /   
 (06) 55 53 21 13
 Gerrit Schimmel, plv. fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via 
 g.schimmel@voorst.nl /(06) 22 37 82 24
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl  / 
 (06) 53 67 85 62

 Inzameling Klein Chemisch Afval 

Op vrijdag 5 oktober is weer de inzameling van Klein Chemisch 
Afval (KCA) en frituurvet, energiezuinige lampen, wit- en bruin-
goed (alles met een stekker) en batterijen. Hiernaast kunt u ook 
een aantal recyclebare afvalstromen inleveren: wit (plat)glas, 
oude metalen, hard plastic (zoals plastic tuinstoelen en plastic 
emmers), kleine hoeveelheid (maximaal twee emmers) schoon 
puin, piepschuim, autobanden (zonder velg), TL-lampen en ac-
cu’s. De KCA-inzameling is elke eerste vrijdag van de maand 
tussen 15.00 uur en 18.00 uur bij de gemeentewerf, Jupiter 2 
in Twello. 

Let op! Niet al het afval is in te leveren tijdens de kca-inzame-
ling. Hieronder leest u hoe u onderstaande afvalstromen wel 
kwijt kunt. 

afvalinformatie

Afvalstromen - niet in te leveren tijdens de KCA-inzameling

Oud papier en karton In uw container met blauw 
deksel.

Zeilen (van polyester), 
landbouw- en vijverplastic  
en opblaaszwembaden 

In uw container met het 
grijze deksel. Of inleveren 
bij een Recycleplein van 
Circulus Berkel. Deze zijn 
onder andere in Deventer 
(betaalde stromen: 
Westfalenstraat 18) en in 
Apeldoorn (Aruba 16) te 
vinden. 

Asbest Dubbel verpakt in 
doorzichtig plastic, 
maximaal 35 m2. 
Inleveren bij een van de 
Recyclepleinen van Circulus 
Berkel in Zutphen, Vaassen 
of Doesburg.

Matrassen Inleveren bij een 
Recycleplein van Circulus 
Berkel.

Bouwafval, dakleer en 
dakisolatie.

Inleveren bij een 
Recycleplein van Circulus 
Berkel.

Onbehandeld hout, geverfd 
B-hout, geïmpregneerd 
C-hout. 

Inleveren bij een 
Recycleplein van Circulus 
Berkel.

Autobanden met velg en 
motorbanden

Inleveren bij een 
Recycleplein van Circulus 
Berkel.

www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/

Wetenschapsdag 7 oktober bij Volkssterrenwacht

De Volkssterrenwacht Bussloo 
organiseert op zondag 7 ok-
tober van 13.00 uur tot 17.00 
uur aan de Bussloselaan 4, een 
wetenschapsdag met interes-
sante lezingen rond het thema 
‘planeet aarde’. Voor kinderen 
is het mogelijk om die dag zelf 
mee te doen aan experimenten. 
En de energieadviseur van de 
gemeente Voorst is aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden 
rondom het verduurzamen van 
uw woning. De entree voor vol-
wassenen is € 5 en voor kinderen 

tot en met 14 jaar € 2,50. 

Presentaties
In drie verschillende korte pre-
sentaties staat onze eigen planeet 
aarde centraal. Om 13.30 uur ver-
telt Peter Siegmund van het KNMI 
over het veranderende klimaat. 
Om 15.00 uur is daarna het woord 
aan Elske de Zeeuw-van Dalfsen, 
ook van het KNMI, over de aarde 
die nog steeds actief is. En om 
16.15 uur bekijkt Alex Scholten 
van de Volkssterrenwacht Bussloo 
onze planeet vanuit de ruimte.

Beleven!
Deze wetenschapsdag is er ook 
veel te beleven bij de Volksster-
renwacht Bussloo. Zo is het mo-
gelijk voor bezoekers om proef-
jes te doen en bij helder weer 
met een telescoop de zon te be-
kijken. Ron Stet, de energiead-
viseur van de gemeente Voorst, 
informeert u over het besparen 
en zelf opwekken van energie. 
Hij heeft verschillende isola-
tiematerialen bij zich en laat u 
graag zien hoe een zonnepaneel 
werkt. 

Jonge ouders meer kans op woningbrand

Uit brandrisicoprofielen blijkt dat 
jonge ouders een grotere kans op 
een woningbrand hebben dan ge-
middeld. Tegelijkertijd lijken jon-
ge ouders zich minder bewust van 
dit risico. Jonge ouders gebruiken 

bijvoorbeeld vaker elektrische ap-
paraten met een hoog brandrisico, 
zoals een wasdroger. Daarnaast is 
er in een druk gezin vaak minder 
tijd om na te denken over de ri-
sico’s op brand. Vanaf 1 oktober 
staan de landelijke Brandpreven-
tieweken dan ook in het teken van 
de oproep ‘Maak van je roze wolk 
geen rookwolk’. 

Geboortetas
Het belangrijkste onderdeel van 
de brandpreventieweken is het 
uitreiken van geboortetasjes aan 
alle ouders die aangifte doen van 
de geboorte van hun kind. Alle 
ouders in de gemeente Voorst die 
in de maand oktober 2018 een 

kindje verwelkomen, krijgen deze 
geboortetas bij de aangifte. 

Tips
 Voorkom brand, maak appara-
tuur stofvrij (zoals het filter van de 
wasdroger na iedere droogbeurt).
 Zorg dat je snel weet dat er 
brand is. Plaats (gekoppelde) rook-
melders die je óók bij gesloten 
deuren kunt horen.
 Weet hoe je een brand blust. 
En weet wanneer je brand niet 
moet blussen, maar je direct moet 
vluchten.
 Bespreek wat je doet als er 
brand uitbreekt. Spreek af hoe je 
kunt vluchten en wie welk kind in 
veiligheid brengt. 

Melding of idee? Geef het door op Verbeterdebuurt.nl

Ziet u gedumpt afval? Loslig-
gende stoepstenen? Of hebt u 
een goed idee voor de openba-
re ruimte? Laat het de gemeen-
te weten en plaats uw melding 
of idee op verbeterdebuurt.nl .

Verbeterdebuurt-app
Op verbeterdebuurt.nl en in de 
app van verbeterdebuurt kunt 
u problemen zoals een slecht 

wegdek en gedumpt afval 
doorgeven. Het is ook mogelijk 
om een idee aan te dragen bij-
voorbeeld als er hard gereden 
wordt in uw straat en u hier-
voor een oplossing bedacht 
heeft. Deze oplossing plaatst 
u dan als ‘idee’. Op verbeter-
debuurt.nl en in de app is uw 
melding of idee te ‘volgen’ en 
ziet u de actuele stand van za-

Subsidiepot asbestdaken bijna leeg

Het budget van de landelijke sub-
sidieregeling voor verwijdering 
van asbestdaken slinkt snel. Van 
het totaal in 2016 beschikbaar ge-
stelde budget van € 75 miljoen is 

nu nog maar € 7,5 miljoen over. 
Het is daarom goed mogelijk dat 
de pot eind 2018 leeg is. Als het 
totale budget op is komt er geen 
nieuw budget meer bij, dit bete-

ken rond uw melding of idee. 
Daarnaast is het ook mogelijk 
om op een melding of idee te 
reageren.  

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.verbeterdebuurt.nl . De 
app voor Android of iPhone 
kunt u via blog.verbeterde-
buurt.nl/apps downloaden. 

kent dus op=op! 

Meer informatie: https://www.rvo.
nl/subsidies-regelingen/subsidie-
regeling-verwijderen-asbestdaken. 

 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl / 
 (06) 53 87 71 61
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl 
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl / 
 (06) 50 66 66 01

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

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



voorstwijzer
bekendmakingen
Week 40: 03-10-2018

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

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

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

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit belt u met 0571-27 
99 11. Omdat een bezwaarschrift 
geen schorsende werking heeft, 
kan ook een verzoek tot een 
voorlopige voorziening worden 

gericht aan: de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bandijk 25 in Terwolde Sinterklaasintocht Terwolde 2018 op 5 december 
van 8-11 uur

Vergunning verleend* BW-2018-0210

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Wilpsedijk 2 in Twello Herontwikkeling van de oude houtzagerijlocatie Vastgesteld NL.IMRO.0285.9104-
VS00

Omgevingsvergunning

Bekendijk 23 en 25 in Terwolde Veranderen bedrijf Vergunning verleend SXO-2018-0798/Z-
MELD840-2018-001168

Broekstraat (kad. VOO A 1981) in Klarenbeek Bouwen zonnepark Ontwerpvergunning SXO-2018-0565

De Zanden 47A in Teuge Bouwen vergaderruimte (3D geprint gebouw) Vergunning verleend SXO-2017-0819

Gemaal aan Kruisakkerweg  in Twello Kappen 24 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2018-0921

Hietweideweg 14 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2018-0923

Holthoevensestraat 15 in Teuge Wijzigen constructie veldschuur Vergunning verleend* SXO-2018-0856

Holthoevensestraat 16A in Teuge Plaatsen blokhut Aanvraag ontvangen SXO-2018-0943

Lariksweg/Fluitenkruid in Klarenbeek Kappen drie bomen Vergunning verleend* SXO-2018-0848

Oude Zutphenseweg 3A in Klarenbeek Verbouwen zolder tot multifunctionele ruimte Aanvraag ontvangen SXO-2018-0931

Oudhuizerstraat 37 in Klarenbeek Bouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2018-0944

Parallelweg 7 in Twello Kappen 6 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2018-0927

Rijksstraatweg 142 in Twello Kappen eikenboom Aanvraag ontvangen SXO-2018-0934

Rijksstraatweg 245 in Teuge Herbouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2018-0930

Rijksstraatweg 73A in Twello Kappen rode beuk Aanvraag ontvangen SXO-2018-0941

Sterhyacint 19 in Twello Bouwen schuurtje met overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2018-0933

ter hoogte van Molenallee 63A in Wilp Kappen dode beuk Vergunning verleend* SXO-2018-0904

Verlengde Lindelaan 59 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2018-0925

Woudeweg 1e in Teuge Realiseren (extra) woning Weigeren ontwerpvergunning SXO-2018-0655

Zandenallee 8 in Teuge Herbouwen jongveestal Vergunning verleend SXO-2018-0335

Sloopmelding

Grotenhuisweg 40 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2018-0935

Jacob van Ruisdaelstraat 31 in Twello Slopen garage en berging Melding ontvangen SXO-2018-0928

Kerklaan 12 in Twello Verwijderen asbesthoudende vensterbanken Melding ontvangen SXO-2018-0946

Kleine Emstermate 4 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dak garage Melding ontvangen SXO-2018-0938

Middendijk 72 in Nijbroek Verwijderen asbesthoudende daken schuren Melding ontvangen SXO-2018-0929

Terwoldseweg 19 in Twello Verwijderen astbesthoudende daken twee schuren Melding ontvangen SXO-2018-0945

Twelloseweg 78 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dakbeschot  
woning en dak en zijwangen schuur

Melding ontvangen SXO-2018-0922

Weerdseweg 10 in Wilp Slopen kippenschuurtje Melding ontvangen SXO-2018-0932

Tijdelijke verkeersmaatregel

De Bandijk, tussen de Wijkseweg en de Deventerweg 
in Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 5 december 2018 
vanaf 8 uur tot uiterlijk 10 uur

Besluit genomen* BW-2018-0210

gehele Kerkstraat en Dorpsstraat in Wilp Parkeerverbod beide zijden weg van 3 oktober 
2018 7 uur t/m 7 oktober 2018 17 uur:

Besluit genomen* BW-2018-0215

Verkeersbesluit

Jachtlustplein in Twello Aanwijzen parkeervoorzieningen als parkeer- 
gelegenheid alleen bestemd voor elektrische  
personenauto’s met gebruik laadpaal

Besluit genomen* Z-18-04283_2018-60628
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voorstwijzer
‘Werk in zicht’ op werkbezoek bij Schoneveld Breeding

Op donderdag 27 september 
ontving Schoneveld Breeding 
in Twello vijftien Voorster 
werkzoekenden voor een in-
formatieve rondleiding in de 
kassen. Dit werkbezoek maakt 
deel uit van de training ‘Werk 
in zicht’. De gemeente Voorst 
biedt deze training sinds april 
dit jaar aan werkzoekenden. 
De training gaat dieper in op 
onder andere de talenten van 
de werkzoekenden: hoe pre-
senteer ik mijzelf en hoe sluit 
dat aan bij wat ondernemers 
nodig hebben. 

Werk dichtbij
Schoneveld Breeding is volop 
in ontwikkeling. Eind 2018 
verhuist het plantenverede-
lingsbedrijf naar een geheel 
nieuw gebouwd kassencom-
plex in Wilp. Tijdens het werk-
bezoek informeerde het bedrijf 

de werkzoekenden over de 
ontwikkelingen binnen Scho-
neveld Breeding en konden 
de werkzoekenden met eigen 
ogen de werkzaamheden be-
kijken die daar plaatsvinden. 
De accountmanager werkge-
versdiensten van de gemeen-
te Voorst, Linda Hamstra-van 
Swaaij, onderstreept het be-
lang om werkzoekenden een 
kijkje bij lokale ondernemers 
te bieden: “Het is zo leerzaam, 
de werkzoekenden krijgen 
hiermee een goed beeld van 
de diversiteit aan werkfuncties 
die we in de gemeente Voorst 
te bieden hebben. Je hoeft het 
echt niet altijd ver weg te zoe-
ken, we hebben zoveel mooie 
bedrijven in onze eigen ge-
meente”. 

Werkzoekenden in beeld
HRM adviseur Bert Pepping van 

Schoneveld Breeding is enthou-
siast over het werkbezoek van 
‘Werk in zicht’: “Het is een ont-
spannen en doeltreff ende ma-
nier om je bedrijf aan werkzoe-
kende talenten te laten zien. Ik 
sprak een aantal mensen in de 
groep die zo enthousiast wa-
ren na de rondleiding, dat zij 
gelijk aangaven graag bij ons 
te komen werken. Nu starten 
we binnenkort weer met de 
werving van bloemzaad-pro-
ductiemedewerkers en kunnen 
we gelijk een mooie koppeling 
maken”. Linda, de accountma-
nager werkgeversdiensten van 
de gemeente roept andere be-
drijven in de gemeente Voorst 
op om ook hun bedrijf open te 
stellen voor ‘Werk in zicht’: “We 
komen graag langs om kandi-
daten te  laten zien welke werk-
mogelijkheden er zijn. In deze 
krappe arbeidsmarkt is dat 
voor de ondernemer zelf ook 
een mooie gelegenheid om 
verschillende werkzoekenden 
in beeld te krijgen”. 
Wilt u ook uw deuren openzet-
ten voor een rondleiding in uw 
bedrijf en zo in contact komen 
met gemotiveerde werkzoe-
kenden? Neem contact op met 
de gemeente Voorst, Linda 
Hamstra-van Swaaij, account-
manager werkgeversdiensten: 
06-50 43 86 53. 

Start ‘Voorst gaat voor duurzaam!’

Op 10 oktober is het de Dag 
van de Duurzaamheid en start 
de gemeente Voorst haar duur-
zaamheidscampagne ‘Voorst 
gaat voor duurzaam!’. Deze 
campagne die loopt van 10 ok-
tober tot en met 31 d ecember 
2018 bestaat uit verschillende 
duurzame activiteiten, artikelen 
in het Voorster Nieuws, een col-
lectieve-inkoopactie en een aan 
deze activiteiten gekoppelde 
winactie. 

Energiecoaches
Op woensdag 10 oktober zijn 
van 13.30 uur tot 17.00 uur 
de energiecoaches in de biblio-
theek in Twello aanwezig om u 
te informeren over het verduur-
zamen van uw woning. Zij delen 
op deze Dag van de Duurzaam-
heid heerlijke vegetarische hap-
jes uit en nodigen u uit om mee 
te doen aan de winactie van 
‘Voorst gaat voor duurzaam!’. 
Daarnaast is het mogelijk om 
een afspraak voor een thuisbe-
zoek te maken met de energie-
coach. Dit is ook mogelijk via 
het formulier op www.energie-
rijkvoorst.nl/wooncoaches-ge-
meente-voorst of door te bellen 
met de gemeente Voorst 0571-
27 99 11. 

Duurzame Voorstenaren
Het thema duurzaamheid leeft, 
veel inwoners in de gemeente 
Voorst zijn al aan de slag ge-
gaan met bijvoorbeeld het ver-

duurzamen van hun woning: 
isoleren, zonnepanelen op het 
dak plaatsen en nadenken over 
gasloos wonen. En ook in het 
dagelijkse leven maken ze met 
hun keuzes het verschil. Deze 
verhalen staan centraal in de 
campagne ‘Voorst gaat voor 
duurzaam!’ en laten zien wat 
deze inwoners motiveert en 
waar ze soms tegenaan lopen. 
Zij geven met hun verhalen 
nieuwe energie aan het thema 
duurzaamheid. 

Ga voor duurzaam
De gemeente Voorst helpt u 
graag bij het besparen van 
energie en het zelf opwekken 
van energie met duurzame pro-
jecten, zoals een collectieve-
inkoopactie samen met Energie-
Rijk Voorst. De energiecoaches 
gaan weer vol energie op pad 
om u thuis te informeren over 
de energiebesparingsmogelijk-
heden in uw woning. Ron Stet, 
de energieadviseur van de ge-
meente Voorst informeert u ook 
graag over de technische en 
fi nanciële mogelijkheden voor 
het verduurzamen van uw wo-
ning. En u maakt kans op één 
van de leuke duurzame prijzen 
in de winactie als u gebruik 
maakt van één of meerdere 
van deze activiteiten tijdens 
de campagne ‘Voorst gaat voor 
Duurzaam!’. Kijk voor meer in-
formatie op: www.voorst.nl/
voorst-gaat-voor-duurzaam

Meld uw huis aan voor de Duurzame Huizen Route

Op zaterdag 3 en zaterdag 10 
november 2018 vindt voor de 
zesde keer de Nationale Duur-
zame Huizen Route plaats. 
Hebt u ervaring opgedaan in 
het verduurzamen van uw 
huis? Deel uw ervaring met an-
dere Voorstenaren en stel uw 
huis open tijdens de Duurzame 
Huizen Route op 3 en/of 10 no-
vember.
 
Elke ervaring telt
We hopen dat er ook dit jaar 

weer verschillende duurzame 
woningen in de gemeente 
Voorst te bezoeken zijn. Elke 
woning vormt een bron van 
inspiratie en de Duurzame Hui-
zen Route is een mooie gele-
genheid voor andere inwoners 
om de ervaringen van de be-
woners zelf te horen. Meld nu 
uw duurzame woning aan op 
www.duurzamehuizenroute.
nl . De duurzame huizen zijn 
alleen te bezoeken na inschrij-
ving via deze website.  

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

Energiebesparing voor VvE’s informatieavond 10 oktober

Op woensdagavond 10 oktober 
organiseren de gemeenten Voorst 
en Apeldoorn samen met het VvE 
Energieloket Gelderland een in-
formatiebijeenkomst over ener-
giebesparing voor verenigingen 
van eigenaren (VvE’s) bij STOOM 

(Vlijtseweg 114) in Apeldoorn. 
De bijeenkomst start om 19.00 
uur, de  inloop is vanaf 18.45 uur. 
VvE’s worden geïnformeerd over 
de verschillende mogelijkheden 
die er zijn om grootschalig ener-
gie te besparen of om samen op 
te wekken, wat de invloed hier-
van is op de energierekening, 
hoe een VvE aan fi nanciering 
komt en hoe VvE’s ervoor kunnen 
zorgen dat de buren ook mee wil-
len doen. Speciale aandacht is 
er voor VvE’s die naar ‘Nul op de 
Meter’ willen gaan. Dat betekent 
dat de energierekening gemid-
deld nul is, omdat er evenveel 
energie wordt opgewekt als dat 
er verbruikt wordt. Het VvE Ener-
gieloket gaat graag met VvE’s in 
gesprek of hun gebouw daarvoor 
geschikt is. 

Voor alle leden van een VvE
De informatieavond is gratis toe-
gankelijk voor iedereen die lid 
is van een VvE, dit zijn voorna-
melijk appartementeigenaren. 
De avond is extra interessant 
voor bewoners van een appar-
tementengebouw dat voor 1990 
gebouwd is en uit meer dan tien 

woningen bestaat. De Provincie 
Gelderland biedt namelijk extra 
ondersteuning als deze gebou-
wen naar ‘Nul op de Meter’ willen 
gaan. 

VvE Energieloket 
Het VvE Energieloket Gelderland 
is enkele maanden geleden als 
initiatief van de Provincie Gelder-
land opgestart. Het loket biedt 
onder andere ondersteuning 
door VvE’s van actuele informa-
tie te voorzien over beschikbare 
subsidies en leningen en over 
mogelijkheden om te verduur-
zamen. Daarnaast biedt het VvE 
Energieloket Gelderland hulp bij 
het aanvragen van een VvE-scan 
die de verduurzamingsmogelijk-
heden in kaart brengt. Het loket 
organiseert bijeenkomsten, de 
zogenaamde ‘roadshows’, door 
de hele provincie. 

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd en wilt u de 
informatieavond op 10 oktober 
bezoeken? Meld u aan en stuur 
een e-mail met uw naam, adres 
en het aantal personen naar 
info@vve-energieloket.nl . 
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Kinderboekenweek
TWELLO.- In de eerste week van oktober (3 t/m 14) vindt de 64e editie 
van de Kinderboekweek plaats.  Dit is een mooie gelegenheid om het 
kinderboek eens goed in de schijnwerpers te zetten.  De Kinderboeken-
week bestaat al sinds 1955. Naast aandacht voor de vele kinderboeken 
worden op scholen en in bibliotheken veel activiteiten georganiseerd, 
van theatervoorstellingen tot en met meet-en-greet met auteurs.  

De ouders van Jonas en zus Guusje zijn gescheiden …

‘Papa wil ons even niet meer zien!’
Het scheidingspercentage bij Nederlandse huwelijken ligt hoog. Maar 
liefst veertig procent van de trouwbeloften strandt tussentijds. Veelal 
zijn daar ook kinderen bij betrokken. En terwijl vader en moeder over 
elkaar struikelen om alle zaken te regelen, kunnen kinderen niet veel 
meer doen dan afwachten hoe er over hen zal worden beslist. Een 
scheiding kent uitsluitend verliezers, maar juist de kinderen dragen het 
grootste verlies. 

Myrthe van der Zanden en Jeremy 
Otter, wonende in Twello, zijn de 
eigenaren van Zorgzaam Scheiden, 
een landelijk werkende organisatie 
van scheidingsbemiddelaars. Een-
maal per jaar organiseren zij een 
zomerkamp voor kinderen van ge-
scheiden ouders. Een cadeautje van 
de organisatie, welke met veel dank 
door kinderen en ouders in ont-
vangst wordt genomen. Deelname is 
volledig kosteloos, Zorgzaam Schei-
den wil dat ieder kind de kans krijgt 
om mee te kunnen doen. In een 
prachtig buitengebied onder de rook 
van Apeldoorn bevindt zich een 
ruim opgezette groepslocatie met 
ook veel buitenruimte. Naast Myr-
the (gezinstherapeut met speciali-
satie, kinderen in echtscheidingssi-
tuaties) en Jeremy, zijn dit weekend 
ook gedragsdeskundigen 
alsmede een sportin-
structeur aanwezig. 

Het is vrijdagmiddag 
rond de klok van vijf, 
wanneer de eerste ou-
ders met kinderen zich 
melden. Sommige ou-
ders komen samen, er 
zijn broertjes-zusjes die 
beiden zijn aangemeld, 
weer andere kinderen 
brengen oma mee. “Is 
het mijn weekend met 
de kinderen, zie ik ze 
amper!” Het klinkt haast 
als een teleurstelling wat 
deze moeder zegt en ook 
te begrijpen, wanneer 
je de kinderen niet per-
manent onder je hoede 
hebt. De spaarzame- en kostbare tijd 
wil je zoveel mogelijk samen benut-
ten. Maar ze weet ook, dat dit week-
end voor haar kinderen belangrijk is. 
Links en rechts af en toe wat tranen 
bij de ouders; ze beseffen dat dit niet 
zomaar een weekendje uit is voor 
de kinderen. De kinderen zelf zijn 
vooral druk met elkaar, mogen zelf 
een slaapplek uitkiezen om vervol-
gens naar buiten te sprinten, want 
daar staat onder meer een reusach-
tige stormbaan op hun te wachten. 

Terwijl de patatjes met wat erbij 
rijkelijk worden verdeeld over de 
borden, opent Myrthe op de vrijdag-
avond een groepsgesprek aan tafel. 
Zonder veel omhaal wordt het cen-
trale thema aangesneden; wat heb-
ben jullie allen gemeen met elkaar? 
“Onze papa’s en mama’s zijn ge-
scheiden” en hoe eenvoudig dit ook 
klinkt uit de mond van een kind, zo 
gewoon is het eigenlijk niet. Want 
wanneer er verder wordt gesproken 
over de ouders en het gezin, blijkt 
dat de kinderen veelal maar één 
wens hebben; papa en mama ge-
woon bij elkaar. 

“Moeders zijn altijd lief!” als state-
ment van de 10-jarige Susan, wan-

neer wordt gesproken over de mees-
te thuissituaties. De kinderen leven 
veelal bij mama, papa is er voor ‘om 
het weekend’. Er zijn ook gezinnen, 
waar de kinderen iedere week ver-
huizen. Het co-ouderschap als meest 
idyllische oplossing bij maximale 
betrokkenheid in de ogen van de ou-
ders, de kinderen vinden het maar 
lastig én vervelend. Iedere week 
weer je spullen inpakken, wekelijks 
een andere plek. En wanneer je ou-
ders slechts 800 meter van elkaar 
af wonen, hoe zinvol is het dan om 
wekelijks je hele hebben en houden 
weer onder de arm mee te nemen? 

“Zijn vaders niet lief dan?” merkt 
Jasper van 11 jaren jong op. Een 
logische vraag van hem, gezien z’n 
thuissituatie. Papa is vrijwel zijn al-

les, waar de moeder op grote afstand 
staat. Papa heeft de dagelijkse zorg, 
waar moeders aanzienlijk minder 
in beeld is. Een andere broer en zus 
krijgen een kleine discussie. Zus 
neemt het op voor moeders, waar 
broer vooral hun vader in bescher-
ming neemt. Ze komen uit een gezin 
van zes, hebben nog een broertje en 
een zusje. Die jongste twee zijn er 
niet bij, zijn thuis, bij hun vader en 
de nieuwe moeder. “Papa wil ons 
even niet meer zien” en gelijk wordt 
duidelijk, waarom de zus niet zo 
positief is over haar vader. Broerlief 
mist echter zijn vader en herinnert 
zich vooral alle leuke dingen die hij 
met papa deed. En ja, hun jongere 
broertje en zusje zien ze eigenlijk 
niet meer …

“Die twee broers daar, dat is een 
bijzonder verhaal” en Jeremy wijst 
de twee jongens aan die verderop 
naast elkaar zitten. “Door de schei-
ding leefden ze volledig los van el-
kaar, trokken niet meer met elkaar 
op, hadden beiden hun eigen leven. 
Vorig jaar kwam het tot een uitbar-
sting bij het jongere broertje; de strij-
dende ouders maar ook het feit, dat 
hij het gevoel had alleen te zijn. Zijn 
oudere broer kwam toen direct naar 

hem toe, sloeg een arm om z’n broer-
tje en vertelde, dat hij er altijd zou 
zijn voor hem. Dat hij op zijn broer 
kon rekenen en dat hij op z’n jongere 
broertje zou letten”. Het zomerkamp 
maakt emoties los, waar de ouders 
niet meekijken, meeluisteren en 
geen inbreng hebben in hetgeen je 
vertelt en beleeft. Daarbij is er een 
groot gevoel van veiligheid tot zelfs 
geborgenheid. Je hoeft niets te ver-
tellen, er liggen geen verwachtingen 
en juist daardoor zijn de kinderen 
heel open. 

Het is zaterdagmiddag, de stralende 
zon verlicht de stormbaan alsmede 
het voetbalveld. Sport & spel staat 
op het programma en ook hierbij 
geldt; niets moet, je mág. Al snel 
wordt duidelijk, hoe belangrijk deze 
ogenschijnlijke eenvoudige spellen 
zijn. De jongsten en tevens klein-
sten zullen moeite hebben om de 
gehele stormbaan te overwinnen, 
door onder meer het klauterwerk. 
Het zijn de oudsten van de groep 
die hun helpen, aanmoedigen en 
stimuleren. Op het trapveld blijken 

de stilste deelnemers 
bijzondere talenten 
te bezitten. Een grote 
mate van balbehen-
digheid maakt, dat ze 
gezien worden door de 
groepsgenoten. Daarbij 
wordt niemand bui-
tengesloten, er wordt 
aan elkaar gedacht en 
ook de minder behen-
dige spelers wordt de 
bal toegespeeld. Mee-
doen is belangrijker 
dan winnen, zelfs kin-
deren begrijpen dat. 

Terwijl de ‘oudere 
groep’ zich nog buiten 
vermaakt, worden de 
jongeren halverwege 
de middag uitgeno-

digd om naar binnen te komen voor 
‘Over de streep’. De splitsing in 
groepen wordt gemaakt om te voor-
komen, dat de jongeren de beelden 
kunnen overnemen van oudere kin-
deren. Naarmate de leeftijd vordert, 
krijgen kinderen andere beelden van 
de scheiding, kunnen harder oorde-
len. Jongere kinderen zijn nog niet 
zover. ‘Over de streep’ is het tweede 
item deze dag. Een spelvorm, waar-
bij kinderen antwoord geven op 
vragen, door voor-, op of achter de 
streep te gaan staan. De mate waar-
in ze al dan niet van de streep zijn 
verwijderd, versterkt het antwoord. 
Voor de zichtbare lijn is nee, op de 
lijn is de twijfel of beiden goed en 
twee meter voorbij de streep is een 
dikke ja! 

Beide groepen krijgen gelijkwaar-
dige vragen en betreffen een diver-
siteit aan onderwerpen. Na iedere 
vraag met daarop het ‘antwoord’ 
van de kinderen, wordt het item 
groepsgewijs besproken. ‘Weten je 
vriendjes en vriendinnetjes dat jouw 
ouders zijn gescheiden? Ben je boos 
op je papa of mama? Ben je boos op 
anderen?’ Daar waar kinderen eigen-
lijk niet boos zijn op hun ouders, 
ligt dat anders op het moment dat er 

een nieuwe vriend of vriendin in het 
spel komt. Kinderen begrijpen het 
soms wel, dat papa of mama weer 
verliefd wordt, maar ze vinden het 
ook moeilijk. De nog alleenstaande 
papa of mama is zielig, de vriend 
of vriendin die zijn/haar best doet 
maar nog niet kan worden geaccep-
teerd, de vader en moeder die nog 
immer strijden. “Onze ouders zijn 
kinderachtig! Laten ze eens stoppen 
met die stomme ruzies en knopen 
doorhakken!” Haast een noodkreet 
van twee kinderen, die vooral ver-
langen naar rust in huis en hun le-
ven. 

Een aantal jongeren hebben schuld-
gevoelens; ze denken oorzaak te 
zijn van de scheiding. Een moment, 
waarbij de streep even niet het énige 
antwoord is en vraagt om meer uitge-
breid te worden besproken. Myrthe 
vraagt naar de mening en gevoelens 
bij anderen en bevestigt bóvenal; jij 
als kind kan nóóit de reden zijn van 
een scheiding!
Stiefvader of moeder, kinderen 
hebben een hekel aan het woord. 
Bemoeizuchtige grootouders die 
bizarre eisen stellen aan hun klein-
kinderen; ‘als je niet meer naar 
papa wilt gaan, willen wij jou ook 
niet meer zien’. Irene vertelt, “twee 
weken nadat mijn vader uit huis 
was gegaan, had mama alweer een 
nieuwe vriend”. Simon haakt erop 
in; “ik hou meer van mijn stiefvader 
dan van mijn echte vader”. Jeroen 
vertelt, dat zijn vader is vertrokken 
naar een ver land en dat hij papa 
misschien wel een jaar niet meer 
gaat zien. 
Het meest schrijnende? De ogen-
schijnlijke logica die kinderen aan 
deze bizarre ontwikkelingen verbin-
den, zich vervoegen in de situatie en 
er ondanks alles het beste van wil-
len maken. Door je best te doen op 
school, in hoge mate zorgen voor de 
ouder, de broertjes en zusjes. Jezelf 
weg te cijferen en juist veel begrip 
op te brengen voor anderen. Als vol-
wassenen zouden we er maar één 

conclusie aan dienen te verbinden; 
dit ís niet normaal en kinderen ho-
ren niet degenen te zijn die begrip-
vol langs de zijlijn staan in het spel 
van scheiden. 

Zorgzaam Scheiden heeft de aan-
dacht en zorg voor de kinderen als 
prioriteit gesteld. Uiteraard zijn er 
de zakelijke aspecten bij een schei-
ding; financiën, de eigen woning en 
de verdeling van gemeenschappe-
lijke boedel. Ook dienen strijdbaar-
heden tussen voormalig echtelieden 
ter sprake te worden gebracht en 
begeleid. Maar wanneer de kinderen 
wordt gevraagd, hoe hun toekomst 
eruit gaat zien en zij een huis te-
kenen waar papa én mama samen 
wonen of slechts gescheiden door 
een schutting of muur, zegt dit álles 
over hoe het kind zich wil handha-
ven in het gezin en alles bij het oude 
wil laten. Dan moet een kind niet in 
de verleiding worden gebracht, om 
zorgtaken op zich te nemen en zich 
schuldig te voelen, waar het volledig 
tegen de wil in een ander leven moet 
gaan leiden. 

Alle tips en adviezen die de kin-
deren geven, over hoe zij willen 
dat er met hen en de situatie wordt 
omgegaan, worden meegenomen in 
de gesprekken met de ouders en op-
genomen in het ouderschapsplan. 
Hebt u vragen na het lezen van dit 
artikel, dan mag u altijd contact op-
nemen met Zorgzaam Scheiden. De 
contactgegevens treft u aan op www.
zorgzaamscheiden.nl  

De namen van de kinderen zijn ge-
fingeerd, om reden van privacy. 

Zorgzaam Scheiden bedankt de De-
kaMarkt voor het beschikbaar stel-
len van snoep en koek voor het ge-
hele weekend. De kinderen hebben 
er heerlijk van genoten! 
Het Voorster Nieuws heeft alle kin-
deren zonnebrillen gegeven. Het 
was een zonnig weekend en de bril-
len kwamen heel goed van pas! 

Kom erbij!
Dit jaar staat ‘’vriendschap’’ centraal 
tijdens de Kinderboekenweek met 
als motto ‘’kom erbij!’’.

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroe-
ders, het zijn allemaal hartenkreten 
van echte vrienden. Vriendschap is 
diep verankerd in de jeugdliteratuur. 

Niet voor niets natuurlijk: vrienden 
maken leer je als kind. De gelukza-
lige momenten van verbondenheid 
of juist het tegenovergestelde gevoel 
van miskenning als het niet lukt 
aansluiting te vinden of als je gepest 
wordt, iedereen maakt het mee. On-
line en offline. Echte vriendschap 
kent geen scheidslijnen en gaat door 
alle culturen, rangen, standen en ge-
slacht heen. 

Vriendschap
Juist door het lezen van boeken, 
waarin vriendschap vaak een thema 
is krijgt een kind inzicht in de ver-
schillende karakters van de perso-
nen in het boek. De een is verdrie-
tig, terwijl de andere zich misschien 
weer schuldig voelt. Een kind ont-
dekt meerdere kanten van een ver-
haal en leert zich in te leven in de 
(hoofd)personen. Dit heeft een posi-
tief effect op de sociale ontwikkeling 
en het omgaan met anderen.

Ook binnen de bibliotheken Brum-
men, Eerbeek en Twello bruist het 
tijdens de Kinderboekenweek van 
activiteiten. Verheugd kan gemeld 
worden dat 16 basisscholen een be-
zoek zullen brengen aan de biblio-
theek voor een ontmoeting met een 
jeugdschrijver. En 7 schrijvers gaan 
een groot aantal basisscholen bezoe-
ken. Voor leerlingen van groep 3 en 
4 is er een fantastische theatervoor-
stelling, die in het teken staat van 
Vriendschap.
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Tonia Niemöller 
over de tuinen van ’t Loo
VOORST.- Op 8 oktober komt Tonia Niemöller bij de Vrouwen van Nu 
in Voorst. Zij zal vertellen over de tuinen van paleis ‘t  Loo. Tonia woont 
samen met haar man op Het Jagershof. Dat is één van de woningen die 
koningin Wilhelmina heeft laten bouwen. De avond begint om 19.30 uur 
in het Dorpshuis te Voorst.
De vorige ledenavond werd verzorgd door de heer Jan Huitinga. Dit was 
een zeer boeiende avond. Er werden foto’s en filmpjes van de Kroondo-
meinen vertoond.
De kraam op de Nazomermarkt op 16 september werd goed bezocht, 
er zijn verschillende pannenkoeken genuttigd en er werden vele mooie 
kransen en eigengemaakte producten verkocht.

Mindfulness training  
TWELLO.- Het Yogahuis in Twello, Kruisvoorderweg 18, organiseert voor 
de vierde keer een mindfulness training op donderdagavonden vanaf 18 
oktober. De training wordt gegeven door Clare McGregor van het Yoga-
huis. Een mindfulness training om met meer aandacht and mildheid te 
leven heeft veel mensen geholpen om beter met stress om te gaan. Deel-
nemers aan eerdere trainingen bij Clare zeiden: ‘Ik geniet meer van al-
lerlei kleine dingen, maak me minder druk...’; ‘Ik ben beter in staat 
stress te herkennen, bewuster te leven en het leven te accepteren.’  
Tijdens deze praktische training leer je meditatie technieken die je helpen 
focusen én ontspannen. Met hulp van opnames en een werkboek voor thuis 
integreer je mindfulness in je dagelijks leven. Eind van de training ben je 
op weg naar een bewuster en gezonder manier van leven. Benieuwd? Wees 
welkom om te informeren, een persoonlijk gesprek is ook mogelijk. Kijk op 
www.theyogahouse.nl, email info@theyogahouse.nl of bel 0571 299944 

Eens anders kijken  
naar ontwikkelingswerk 
kan geen kwaad
TWELLO.- Traag verandert het beeld van het ontwikkelingswerk. Het 
kost moeite om onze westerse bril af te zetten wanneer we kijken naar  
andere continenten en zeker als het  ontwikkelingswerk betreft: uit-
gangspunt van mijn voordracht.
Hoe kijken wij naar landen zoals Nepal? Nog steeds vanuit ons wes-
ters oogpunt? ‘Moet het westen ingrijpen  bij een internationale brand-
haard?’ Aldus de kop boven een zeer lezenswaard artikel in dagblad 
Trouw van december 2017. Slachtofferschap blijft een hoofdthema in 
veel reportages over het buitenland, waarbij de Witte Redder te hulp 
schiet. En dat is wat moet ophouden, de armen als slachtoffer te zien.
‘Veel mensen hebben twijfels over het nut van ontwikkelingssamen-
werking, en vinden wel dat we moeten helpen, maar ze denken tege-
lijkertijd dat het niet veel uithaalt’. (De media en publieke betrokken-
heid bij armoede in ontwikkelingslanden. Mirjam Vossen.) 
Sinds 2008 bezoek ik jaarlijks Nepal. Zo kwam ik in contact met  on-
der meer dorpen bewoond door dalits, de onaanraakbaren .  Dit jaar 
sprak ik met vrouwengroepen en bezocht ik een school voor doven, 
voor maatschappelijk werk en een modevakschool. Boeiend waren 
ook de contacten met dansers en met de gay scene in Kathmandu.  
Opmerkelijk ook berichten over christenvervolging. Deze onderwer-
pen kunnen aan de orde komen tijdens de voordracht.
Anders tegen ontwikkelingswerk aankijken door de bril van Nepale-
zen. Dat is de strekking 
van mijn voordracht, gelardeerd met een PowerPoint.
Een afspraak is zo gemaakt voor 2019 en 2020

Wiel Palmen
E-mail palme060@gmail.com of 06 27028796. 0571272911.(Ook 
voor inlichtingen lezing)
www.stichtingelmundo.nl  

Gespreksgroep voor mantelzorgers 
van partner met dementie
TWELLO. In de gemeente Voorst starten we wederom met een gespreks-
groep voor mantelzorgers die zorgen voor een partner met Dementie. 

Dementie is een complexe, chroni-
sche en vaak progressieve ziekte. 
Verreweg de meeste mensen met 
dementie wonen thuis. Dan wordt 
wel eens voorbij gegaan aan het feit 
dat dementie niet alleen zwaar in-
grijpt op het leven van de persoon 
zelf, maar ook op dat van partners, 
familieleden, vrienden en al diege-
nen op wie de zorg terecht komt; de 
mantelzorgers.

De zorg voor iemand met dementie 
is vaak intensief en langdurig. De 
ervaring leert dat de mantelzorger 
geneigd is om zo lang mogelijk door 
te gaan met het geven van aandacht 
en zorg, met als risico overbelasting.
“Doe ik het wel goed?”, “Hoe moet 
ik omgaan met mijn partner met de-
mentie?” en “Hoe vind ik meer tijd 

voor mezelf?” zijn regelmatig terug-
kerende vragen.

Het delen van kennis en ervaringen 
met andere mantelzorgers is een be-
wezen methode om – door (h)erken-
ning van de problemen en het uit-
wisselen van tips en trucs – beter te 
leren omgaan met de zorg voor een 
naaste met dementie. 

Voor wie is de gespreksgroep 
bedoeld? 
Voor mantelzorgers die zorgen voor 
een partner met dementie en woon-
achtig zijn in de gemeente Voorst. 

Start 
Maandag 29 oktober 2018 vanaf 
13.30 uur tot 15.30 uur. De gespreks-
groep bestaat uit maximaal acht 

deelnemers en telt acht bijeenkom-
sten (één keer per veertien dagen).

Gespreksleiders 
De groep wordt begeleid door Tonny 
Aalbers (vanuit Alzheimer Neder-
land) en Annet Reimert (consulent 
Mantelzorg).

Kosten Deelnemers 
Er wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd van € 3,00 euro per keer.

Waar 
Gebouw Irene te Twello
 
Aanmelden
U kunt zich, voor 20 oktober 2018, 
aanmelden via de mail: a.reimert@
mensenwelzijn.nl of telefonisch 
contact opnemen met Annet Rei-
mert, Mens en Welzijn Voorst 0571-
287752. Ook voor vragen kunt u bij 
haar terecht.

Van toen en dichtbij
Europeanen (2) 

Over Jeanne, Maurice, Jules et les autres 
Op 6 november 1918 schreef 
Eugène Roetener aan de burge-
meester van Voorst: 
‘’Ik heb de eer u hierbij te doen 
toekomen eene lijst met de na-
men, de geboortedata, en de 
woonplaats der op Enkstein al-
hier verpleegde Belgische kin-
deren.’’  
Hoogachtend, de directeur.

Op de aan de brief toegevoegde 
lijst staan zeventien kinderen 
vermeld: Jeanne Dirickx, Ma-
rie Denies, Lucie Kerckx, Jean 
Eliens, Alfred Germen, Petro-
nille Piro, Jules Guery, Mau-
rice Raisier, Leopold Namotte, 
Jeanne Mertens, José Goossens, 
Marie Vermeiren,  Josepha Pire, 
Marie Fort, Yvonne Demez, Os-
car Laguesse en Gabrielle Co-
lombin. 
Waarom werden zeventien Bel-
gische kinderen in november 
1918 op Enkstein verpleegd? 

Ruim vier jaar eerder was na 
jarenlange spanning de grote 
oorlog uitgebroken. In Sara-
jevo werd op 28 juni 1914 de 
Oostenrijks-Hongaarse troonop-
volger Frans Ferdinand, samen 
met zijn vrouw, doodgeschoten 
door een Servische nationalist, 
wat een fatale gebeurtenis bleek 
te zijn. Europa ontbrandde. Bel-
gië werd zwaar getroffen en veel 
Belgen moesten vluchten. Ook 

het echtpaar Eugène Roetener en 
Marie Desirée Callemien ontvlucht-
te hun door oorlog geteisterde vader-
land. Nederland was neutraal geble-
ven en hoewel de grote oorlog ook in 
ons land voor de nodige problemen 
zorgde, was het toch een oase van 
rust vergeleken met de buurlanden. 
Eugène en Marie streken in februari 
1916 neer in Voorst en gingen op 
Enkstein wonen. Eugène, die redac-
teur was van de Antwerpse krant Le 
Matin, publiceerde over zijn bele-
venissen tijdens de oorlog. Een van 
de boekjes, Impressions et croquis 
de Hollande, ging over zijn tijd als 
Belgische vluchteling in Nederland. 
Hoewel hij Nederland geweldig 
vond, voelde hij zich een banneling 
en de toon van zijn boekje is wee-
moedig. In het boekje nam hij een 
impressie van zijn bezoek aan de 
Nijenbeek op. 
Op Enkstein was plaats voor ieder-
een. Met toestemming van de eige-
naresse van Enkstein namen Eugène 
en Marie Belgische kinderen in huis, 
die aan moesten sterken. Er werden 
een verpleegster en een huishoud-
ster aangesteld en Eugène Roetener 
zelf fungeerde als directeur. Aan 
het einde van de grote oorlog, toen 
Eugène Roetener zijn brief aan de 
burgemeester schreef, woonden er 
nog zeventien Belgische kinderen 
op Enkstein: Jeanne, Maurice, Jules 
et les autres. Ze kwamen uit heel 
België: uit Antwerpen, Brussel, Lier, 
Charleroi, Leuven, Luik en Meche-

len. Ze spraken Vlaams of ze spra-
ken Frans. Ze waren nog klein of 
al bijna volwassen. In Voorst kon-
den zij allemaal hun zorgen een 
tijdje vergeten. 
Na de grote oorlog bleef Enkstein 
een herstellingsoord voor kinde-
ren. De villa werd verbouwd en 
de eigenaresse van Enkstein, me-
vrouw Van Boneval Faure, die op 
het naastgelegen Kerkzicht woon-
de, nam de leiding over. Eugène 
en Marie bleven nog een tijdje in 
Nederland en keerden toen terug 
naar hun vaderland. Mevrouw 
Van Boneval Faure ging zelf in 
de villa wonen, samen met haar 
man, de vroegere burgemeester 
van Ambt-Delden. Hoewel de Bel-
gische kinderen weer naar huis 
vertrokken waren, bleef Enkstein 
een internationaal tintje houden. 
Onder het inwonende personeel 
waren mensen uit alle windstre-
ken. In 1934 werd Enkstein ver-
kocht en dat was het einde van het 
kindertehuis. 
De villa heeft in de loop der jaren 
nog vele functies gehad: Enkstein 
was o.a. bejaardencentrum, con-
tractpension voor gerepatrieerden 
uit Indonesië en buitencentrum 
van de Bond van Vrije Evange-
lische gemeenten in Nederland. 
Ooit stond het op de nominatie 
om afgebroken te worden, maar 
gelukkig is dat niet gebeurd. Enk-
stein is nog steeds een parel aan 
de Rijksstraatweg in Voorst. 

Herenboerderij op de 
Groote Modderkolk
LOENEN.- Samen duurzaam voed-
sel produceren. Veel mensen dro-
men er wel eens van, in je eigen 
voedsel voorzien; lekker, gezond en 
dichtbij. De plannen zijn in de ver-
kennende fase maar als de plannen 
doorgaan, dan ziet het ernaar uit dat 
in Loenen een Herenboerderij kan 
gaan starten op het erf van de Groote 
Modderkolk. Een uitgelezen plek op 
het terrein van Natuurmonumenten! 
Wij zijn op zoek naar nog meer geïn-
teresseerden in de regio Apeldoorn, 

Hoenderloo, Brummen, Zutphen en 
Dieren die de overtuiging hebben 
dat wat je eet je leven rijker maakt 
en die bereid zijn om gezamenlijk te 
investeren in een eigen Herenboer-
derij.

Een Herenboerderij is een klein-
schalige gemengde boerderij die in 
eigendom is van 200 huishoudens 
(Herenboeren) die samen een coö-
peratie oprichten. De leden van de 
coöperatie investeren eenmalig in 

de oprichting van de boerderij en 
delen vervolgens de jaarlijkse kos-
ten. Voor vegetariërs is dat ongeveer 
6 euro per persoon per week, voor 
vleeseters 10 euro. Wat je daarvoor 
terugkrijgt, is elke week ongeveer 
60% van je voedsel: groenten, fruit, 
aardappelen, eieren en (diepgevro-
ren) vlees en vleeswaren.
De Herenboeren nemen een boer 
in dienst die voor ongeveer 500 
‘monden’ op een duurzame wijze 
het voedsel produceert dat ze wil-

len eten. Dit alles onder de noemer 
‘meewerken mag, hoeft niet’. We 
zijn immers ‘Herenboeren’. 
De Herenboerderij gaat duurzaam 
en zo natuurlijk mogelijk werken. Er 
worden geen kunstmest en chemi-
sche bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
Daardoor krijg je gezond eten én het 
is goed voor de bodem en de biodi-
versiteit.

Samen Herenboer zijn
Verse groente, fruit, eieren en vlees 
van je ‘eigen’ duurzame boerderij. 
En hierbij hoef je zelf niet te beschik-
ken over een eigen boerderij, grote 
moestuin, voldoende tijd of groene 
vingers. En wat is er leuker dan op 
je eigen boerderij je boodschappen 
gaan doen terwijl je de groenten op 

het land kunt zien groeien? Kunt 
genieten van de bloesem aan de 
fruitbomen en een rondje langs de 
varkens, kippen en runderen kunt 
lopen? 

Herenboerderij Groote Modderkolk 
gaat starten, zodra er 150 huishou-
dens meedoen. 
Voor meer informatie of om te we-
ten wanneer er weer een info avond 
wordt georganiseerd kijk eens op de 
website, schrijf je in voor de nieuws-
brief en blijf op de hoogte.

Herenboeren Groote Modderkolk
https://grootemodderkolk.heren-
boeren.nl
Facebook: @herenboerengrootemod-
derkolk
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https://nl.wikipedia.org/wiki/1914
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BBA Pompen & Buizen is onderdeel van BBA Group en heeft als kernactiviteit het produceren en leveren 
van pompen en leidingsystemen. Tevens wordt het complete onderhoud van pompinstallaties verzorgd. 

Op onze productielocaties in Apeldoorn en Twello ontwikkelen en bouwen wij elektrisch gedreven 
centrifugaal- en verdringerpompen, dieselgedreven (geluidgedempte) pompsets en omkastingen. 
Daarnaast worden leidingsystemen, snelkoppelingen, bronfi lters en toebehoren voor het grond-, weg- en 
waterbouwsegment vervaardigd. De componenten voor de pompen en snelkoppelingen worden geleverd 
door ons zusterbedrijf in Tsjechië.

Distrimex Pompen & Service BV zorgt voor de verkoop van onze producten op de Nederlandse markt. 
BBA Pumps BV verkoopt de pompen en toebehoren wereldwijd.

Heb jij passie
voor pomptechniek?

Monteur assemblage
 
40 uur - productielocatie Apeldoorn

Je kunt als monteur assemblage in een team van ongeveer 10 monteurs aan de 
slag. Als monteur binnen de afdeling assemblage ben je medeverantwoordelijk voor 
het assembleren en monteren van halffabricaten en vrije-aseinde pompen, voordat 
deze worden samengebouwd in het volgende station. Dit doe je aan de hand van 
tekeningen, werkbonnen, schema’s en/of werkinstructies. 

Verder voer je de controle uit, ben je verantwoordelijk voor het verloop van produc-
tieorders. De werkzaamheden worden gekenmerkt door zelfstandigheid, nauwkeu-
righeid, zorgvuldigheid, technisch inzicht en fl exibiliteit.

Wat vragen wij?
• VMBO diploma richting Techniek aangevuld met functiegerichte cursussen.
• Ervaring en kennis op het gebied van assembleren.
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
• Bezit van heftruckcertifi caat en hijsbewijs is een pre.

Mechanisch monteur projecten

40 uur - productielocatie Apeldoorn

Als mechanisch monteur binnen een klein team binnen de afdeling projecten ben 
je verantwoordelijk voor het samenbouwen van alle soorten pompen en motoren 
aan de hand van tekeningen, werkbonnen, schema’s en werkinstructies. Wij vra-
gen technisch inzicht en improvisatievermogen om klant-specifi eke pompen vanaf 
tekening tot eindproduct te produceren. Je hebt ervaring in bankwerken en (basis)
elektra waarbij je gebruik maakt van handgereedschappen, bovenloopkranen, hef-
truck en meet- en speciaal-gereedschappen.

Wat vragen wij?
• Diploma op minimaal MBO-3 niveau (werktuigbouwkunde, autotechniek of
 mechatronica). 
• Werkervaring (3-5 jaar) als mechanisch monteur of constructiebankwerker in een
 metaalbedrijf is een must.
• Kennis van het inbouwen van (diesel)motoren en (basis)elektra is een pre.
• Ervaring in tekeningen lezen.
• Creativiteit in het bedenken van oplossingen.
• Een aanpakker, maar wel één die eerst denkt en dan doet.
• Een teamplayer, maar ook goed zelfstandig kunnen werken.

Constructiebankwerker/lasser

40 uur - productielocatie Twello

Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen en monteren van onderdelen en 
complete pomp-omkastingen, en/of installaties. Dit doe je met behulp van diverse 
lastechnieken, zoals Mig/Mag en Tig. Je werkt zelfstandig aan de hand van een 
technische tekening of schets. Ook het op maat maken van onderdelen en delen 
van constructies door middel van knippen, buigen, zetten, kanten, zagen, slijpen en 
snijden behoort tot de werkzaamheden. Het betreft grote- en kleine staal en RVS 
constructies.

Wat vragen wij?
• Ervaring met MIG/MAG en TIG lassen op basis van minimaal niveau 2.
• MBO werk- en denkniveau.
• Meerjarige relevante werkervaring betreffende lassen.
• Een accurate en nette werkhouding.
• Een teamplayer, maar ook goed zelfstandig kunnen werken.

Wat bieden wij?
Voor alle bovenstaande functies bieden wij een marktconform salaris en dito 
arbeidsvoorwaarden en een prettige en collegiale werkomgeving binnen  een 
groeiend en ondernemend familiebedrijf.

Interesse?
Herken je je in één van bovenstaand profi elen? Dan komen wij graag met 
je in contact. Een sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag via:

vacatures@bba-group.com

Voor vragen kun je contact opnemen met Lizet Hupkes,
HR-functionaris, telefoonnummer: 055 - 301 87 50.
Voor vragen kun je contact opnemen met Lizet Hupkes,
HR-functionaris, telefoonnummer: 055 - 301 87 50. Zie je op dit

moment nog geen
passende vacature

maar ben je wel
geïnteresseerd in een

functie bij BBA?
Neem dan gerust

contact op!

www.bbapumps.com/vacatures
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Barokensemble 
`La Soranza` in St.Martinuskerk
BUSSLOO.- In samenwerking met In Goede Handen Management, orga-
niseert de Martinus Stichting een concert. Deze heeft plaats op zaterdag 
6 oktober om 15.00 uur in de voormalige St. Martinuskerk van Bussloo. 
Het Barokensemble `La Soranza` zal onder de titel ‘Jubilent Omnes’,  be-
devaartsliederen uit de 13e en 14e eeuw tot delen uit het Paasoratorium 
van J.S. Bach uit de 18e eeuw ten gehore brengen. Ensemble `La Soranza` 
is opgericht door vijf musici vanuit gemeenschappelijk enthousiasme en 
passie voor de barokmuziek. Het ensemble streeft er naar om het reper-
toire authentiek uit te voeren. Zij beschikken hiervoor over (kopieën van) 
oude instrumenten, de bezetting is klavecimbel, cello, twee blokfluiten 
en zang. Kaarten kosten  € 15,- in de voorverkoop en aan de kerk  € 17,50.  
Studenten/CJP betalen € 10,- en kinderen hebben gratis toegang.  Kaarten 
zijn te bestellen op: www.sint-martinuskerk-bussloo.org 

Overzichtsexpositie Hinke de Jong
TWELLO.- Van zaterdag 6 t/m zon-
dag 21 oktober vindt in Galerie 
‘De Statenhoed’ de herdenkings-
expositie plaats van kunstenares 
en wiskundige Hinke (Schaafsma) 
de Jong (1939 – 2018).

Geboren in Menaldum, Friesland, 
bracht ze haar jeugdjaren  door in 
Marsum en volgde haar middelbare 
schooltijd aan de Stedelijke Scho-
lengemeenschap in Leeuwarden. La-
ter volgde zij het voorbeeld van haar 
oudere broer Willem en studeerde 
ze, als één van de weinige vrouwe-
lijke studenten destijds, wiskunde 
in Groningen. Daar zou ze ook haar 
toekomstige man ontmoeten, met 
wie ze, na een werkzame periode als 
wiskunde docent, uiteindelijk mee 
naar Frankrijk zou verhuizen.
“Mijn moeder was altijd al een ‘wis-
pelturig’ type die alles graag wilde 
proberen en onderzoeken,” aldus 
Rixt van Furth - de Jong, haar doch-
ter. “Dit maakte dat ze haar baan als 
wiskundelerares opgaf en zich in 
Frankrijk, haast haar gezinsleven, 
vol energie stortte op allerlei leer-
gangen en cursussen. Van het onder 
de knie krijgen van die weerbarstige 
Franse taal tot Reiki en kunst aan 
toe. Eigenlijk op alles wat haar maar 
een bredere kijk op de wereld bood.”  
Een eclectische geest die niet alleen 
genoot om nieuwe dingen te onder-
zoeken, maar ook om ze zo grondig 
mogelijk uit te proberen. 
“Dit maakte dat ze op anderen nog 
wel eens een wat chaotische indruk 
achterliet. Als je haar atelier binnen-
stapte, dan werd je ook overspoeld 
door al het materiaal dat daar rond-
slingerde. Maar vergis je niet: ze 
wist altijd precies waar alles lag… 
Nou ja, bijna altijd,” voegt ze er 
glimlachend aan toe.
Die geordende, wiskundige, en te-
gelijkertijd extreem creatieve en 
onderzoekende geest – een wonder-
lijke dichotomie – zie je zeker terug 
in haar artistieke uitingen: haar Zen-
tangle werkstukken  geïnspireerd 

door het grafisch 
werk van M.C. 
Escher, in haar 
beeldhouwwer-
ken en abstracte, 
impressionisti-
sche en realisti-
sche schilderijen. 
En dus op deze 
expositie.
O n d e r z o e k e n , 
ontdekken, le-
ren en ervaren: 
dat waren voor 
Hinke fundamen-
tele kernwaarden. 
Een streven waar 
ze zich ook de 
laatste tien jaar, 
toen ze weer naar 
Nederland en 
Twello terugkeer-
de, steeds voor 
heeft ingezet. 
Onder meer als 
lid van de Kunst-
kring Voorst, 
maar ook als lid 
van Probus.
“Dingen voor 
jezelf en voor anderen mogelijk 
maken. Dat is wat zij ons en uitein-
delijk onze kinderen en haar klein-
kinderen mee heeft willen geven. 
Ontplooiing van je unieke eigen-
heid.”
Dat is ook de reden waarom op haar 
wens een groot deel van het geëxpo-
seerde werk te koop zal staan en op 
de laatste expositiedag, zondag 21 
oktober, geveild zal worden. “Juist 
omdat mijn moeder ontplooiing en 
onderwijs zo belangrijk vond, heb-
ben wij besloten in opvolging van 
haar wens de opbrengst van de vei-
ling te schenken aan Plan Interna-
tional. Een organisatie met als doel 
om onderwijs specifiek aan meisjes 
te bevorderen. Dus ook om die reden 
willen wij graag iedereen uitnodigen 
deze expositie te komen bezoeken.”
De opening van de herdenkings-
expositie van Hinke de Jong is op 

zaterdag 6 oktober a.s., 15.00 uur, 
in Galerie ‘De Statenhoed’, aan de 
Dorpsstraat 11a in Twello en voor 
iedereen toegankelijk. Aansluitend 
is de gelegenheid voor een hapje en 
een drankje. Daarna is de expositie 
nog te bezichtigen t/m 21 oktober.
Op zondag 21 oktober, om 15.00, 
uur zal de expositie worden afgeslo-
ten met een veiling van het geëxpo-
seerde werk, waarvan de opbrengst 
ten goede zal komen aan Plan Inter-
national.
Overzichtstentoonstelling Hinke de 
Jong
Officiële opening: zaterdag 6 okto-
ber, 15.00 (inloop vanaf 14.30 uur)
Galerie ‘De Statenhoed’, Kunstkring 
Voorst, Dorpsstraat 11a, Twello
Openingstijden Galerie: vr. 15.00 – 
18.00 uur, za. en zo. 14.00 – 17.00 
uur. 

Start ‘Groene Kerk’
TWELLO.- Na een half jaar van voorbereidingen gaat de Dorpskerk in 
Twello a.s. zondag 7 oktober van start als ‘Groene Kerk’. Na de kerkdienst, 
waarin de opzet en het doel ook door zullen klinken, wordt het bord ,,Wij 
zijn een Groene Kerk’’ temidden van alle aanwezigen bij de ingang van 
Irene bevestigd worden en daarna de eerste activiteit plaats vinden: we 
gaan namelijk samen insectenhotels maken.

Men zal zich afvragen wat een 
Groene Kerk eigenlijk is. Eén ding is 
zeker: het gebouw wordt niet groen 
geverfd. Wat ook zeker is dat er ge-
werkt gaat worden aan een gezonder 
aarde, te beginnen met de kerkleden, 
maar we hopen dat heel veel men-
sen in de gemeente Voorst dit initi-
atief zullen oppakken en mee gaan 
doen. Het kan namelijk heel simpel 
in eigen huis, tuin, keuken en om-
geving.
Ons doel is om een zichtbare, po-
sitieve rol te spelen om de slechte 
gevolgen van onze huidige levens-
stijl tegen te gaan en om te draaien 
in een positieve toekomst voor ons, 
onze kinderen en kleinkinderen. 
Voorbeelden van die slechte gevol-
gen: klimaatverandering, uitputting 
van grondstoffen, aantasting van de 
waardigheid van mens en dier, afne-
mende biodiversiteit, enz. De om-
mekeer naar een betere toekomst is 
niet eenvoudig en vraagt veel van de 
samenleving, van ons dus. De werk-
groep Groene Kerk uit de Dorpskerk 
wil daarom ermee aan de slag met 
de mensen in Voorst. Hierbij wordt 
niet gedacht aan zonnepanelen of 
windmolens, want daar zijn ande-
ren al mee bezig, maar aan kleine 
eenvoudige veranderingen die ie-
dereen kan doen. We willen hierbij 
graag samenwerken met groepen of 
organisaties in Voorst die hetzelfde 
beogen. Kijk ook eens wat u al doet 
en wat u kunt gaan doen. Een groene 
kerk of een groen gezin of een groen 
dorp word je door de wil te heb-
ben om ieder jaar minsten één stap 
op het gebied van duurzaamheid 
te zetten. En u weet : veel kleine 
stapjes, wordt een reuzenstap. Doe 
mee.

Geeft insecten een plek om te 
overleven
Tijdens een bijeenkomst in mei dit 
jaar is na een stukje voorlichting sa-
men gekozen voor de eerste stap, het 
project ‘zorg voor de bijen, insecten 
en bloemen’. Dit om de afname van 
insecten tegen te gaan. Op boven-
genoemde zondagmorgen 7 oktober 
worden  vanaf 11 uur daarom tij-
dens en na de koffie in Irene naast 
de Dorpskerk door groot en klein 
insectenhotels gemaakt. Dat kan in 
nette kleren, maar een (snoei)schaar 
meenemen is wel handig. Op zater-
dag 6 oktober wordt vanaf 10 uur 
alles zo goed mogelijk voorbereid. 
Wie wil mag dan al meehelpen. De 
insectenhotels mogen meegenomen 
worden naar huis en opgehangen 
worden in de tuin. De eerste stap en 
elk jaar willen we een volgend stap-
je maken. En u krijgt er vast groene 
vingers van als u mee gaat doen.
De werkgroep Groene Vingers
E: groenekerk@pkn-twello.nl

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad van Voorst 

de Bestuursrapportage 2018 en de Programmabegroting 2019 – 2022:

Visie met ambitie: realisatie binnen een 
gezond financieel perspectief
De Bestuursrapportage 2018
In de Bestuursrapportage legt het col-
lege tussentijds verantwoording af 
over de uitvoering van de plannen 
in het lopende begrotingsjaar en over 
de financiën. Ten opzichte van de be-
groting voor 2018 meldt het college 
een aantal financiële tegenvallers. De 
belangrijkste daarvan is de ontwik-
keling van de algemene uitkering uit 
het Gemeentefonds: werd op grond 
van de meicirculaire nog een ‘plus’ 
verwacht van € 880.000, op grond 
van de septembercirculaire moet 
een ‘min’ worden ingeboekt van € 
530.000 waardoor per saldo voor het 
lopende begrotingsjaar nog sprake is 
van een toename met € 350.000. An-
dere financiële ontwikkelingen zijn 
hogere salarislasten voor het perso-
neel als gevolg van stijging van het 
werkgeversaandeel in de pensioen-
premies (€ 280.000), doorbetaling aan 
de provincie van de rijksvergoeding 
voor de kosten van onderzoek naar 
mogelijke aanwezigheid van explo-
sieven in het grondgebied van Voorst 
(€390.000), en extra exploitatielasten 
voor werkvoorzieningschap Delta 
(€ 228.000). Deze en andere (klei-
nere) ontwikkelingen leiden tot een 
financieel nadeel van in per saldo € 
720.000. Voor het begrotingsjaar 2018 
betekent dit een verwacht negatief be-
grotingssaldo van afgerond € 1,5 mil-
joen. Het negatieve resultaat zal met 
de vaststelling van de jaarrekening 
over 2018 ten laste van de algemene 
reserve worden gebracht.

De programmabegroting 2019 - 
2022
De programmabegroting 2019 – 2022 
die het college aan de raad presen-
teert vormt de neerslag van het coa-
litieprogramma ‘Visie met Ambitie’ 
dat de coalitiepartijen Gemeentebe-
langen, CDA en D66 dit voorjaar na 
de gemeenteraadsverkiezingen zijn 
overeengekomen. De plannen uit 
het coalitieprogramma hebben in de 
programmabegroting een plek gekre-
gen: het versterken van het woning-
aanbod voor een- en tweepersoons 
huishoudens, het verbeteren van de 
verkeersveiligheid in de gemeente en 
het samenstellen van een integraal 
mobiliteitsplan, het verder invul-
ling geven aan het Addendum Duur-
zaamheid uit 2016 en zo toewerken 
naar een energieneutrale gemeente 
in 2030, het versterken van de toe-
ristische aantrekkingskracht van 
de gemeente, het realiseren van het 
brede transformatieprogramma dat is 
voortgekomen uit het project ‘Voorst 
onder de Loep’, het bevorderen van 
een gezonde en sportieve levensstijl 
van jeugdigen, het verbeteren van de 
schuldhulpverlening, het bieden van 
een plek op de werkvloer aan dege-
nen die nog buiten het arbeidsproces 
staan, invulling geven aan burgerpar-
ticipatie door ruim baan te geven aan 
initiatieven vanuit de samenleving en 
het renoveren van het gemeentehuis 
tot een eigentijds, energieneutraal en 
esthetisch aansprekend ‘huis der ge-
meente’, dat als goed voorbeeld kan 

dienen voor verduurzaming van ge-
bouwen in de gemeente.

Het college stelt met tevredenheid 
vast dat, ondanks de tegenvallers ge-
meld in de Bestuursrapportage, de 
realisatie van het coalitieprogramma 
(met een daarvoor noodzakelijke uit-
breiding van de ambtelijke organi-
satie) kan plaatsvinden binnen een 
gezond financieel perspectief: het 
verwachte forse begrotingstekort in 
2018 van € 1,5 miljoen wordt terug-
gebracht tot een verwacht tekort van 
€ 317.000 in 2019, met in de jaren 
daarna begrotingsoverschotten van 
€ 80.000 in 2020 oplopend naar € 
885.000 in 2022. Dit perspectief is 
weliswaar minder positief dan het 
college met de Prioriteitennota dit 
voorjaar presenteerde maar biedt 
niettemin nog zodanige financiële 
ruimte in het meerjarig perspectief 
dat mogelijke nieuwe beleidsontwik-
kelingen of tegenvallers opgevangen 
kunnen worden zonder dat de rea-
lisatie van het coalitieprogramma in 
gevaar komt. En dat schept vertrou-
wen in de toekomst! 
De Bestuursrapportage en de Program-
mabegroting staan geagendeerd voor 
de ronde tafelgesprekken van maan-
dag 8 oktober om 19.30 uur. De raads-
behandeling zal plaatsvinden in de 
vergadering van de gemeenteraad van 
maandag 29 oktober vanaf 10.00 uur. 
Definitieve besluitneming vindt plaats 
in de raadsvergadering van maandag 
12 november vanaf 19.30 uur. 

Informatieavond ‘mijn 
moeder heeft dementie’
TWELLO.- Dinsdagavond 16 oktober 2018 organiseert Wegwijs 
Dementie Voorst een informatie avond,  over het onderwerp: “Mijn 
moeder heeft dementie”. Mira Holtman komt deze avond haar er-
varing vertellen, over haar moeder met dementie. 

Op deze avond zijn personen van netwerk wegwijs dementie aanwezig  
die in de praktijk werken met mensen met (beginnende) dementie. Er is 
ruime gelegenheid in gesprek te gaan en uw vragen te stellen. 

De avond vindt plaats in het Irene Gebouw, 
Dorpsstraat 10 7391 DD Twello. 
Inloop vanaf 19.15 uur en het programma start om 19.30 uur. 
Toegang is gratis. U bent Van Harte Welkom.

Wegwijs dementie Voorst is een samenwerking tussen thuiszorgorga-
nisaties, 
Mens en Welzijn Voorst,  Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe 
en de gemeente Voorst.

http://www.sint-martinuskerk-bussloo.org
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 1 t/m zondag 7 oktober 2018. Week 40. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 4.34 

2.50 

Vismarine 
gerookte 

Noorse zalm  

100 GRAM 

 Toch liever bakken?  
 Boordevol gezonde 
omega 3 vetzuren!  

 5.99 
Zalmfi let
pak 275 gram

 7.99 

Becel voor  
op brood of 

vloeibaar
2 kuipjes à 500 gram  

of flessen à 450/750 ml
alle combinaties mogelijk

2 STUKS

6.52 3.-4.56

ALTIJD
3 VOOR  6.57  5.- 5.67

Molenbrood
busbrood

 wit, tarwe, volkoren, 
licht meergranen, 

zonne of waldkorn 
 3 hele broden

 alle combinaties mogelijk 

Almhof yoghurt
beker 450/500 gram

1.38

1.95 0.99

5.38 2.69

Vergeer  
gesneden kaas

2 pakjes à 175/200 gram

1+1 GRATIS*
bijv. 2 pakjes  
jong belegen

1.62 0.99
Varkenshaas culinair

100 GRAM

1.39 0.99
Spitskool
PER STUK

2 voor
ALLE COMBINATIES MOGELIJK

 3.38 - 5.98  3.- 
keuze & korting
Peren zak 1,5 kilo

Ananas per stuk

Citroen net 4 stuks

Volop

Volop VERSWEKEN

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1

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

Paprikamix
per 3 verpakt

1.651.651.

0.99

Beenham
naturel of  

honing-mosterd

100 GRAM

1.091.091.
1.141.141. 0.75

Coop 
beemsterkaasbroodjes  
of frikandelbroodjes XL
per 2 stuks verpakt

1.981.981.
2.382.382. 1.50

Heerlijk vers 
uit eigen oven! 
Heerlijk vers 

uit eigen oven! 
Heerlijk vers 

Coop vleeswaren
3 pakjes à 80-125 gram

alle combinaties mogelijk

2+1 GRATIS

3.003.003. 2.-

3.703.703. 1.85
bijv. 2 flessen 

Pepsi cola max à 1500 ml

1+1 GRATIS*

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

Lay’s 
Oven Baked, Sensations, 

Mediterannee of Sunbreaks
per 4 stuks verpakt

1.361.361.
1.691.691. 0.99

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

16.4910.49
Hertog Jan bier
krat 24 flesjes à 300 ml

Alle 
Elvive, Elnett, 

Studio Line, 
Ambre Solaire  

of Garnier

3.873.873. 1.93
bijv. Elvive 

shampoo color-vive50% KORTING*

Geldt ook voor 
zonnebrand!

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

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

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE De 

LelieDe 
Lelie

zegeltje_Opmaak 1  14      

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

VIKING ROBOTMAAIER
i.c.m. Stihl accu gereedschap de grootste sortering
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Eerste elektrische leasefiets uitgereikt 
bij Schoneveld Breeding

Op de foto een stralende Frank Maatman, 
gewasbeschermer bij Schoneveld Breeding

TWELLO.- Bij het Twellose bedrijf 
Schoneveld Breeding, nu nog ge-
vestigd aan de Dernhorstlaan, wordt 
veel geïnvesteerd in duurzaamheid. 
Duurzaamheid is één van de kern-
punten bij de bouw van het nieuwe 
kassencomplex in Wilp dat begin 
2019 volledig in gebruik wordt ge-
nomen. 
Onderdeel van duurzaam onderne-
men is het investeren in en facilite-
ren van schoner vervoer. Zo komen 
er bij de nieuwbouw laadstations 
voor elektrische auto’s en is in sa-
menwerking met leasemaatschappij 
H4-Lease en Profile Riesewijk de 
Fietsspecialist een fietsplan ontwik-
keld. Hierbij kunnen werknemers 
uit verschillende types elektrische 
fietsen kiezen.  Vorige week is de 

Lezing Alliance Francaise
REGIO.- Alliance Française Zutphen heeft op donderdag 11 okto-
ber om 20.00 uur Gerda van Ham te gast met een lezing over de be-
kendste vrouwelijke impressionistische schilderes Berthe Morisot 
in Het Nut, Breegraven 1 te Warnsveld.

U wordt deze avond meegenomen naar de kring van de impressionisten 
en de rol van Berthe Morisot (1841-1895) daarin. Zij was de enige vrouw 
in het gezelschap van de grondleggers van het Impressionisme, zoals 
Monet, Renoir en Degas.
In deze kunsthistorische lezing zal Gerda van Ham aandacht besteden 
aan de rol van de vrouwelijke kunstenares, de conventies en plichten 
die in haar milieu (de Parijse haute bourgeoisie) niet mochten worden 
overschreden. De lezing zal worden omlijst door haar verfijnde schilde-
rijen en pastels. Haar dochter Julie Manet heeft in haar memoires Berthe 
voortreffelijk gekarakteriseerd en uit deze memoires zal Gerda een aan-
tal passages voorlezen.
Leden, cursisten en middelbare scholieren van de Alliance Française 
hebben gratis toegang. Andere belangstellenden betalen slechts € 7,50 
entree. Bent u op 1 oktober naar de documentaire in Luxor Theater ge-
weest, bewaar uw kaartje dan goed. Op vertoon van uw kaartje krijgt u 
€ 2,50 korting. U betaalt dan slechts € 5,00 i.p.v. € 7,50 voor deze lezing 
van Gerda van Ham.

Feestelijke verloting 
van de reischeque 
bij Mykonos
TWELLO.- Heerlijk eten en een lot krijgen bij ver-
trek. Een prachtige actie van Mykonos, het Griekse 
Specialiteiten en Tapas Restaurant in het centrum 
van Twello.  Zondagavond 30 september werden de 
winnaars bekend gemaakt.

Vele gasten van het Griekse Specialiteiten en Tapas Res-
taurant Mykonos, die een lot hadden gekregen na het 
eten van een 3 gangen keuze menu, waren zondagavond 
aanwezig bij de feestelijke trekking.  Eigenaar Georgios 
Charatsidis startte in juni de actie met als hoofdprijs een 
reischeque  naar Griekenland voor twee personen ter 
waarde van €1200,- Verder werden een waardebon van 
€50,- en een heerlijke fles Griekse wijn verloot. De verlo-
ting verliep in gezellige Griekse sfeer. Live muziek werd 
verzorgd door Dionysios Passas. De aanwezigen genoten 
van zijn muziek, welke met passie en emotie ten gehore 
werd gebracht. Menig gast danste gezellig mee. Met in-
teresse werd gekeken naar het dansen van de Griekse 
danseres Nicoleta . Om half negen werden de winnaars 
getrokken. De derde prijs ging naar Tim Lubbers uit 
Twello, de tweede prijs naar een bezoeker uit Deventer. 
De hoofdprijs, de reischeque  werd gewonnen door een 
bewoonster uit Breda. Zij werd gebeld, reageerde verrast 
en erg blij. Ze wist zich nog goed te herinneren dat ze 
van het heerlijke driegangen keuze menu genoten had. 
Mykonos slaagde er zondagavond in een groot feest te 
maken van het einde van een prachtige actie.

eerste fiets afgeleverd en hoe mooi en bijzonder is het dan 
dat deze eerste ontvanger Frank Maatman is, een werkne-
mer die 1 oktober a.s. zijn 35-jarig jubileum viert!
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Concert Novum Canticum en 
Muziekvereniging Klarenbeek

Eerder gezamenlijk optreden tijdens het muziekfeest in oktober 2017 in Klarenbeek

KLARENBEEK.- Zangvereniging 
Novum Canticum en Muziekvereni-
ging Klarenbeek ontdekken in een 
speeddate in februari 2016 dat ze 
muzikaal zich tot elkaar aangetrok-
ken “voelen”. Nadere kennisma-
king en een gezamenlijk optreden, 
smaakt naar meer. Jan van Diepen 
van Novum Canticum zegt daarover: 
het gaf direct een goed gevoel, een 
klik. Wij zochten een muziekver-
eniging met een gelijksoortige basis, 
en die samen mooie muziek willen 
laten horen. Na een eerder gezamen-
lijk concert in 2017 is er                 7 
oktober a.s. weer een concert waar 
koor en orkest in harmonie hun 
klanken zullen laten horen.
Het koor Novum Canticum is een 
gemengd koor waar zingen, muziek 

en gezelligheid centraal staat. Het 
koor bestaat uit ruim 70 mensen die, 
onder leiding van Ineke van Jaars-
veld-Kevelam, repertoire ten gehore 
brengen van Beethoven tot Borsato 
om zo aan een brede muzieksmaak 
tegemoet te komen. 
Muziekvereniging Klarenbeek 
speelt, onder leiding van Inge Lage 
Venterink in de tweede divisie en le-
vert een belangrijke bijdrage aan het 
sociaal-culturele leven in de plaatse-
lijke gemeenschap en in de regio. De 
muzikale ambitie is dat zij muziek 
maken op amateurniveau willen 
bevorderen en zo goed mogelijk wil-
len ontwikkelen. Dus wordt er naast 
een prettige sfeer, plezier en vereni-
gings-gevoel, ook gestreefd naar een 
steeds verdere kwaliteitsverbetering 

van het harmonieorkest.
,,We zijn op dit moment hard aan 
het studeren op het mooie pro-
gramma.” aldus Jan van Diepen ,,We 
hebben dit in onderlinge afstem-
ming samengesteld en het belooft 
een geweldig mooi en muzikale uit-
voering te worden. En iedereen die 
muziek en koorklank een warm hart 
toedraagt, komt volledig aan zijn 
trekken. We nodigen u dan ook van 
harte uit. 

Het concert vindt plaats op 7 okto-
ber in de Julianakerk Apeldoorn aan 
de Deventerstraat om 15.00 uur. Een 
toegangskaart kunt u per mail mail-
naar@novumcanticum.nl of via 
055-5429158 reserveren, of aan de 
zaal kopen. 

Volksdansgroep De Pollens
TWELLO.- Op 14 september 2018 was het een feestelijke dag voor 
volksdansgroep De Pollens uit Twello. Op die dag bestond de dansgroep 
namelijk 25 jaar. Want in september 1993 zijn ze van start gegaan als 
volksdansgroep van de KPO, afdeling Twello.

Met  10 dames en 6 heren en samen 
met leidster Joke Teunissen werd er 
enthousiast begonnen. Een aantal 
zeer gevarieerde dansen met mooie 
begeleidende muziek werd toen 
uitgevoerd. Helaas hield het zestal 
heren het na drie maanden al voor 
gezien. Dus deed de groep weer een 
oproep via de KPO vrouwenvereni-
ging. Met succes, en zo konden De 
Pollens  weer zwierig verder ‘draai-
en’. 
In deze 25 jaar hebben de dames, in 
wisselende samenstellingen, zo’n 
170 dansen aangeleerd. Deze volks-
dansen zijn afkomstig uit allerlei 
landen, zoals Israël, Engeland, Rus-
land, Verenigde Staten, Roemenië, 
Portugal, enz. Leidster Joke Teunis-
sen geeft daarbij steeds vooraf de no-
dige informatie over de achtergrond 
van de dansen.
Onder volksdansen verstaat men de 
traditionele dansen van een bepaal-

de streek, dorp of land. De aard van 
de dans is afhankelijk van tradities 
en gebruiken van de culturen daar. 
De muziek waarop wordt gedanst, 
duidt men doorgaans aan met volks-
muziek / wereldmuziek. 
De Pollens hebben in deze 25 jaar 
regelmatig optredens verzorgd in 
Twello en omgeving. Onlangs traden 
ze nog op tijdens de Volksdansdagen 
in Het Bonte Paard in Holten. 
Op de gezellige, feestelijke dag in 
september werden vier zilveren le-
den, Wilhelmien Borgonje, Truus 
Merlijn, Rieky Poll, en leidster Joke 
Teunissen, extra in het zonnetje ge-
zet. Bovendien genoten alle dames 
die dag onder meer volop van een 
interessante ‘workshop’. Tot besluit 
was er een heerlijk warm / koud buf-
fet. 
De dames gaan weer vrolijk verder 
met dansen. Per slot van rekening is 
dansen ook heel goed voor je brein! 

Nieuw in de Wereldwinkel

Kazuri, voor elke vrouw die 
van unieke sieraden houdt
TWELLO.-  De sieradencollectie van 
Kazuri bestaat uit handgemaakte en 
handbeschilderde sieraden van ke-
ramiek uit Kenia, Oost Afrika. De 
prachtige, unieke kralen worden ge-
maakt van klei uit het gebied rond-
om Mount Kenya, wat het product 
authentiek van deze streek maakt.
In 1975 startte Kazuri met het doel 
alleenstaande vrouwen een kans te 
geven een eigen inkomen te verdie-
nen. Inmiddels zijn meer dan 350 
lokale vrouwen in dienst bij Kazuri 
om elk steentje met de hand te vor-
men en te glazuren en ze vervolgens 
te verwerken tot unieke juwelen! 
De werkplaats is gelegen op een ge-
deelte van de farm van Karen von 
Blixen, u welbekend van de film 
‘Out of Africa’.
Kazuri is WFTO gecertificeerd.
Als drager van dit unieke sieraad 
ondersteunt u dit principe van eer-
lijke handel en helpt u de vrouwen 

van KAZURI en hun gezinnen aan 
een beter leven en geeft u hen 
hoop voor de toekomst!

Samenkomst: Lessen 
vanuit Gene Zijde 
REGIO.- Magda Witsiers verzorgt op elke 1e en 3e zondag van de 
maand een samenkomst waarbij zij, als intermediair voor de Leraren 
van Gene Zijde lessen en energie aan u overdraagt. Meer informatie 
over de samenkomst kunt u vinden op: www.passage-school.nl
U bent hierbij van harte welkom op zondag 7 oktober a.s. in het Flet-
cher Hotel Apeldoorn, Soerenseweg 73, Apeldoorn. Aanvang 14.00 
uur. Een vrije gift is mogelijk.

GraviTrax , het nieuwe interactieve 
knikkerbaan-systeem van Ravensburger
TWELLO.- Op zaterdag 7 oktober 
as. van 10.00 – 16.00 uur worden 
er demonstraties gegeven van 
GraviTrax bij Intertoys in Twello.

Wat is GraviTrax?
De GraviTrax is een blijvende uit-
daging. Met GraviTrax bouw je snel 
en simpel jouw eigen unieke kogel-
baan. Je kunt experimenteren door 
creatief gebruik te maken van de 
wetten van zwaartekracht, magne-
tisme en kinetische energie. Er zijn 
veel verschillende manieren om een 
baan vol actie te maken.
Je kan het zo spannend maken om 
de kogels van start naar finish te 
brengen. Met de  bijgeleverde bouw-
stenen, vloerplaten en rails en aller-
lei andere speciale onderdelen maak 
je  een uniek parcours-steeds weer 
nieuw en steeds weer anders. Je kan 
je eigen creativiteit testen door ge-
woon te gaan bouwen, maar je kunt 
ook gebruik maken van opdrachten 

en bouwschema’s. En als je de 
smaak te pakken hebt kun je de 
kogelbaan uitbreiden met di-
verse uitbreidingssets zoals bijv. 
GraviTrax Hamerslag, GraviTrax 
Looping en GraviTrax Catapult. 
Genoeg leuks om er een grotere 
en uitdagende baan van te ma-
ken.
De GraviTrax Starterset van Ra-
vensburger is tevens genomi-
neerd voor de titel “Speelgoed 
van het jaar 2018”. Het wordt 
aanbevolen voor de leeftijd van 
8+. Maar ook jongere kinderen 
kunnen er heel leuk mee spelen.  
Je kunt het alleen spelen maar 
ook samenwerken om er echt 
een cool bouwwerk van te maken.

Wil je je GraviTrax kogelbaan 
overal meer naar toe nemen? 
Of wil je de baan ervaren, 
gezien vanuit de kogel? 
De GraviTrax app, beschikbaar voor 

Android en iOs, maakt het spelen 
met de kogelbaan nog leuker. Je kunt 
de app gratis downloaden en ook in 
de app vindt je handleidingen voor 
het bouwen van de coolste banen.
Deze app is extra en niet nodig om 
met GraviTrax te spelen.

Modelspoorshow VAMES 30 jaar
 
REGIO.- VAMES, Vereniging Apel-
doornse Modelspoorders En Spoor-
vrienden, houdt op 27 en 28 oktober 
aanstaande haar 30-jarige jubileum-
show in Dok Zuid aan de 1e Wor-
mensenweg te Apeldoorn. De show 
is voor publiek toegankelijk tussen 
10:00 en 17:00 uur, zondag tussen 
10 en 16 uur.
VAMES bestaat uit circa 35 enthou-
siaste mensen die zich bezig houden 
met modeltreinen en alles wat daar-
bij hoort. De modelspoorhobby 
wordt nog wel eens wat meewarig 
beschouwd als “volwassen mannen 
die nog met treintjes spelen”.  In de 
praktijk blijkt dat de belangstelling 
van het publiek voor shows, beurzen, 
grote modelspoorbanen, groot 

is. Heel veel mensen kijken gefascin-
eerd naar veelal prachtige banen die 
een “illusie van werkelijkheid” kun-
nen geven. Als er dan ook nog uit de 
werkelijkheid  herkenbare situaties, 
gebouwen, landschappen, worden 
weergegeven, spreekt het nog meer 
aan. Het is een hobby waarin, naast 
natuurlijk belangstelling voor het 
spoor, creativiteit, bouwtechniek, 
materiaalinzicht, elektrotechniek, 
digitale techniek, mechanica, een rol 
kunnen spelen. In feite kan iedereen 
zijn of haar specifieke belangstelling 
de ruimte geven. Op onze  model-
spoorshow zullen ook Apeldoornse 
thema’s worden getoond: Station 
Apeldoorn rond de jaren 80, en sta-
tion het Loo. Daarnaast  ook mod-

elbanen van zusterverenigingen en 
andere modelspoorders. O.a. Ned-
erlands, Duits, Zwitsers spoor zal 
er te zien zijn. Ook voor kinderen 
is onze show leuk om te bezoeken. 
Bovendien is  er de mogelijkheid om 
zelf te met treinen te spelen en ze te 
besturen.
Op de website van Vames (www.
vames.nl) is een flyer te downloaden 
waarmee ook nog korting op de toe-
gangsprijs is te verkrijgen.
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PROGRAMMA - 30 oktober 2018
Sportcafé Jachtlust
17.30 uur ontvangst
18.00 uur opening beurshandel door   
 burgemeester Jos Penninx
20.00 uur einde beurshandel

HANDELT U MEE?
De Beursvloer is de plaats waar bedrijven,
Maatschappelijke organisaties en verenigingen
Tot inspirerende matches komen. Vraag en 
aanbod worden bij elkaar gebracht. Dit loopt 
uiteen van creativiteit, ideeën, tot energie,
Netwerken, projecten en vrijwilligers.

Op de Beursvloer wordt daadwerkelijk gehandeld.
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen krijgt er 
Gestalte. In woord en daad: van Contact naar 
Contract. Ons Doel is 100 matches te maken 
zodat in 2018 en 2019 honderden mensen in 
beweging komen om de gemaakte matches om 
te zetten in concrete resultaten. Resultaten die 
ten goede komen aan de lokale samenleving van 
Voorst.

Handelt u Mee? 
Aanmelden voor 20 oktober 
via www.beursvloer-voorst.nl 

Scoren doe je samen!

PARTNERS VAN DE BEURSVLOER VOORST

VOORBEELDEN VAN MATCHES
Slaghekke notariaat & De Vundelaar
  Nazien van de statuten van de Vundelaar;
  Tegenprestatie: De Vundelaar ruimt tuinafval op.
Stichting Zwembad de Schaeck & AOC Oost Twello
  Creatieve opdracht door leerlingen, aankleding horeca;
  Tegenprestatie: vrij zwemmen voor leerlingen.
Pitch & Putt Bussloo & Jeugdclub Klarenbeek
  Levend tafelvoetbal met leden van de jeugdclub;
  Tegenprestatie: takken opruimen in het voorjaar 2018.
Brein Reclame & Tennisclub Teuge
  Opmaak/drukken van 5000 flyers; 
  Tegenprestatie: Reclame op de achterzijde flyer.
Waterman Financieel Advies & Hobby Horse
  Nakijken van polisvoorwaarden voor aansprakelijkheid leden;
  Tegenprestatie: Reclame uiting bij evenementen.

HOE WERKT DE BEURSVLOER
Veel stichtingen en verenigingen zien vaak extra geld als dé enige 
oplossing van hun probleem. Ze gaan eraan voorbij dat er andere, betere 
en vaak goedkopere oplossingen mogelijk zijn. Daar kom je pas achter 
wanneer je met een geïnteresseerde buitenstander praat over je 
probleem, in plaats van dat je gaat ‘leuren’ met de gedroomde oplossing. 
Een organisatie die altijd geld te kort komt heeft misschien meer aan 
een accountant die eens over de schouder van een penningmeester 
meekijkt, dan aan een fonds dat de financiële gaten dekt.

Op de Beursvloer worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. De 
bedrijven die zich hebben aangemeld zijn op de Beursvloer goed 
herkenbaar gepositioneerd waardoor maatschappelijke organisaties 
hun belangstelling gericht kunnen laten blijken.

Stap op de hoekmannen en hoekvrouwen af!
Om het leggen van contacten makkelijker te maken lopen er tijdens de 
Beursvloer hoekmannen en hoekvrouwen rond. Zij helpen om vragers 
en mogelijke aanbieders met elkaar in contact te brengen. Spreek de 
hoekmannen gerust aan. U herkent ze aan hun vel gekleurde 
beursjasjes. 

Zoek uw eigen thema
Om ervoor te zorgen dat vragers en aanbieders elkaar snel kunnen 
vinden, zijn de aanbieders gegroepeerd rond vijf thema’s.

De thema’s zijn:
  Financieel beleid en juridisch beleid
  Materialen / faciliteiten 
  PR en Media
  Organisatie & communicatieadvies 
  Vrijwilligers / “handjes”

Resultaat
Tijdens de laatste Beursvloer in 2017 zijn er maar liefst 98 matches 
gemaakt!
 

AANMELDEN VOOR 20 OKTOBER: WWW.BEURSVLOER-VOORST.NL

SCOREN DOE JE SAMEN!
 
Op 30 oktober is het weer zover. In Sportcafé Jachtlust zal burgemeester Jos 
Penninx de vijfde editie van Beursvloer Voorst officieel openen. Beursvloer 
Voorst is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden 
verhandeld. 

Wij hopen net als bij de vorige vier edities weer veel bedrijven en 
vrijwilligersorganisaties te ontmoeten in Sportcafé Jachtlust. Ondernemers, 
verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties profiteren in een 
win-winsituatie. Kortom; scoren doe je samen! Wij danken onze stuurgroep en 
partners voor hun bijdrage. Mede dankzij hen is het mogelijk om dit evenement 
te organiseren.

Graag begroeten wij u op dinsdag 30 oktober aanstaande in 
Sportcafé Jachtlust.

Wilco Huisman, voorzitter Beursvloer Voorst
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Koninklijke vereniging voor 
EHBO Terwolde/Nijbroek zestig jaar jong
TERWOLDE.- De mensen en betrok-
kenen van de EHBO afdeling Ter-
wolde/Nijbroek hebben afgelopen 
weekeinde het zestigjarig bestaan 
gevierd van hun vereniging. Dat is 
een respectabele leeftijd, maar vol-
gens Van Maanen van het district 
Gelderland eigenlijk verkeerd de 
afdeling Terwolde/Nijbroek nog in 
de jeugdfase, want de Koninklijke 
vereniging voor EHBO bestaat dit 
jaar in Nederland liefst 125 jaar. Het 
was een feestelijke bijeenkomst om 
het jubileum te vieren, waarbij zo-
als verwacht mag worden een reeks 
sprekers hun loftrompet over het 
werk van de EHBO staken. En dat is 
niet voor niets, want waar in het ver-
leden het werk van de EHBO vooral 
bestond uit hulp bij huis- tuin en 
keukenongelukken, kunnen tegen-
woordig veel evenementen niet 
meer georganiseerd worden zonder 
de (daadkrachtige) aanwezigheid 
van gekwalificeerde EHBO-ers.

Voorzitter Dick van Oorspronk 
schetste de geschiedenis van de ver-
eniging in een notendop. Hij meldde 
dat erelid en lid vanaf de oprichting 
Annie Jeulink helaas in verband met 
gezondheidsklachten niet aanwezig 
kon zijn. Daarna had hij het genoe-
gen om een aantal erepenningen uit 
te reiken aan Aaltje Bredenoort, en 
Gerrie en Henk Panhuis in verband 
met hun 40 jarig lidmaatschap en 
hun jarenlange grote verdiensten 
voor de EHBO. Een mooi moment, 
maar dat werd vervolgd doordat 
secretaris Dick van Amerongen in-
greep om de voorzitter zelf eveneens 

in de spotlights te zetten. Hij was in-
middels al meer dan 40 jaar lid, maar 
dat jubileum was op onverklaarbare 
wijze aan de aandacht ontsnapt. 
Na heel veel bureaucratische sousa 
was het de mensen uit Terwolde/
Nijbroek toch gelukt om alsnog een 
eremedaille voor de jubilaris los te 
peuteren. En daar bleef het niet bij, 
want Van Maanen (van het district 
Gelderland) kwam aan hetzelfde 
kwartet de dr. C.P.Tilanus penning 
uitreiken. Gerrie en Henk Panhuis 
ontvingen die penning in goud, wat 
in de wereld van de EHBO een grote 
eer en bijzonderheid is, voor hun 
grote verdiensten op een breed vlak 
van opleiding en zorg.

Burgemeester Jos Penninx schetste 
in gloedvolle woorden het belang 
van de EHBO en het belang van de 

inzet van zoveer vrijwilligers in de 
samenleving. Hij bleek een tikkeltje 
jaloers te zijn op de vele vrijwilligers 
die met hun kennis en kunde levens-
reddende handelingen weten te ver-
richten en troostte zich persoonlijk 
met het gegeven dat zijn echtgenote 
ook in het bezit van een EHBO diplo-
ma is en hij zelf wel wat elementaire 
kennis en aanzien van reanimatie 
heeft opgedaan. Hij feliciteerde de 
diamanten vereniging en riep zoals 
gebruikelijk op om in de 200 jarige 
gemeente Voorst vol verwachting en 
vertrouwen voort te gaan.

De leden van de EHBO stopten met 
de viering van hun 60-jarig jubileum 
niet na afloop van hun receptie. De 
volgende dag stond het echte feest 
op het programma, bestaande uit 
een gezamenlijke fietstocht, met 
een stop op het biologische boeren-
bedrijf van de familie Boons en na 
afloop een barbecue op partyboer-
derij de Aze. Gelukkig is ook dat 
evenement goed verlopen, hoewel 
de kerngroep van de EHBO, zoals 
dat hoort, een ruime verbanddoos 
had meegenomen om eventueel on-
derweg opgelopen blessures te ver-
zorgen. Het uitje van de tocht werd 
op bijzonder prettige wijze mogelijk 
gemaakt doordat stichting Tamara 
onderweg de verzorging van de in-
wendige mens mogelijk maakte door 
sponsoring van hapjes en drankjes.

Reanimatie cursus 
geslaagd bij V en L

DE VECHT.- Vorige week dinsdag 
hebben 11 deelnemers het certificaat 
Reanimatie met behulp van AED 
behaald. De cursus organiseert sv 
V en L in samenwerking met EHBO 
Vereniging De Vecht . Twee dinsdag-
avonden hebben de deelnemers bij 
herhaling geoefend om baby, kinde-
ren en volwassenen te reanimeren 
met behulp van AED. Hoe belangrijk 
is het tenslotte niet dat zoveel moge-
lijk mensen weten hoe te handelen 
bij deze vreselijke gebeurtenis van 
een bewusteloze, niet ademende 

persoon in je omgeving. De cursus 
werd verzorgd door Richard Ooms 
volgens de richtlijnen van de Neder-
landse Reanimatie Raad. De tweede 
avond werd alles nogmaals herhaald 
en gaf adviezen hoe te handelen op 
bij ongelukjes op het voetbalveld, 
denkend aan kneuzingen, breuken, 
bloedneus en hersenschudding. 
Onze omgeving is weer een stuk vei-
liger door deze geslaagde cursisten. 
Elk jaar wordt deze cursus herhaald, 
en bij belangstelling kunt u voor 
meer info terecht bij pr@svvenl.nl 

Café Titus: gezellig café 
aan de Stationsstraat
TWELLO.- Leander Bakker gaat het helemaal anders doen. Het moet 
beter. Gezelliger. Grootser! Café Titus moet hét gezelligheidscafé van 
Twello zijn. Van jonge meiden die shotjes bestellen tot de vaste gasten. 
Café Titus moet als thuiskomen voelen. Voor iedereen. Een interview 
met Bakker over zijn ambitie, biljarts en Bourgondiërs.

Bakker de bar-baas. Brand los.
‘Vanaf 1 januari ben ik eigenaar van 
Café Titus. Veel mensen weten dat 
nog niet. Ik ben stilletjes erin gerold. 
Bewust, om zelf te wennen én de 
gasten te laten wennen aan een nieu-
we kroegbaas.’ En jij aan de gasten.
‘Viel wel mee, eigenlijk.’ 
Goed politiekcorrect. Maar echt, 
Leander. Hoe was dat als broekie 
beginnen? Bakker lacht. ‘Nouja, het 
is wel wennen. Ik ben geen Titus en 
andersom. En het blijft een dorp.’
En toen? ‘De medewerkers hebben 
me fantastisch opgevangen. Ik liep 
de eerste paar weken meer met hen 
mee als een soort stagiair om mee te 
kijken.’
Hoe kom je zo bij Café Titus?  ‘Vroe-
ger woonden wij waar nu Accent 
(juwelier, red.) zit. Eigenlijk was het 
café een lange grasstrook, een soort 
tuin voor ons. Toen ik hoorde dat 
Titus, de toenmalige eigenaar, wilde 
verkopen, ben ik in gesprek gegaan. 
Ik ben een horecaman en heb jaren 
voor horecaketens gewerkt. Dat Café 
Titus te koop kwam was een fantas-
tische kans. Ik kon gaan doen wat ik 
leuk vind op de plek die voor mij 
heel bijzonder is.’
Ja, ja. En zelf een kroegtijger. Bakker 
lacht. ‘Ik hou wel van gezelligheid 
ja. Die slogan ‘Altijd gezellig’ is dan 
ook wel op mijn lijf geschreven.’
En de andere Bakkertjes waren ei-
genlijk Slijtertjes.  ‘Ja. Mijn vader 
(Ruud Bakker, red.) zit schuin tegen-
over ons café. Kennelijk hebben we 
allemaal wat met het goede leven,’ 
grinnikt Bakker. 
Wat is de droom? ‘Hét gezelligste 
café van Twello te blijven en nog be-
ter te worden. Er kan bij ons veel, ik 
wil dat iedere gast zich thuis voelt. 
Er kunnen plaatjes aangevraagd 
worden, gepoold en lekker gebor-
reld. Dat vind ik belangrijk.’
Hoe zit dat met die achterkant? ‘Die 
kun je afschermen. Daar worden 

veel feestjes en partijen gegeven. De 
ruimte heeft een aparte bar en een 
pool- en biljarttafel. Die kan met één 
druk op de knop de grond in zakken. 
Doordat de ruimte afsluitbaar is van 
het café, blijft het café altijd open. 
Dat is de gouden regel: ik wil niet 
dat het café dicht gaat.’
Net als je openingstijden. ‘Ja. Ik ga 
nooit eerder dicht dan onze officiële 
tijden. Ik wil dat iedereen kan aan-
schuiven. Ook al is dat ’s nachts.’
Binnen of buiten? ‘Hier? Binnen.’
Waarom? ‘Buiten wil ik echt nog 
aanpakken. Word ik nog een beetje 
droevig van. Maar ja, je kan niet al-
les tegelijk. Ik vind binnen het mooi 
dat de spiegels de zaak vergroten. 
Die leren bank is ook wel koning.’
Wel irritant. De ‘Wat is het hier 
grooooot!’-opmerking. ‘Mwoa. Men-
sen verwachten inderdaad vaak niet 
dat het café zo diep is. Vanaf de bui-
tenkant is dat niet goed te zien. Denk 
wel dat straks, als we ooit dat terras 
gaan aanpakken, het aangezicht al 
heel anders is.’ En de buurt? ‘Die 
neem ik mee in plannen. Zo heb ik 
tekeningen die ik laat zien voor het 
Klompenfeest. Vind ik belangrijk. 
Zij zijn ook onderdeel van het dorp.’

De Kruimelkring gestart met kinderdagverblijf
TWELLO.-Peutercentrum de 
Kruimelkring aan de Kortenaer-
straat 16 in Twello is vanaf af-
gelopen maandag verder gegaan 
als Kindercentrum de Kruimel-
kring. Want vanaf nu biedt De 
Kruimelkring, naast de peuter-
speelzaal, ook kinderdagopvang 
voor kinderen van 0-4 jaar en 
vanaf 1 november voorschoolse- 
en buitenschoolse opvang voor 
kinderen tot 13 jaar. Afgelopen 
maandagochtend werden de eer-
ste kinderen ontvangen in het 
nieuwe, sfeervolle kinderdagver-
blijf.

Nieuw kinderdagverblijf 
De Kruimelkring heeft al zo’n 50 
jaar een peuterspeelzaal. In 2018 
is de peuterspeelzaal verhuisd van 
de Abraham Kuyperstraat naar de 
Kortenaerstraat, het gebouw waar al 
menig school in heeft gezeten. Deze 
locatie bood de mogelijkheid voor 
uitbreiding en afgelopen maandag 
werden, na maanden van plannen, 
klussen, vloeren leggen, schilderen 
en inrichten, de eerste kinderen 
vanaf 7.00 uur verwelkomd op het 
kinderdagverblijf. 

Binnenkort ook buitenschoolse 
opvang
Vanaf 1 november zal de opvang op 
De Kruimelkring nog verder uitge-
breid worden met voor- en buiten-
schoolse opvang. Daarmee is het 
kindercentrum dan ook meteen een 

opvang met alle voorzieningen on-
der één dak voor alle kinderen van 
0-13 jaar. Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan de BSO-
ruimte. 

Openingstijden
Kindercentrum De Kruimelkring is 
elke dag van de week geopend van 
7.00 – 18.00 uur.
Tussen 7.00 en 8.00 uur kunnen de 

kinderen, die gebruik maken van 
opvang op De Kruimelkring, ontbij-
ten. Deze service is gratis.

Aanmelden
Ben je nieuwsgierig naar de moge-
lijkheden of wil je een rondleiding? 
Neem contact op met Aniek van der 
Neut of Loudi Huzen-Kamperman 
op 0571-272882 of kijk op www.
dekruimelkring.nl.

http://www.dekruimelkring.nl
http://www.dekruimelkring.nl


Model: Chantal Nijhof
Leeftijd: 38 jaar 
Woonplaats: Twello  
Kapper: Agnes, Frendz
Visagie: Margje, Skynz
Kleding: Yvonne, Susskind

STYLE TIME

Frendz (Agnes):
We hebben bij Chantal heel wat wilde 
lokken eraf geknipt maar een groot 
vereiste was toch wel dat ze het 
nog net vast kon steken. We hebben 
voor een lange “Bob” gekozen met 
verschillende tussen lengtes zodat 
het haar een speels effect krijgt met 
lekker wat volume.
Om de coupe goed tot zijn recht te 
laten komen hebben we een mooi 
warme “herfst-tint” aangebracht op 
het haar. De kleur staat haar erg goed! 
De “Zero-weightgel” van L’anza breng 

je aan op hand-doek droog haar voor 
extra volume en als af stylingsproduct 
gebruiken we de l’anza “Airpaste”. Dat 
is een paste spray die je tussen de 
lengtes in kan sprayen voor een leuke 
beach-look. Is ze niet ontzettend leuk 
zo!

Susskind (Yvonne):
Voor het model van deze week 
hebben we een warme herfst-outfi t 
aangemeten die goed aansluit bij haar 
nieuwe kapsel. Chantal draagt een 
stoere Rosner broek met een goud-
bronze bies aan de zijkant. Erg goed 
te combineren met een casual shirt 
maar ook erg goed met deze blouse 
die ze nu aanheeft in een warme tint. 
Of je nou casual of chic gaat, het 
wollen colbert staat er erg goed op! 
Een mooie outfi t om de herfst periode 
aan te gaan.

Skynz (Margje):
Om haar lichte huid mooi te egaliseren 
heb ik voor de basis een BB-cream 
gebruikt. dit is een dagverzorging met 
een teintje. Om haar gezicht wat kleur 
te geven gebruiken we een rode/rose 
kleurige blush op haar jukbeenderen. 
Om haar ogen te laten spreken 
hebben we groene tinten gebruikt met 
een petrol gekleurde eyeliner langs de 
wimper rand. Met een mascara geven 
we de wimpers extra volume en kleur, 
zo komen haar lichte groene ogen 
mooi uit. Voor de lippen gebruiken we 
een lichtkleurige gloss die past bij de 
blush.   
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WOMENS JEANS AND BASICS

Winkelen in
Beekb�gen

Via Natura, gespecialiseerd in hond en kat
Dorpstraat 40 | 7361 AV  Beekbergen
tel: 055 8430743 | www.via-natura.nl

Is je huisdier bang voor vuurwerk?
Doe er nu iets aan!

Wij bieden advies, 
gratis consulten en 
ondersteuning met 
natuurlijke middelen.

 

 

Zowel in de winkel als in de wagen bieden 
wij het volgende assortiment : 

 

 Brood & banket van bakker Toet 
 Verse groente en fruit 
 Zuivel en kruidenierswaren 
 Voldoende parkeergelegenheid 

 

Willem en Willemien Hofman 

Dorpstraat 102 – Beekbergen -  tel : 055-5061207 

e-mail : info@hofman-zuivel.nl 

www.hofman-zuivel.nl 
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Zevende editie van Historisch Voorst 
een groot succes
TERWOLDE.- De Oudheidkundige 
Kring Voorst (OKV) heeft afgelopen 
weekeinde, met een aantal opmerke-
lijke activiteiten, haar zevende fees-
telijke herdenkingsweekeinde naar 
aanleiding van het 200-jarig bestaan 
van de huidige gemeente Voorst, ge-
vierd. Die herdenking vindt het jaar 
rond plaats in alle negen kernen van 
de gemeente Voorst, met als afslui-
ting het feest in het oudste dorp van 
de gemeente, Wilp, aan het einde 
van het jaar. De feestelijkheden wor-
den in elke kern georganiseerd door 
en geïnspireerd door plaatselijke le-
den van de OKV, wat tot op heden 
een grote verscheidenheid aan acti-
viteiten en benaderingen betekende. 
In Terwolde werd de organisatie 
ter hand genomen door een aantal 
ervaren feestvierders, onder de be-
zielende leiding van Jan Lubberts. 
Er werd een groot feest van her- en 
erkenning van gemaakt. Zo werd 
naast de gebruikelijke foto tentoon-
stelling over de geschiedenis van de 
gemeente Voorst een schilderijen-
verzameling getoond van kunstwer-
ken door Terwoldse schilders, waar-
bij de insteek vooral op het ambacht 
lag. De werken waren dus practisch 
allemaal gemaakt door plaatselijke 
schilders (van deuren en kozijnen) 
die naast hun dagelijkse werk graag 
kwast, ezel en doek ter hand na-
men om hun passie uit te leven. Dat 
blijkt tot onverwacht hoogwaardige 
kunstwerken te hebben geleid. Veel 
plaatsgenoten waren meer dan aan-
genaam verrast door het getoonde. 
Die verrassing was eigenlijk het ge-
geven van het hele weekeinde. 

Tijdens de openingsplechtigheid 
kon voorzitter van de OKV een 
bomvolle zaal verwelkomen. Bur-
gemeester Penninx stak de loftrom-
pet over het vele vrijwilligerswerk 
in de verschillende dorpen van de 
gemeente voorst en Terwolde in het 
bijzonder en Jan Lubberts verzorgde 
een lezing met lichtbeelden over het 

jongste verleden van Terwolde, met 
verrassend mooie plaatjes uit het 
buitengebied van het dorp. Hij wist 
niet alleen zo beeldend te vertellen 
dat veel toehoorders de leefsituaties 
als het ware lijfelijk mee beleefden, 
maar doorspekte zijn verhaal met 
nogal wat annecdotes die de lach-
spieren behoorlijk in beweging zet-
ten. 

Op zaterdag vond een Geschiedkun-
dige wandeltocht plaats door het 
dorp. De wandeling voerde langs de 
Cosmas en Damianus kerk, Livonia 
en de Matanze, waarbij uitvoerige 
informatie over achtergronden en 
historie werd gegeven, inderdaad, 
door Jan Lubberts, gevolgd door een 
afzakkertje in de voormalige gelag-
zaal van voormalig café De Klok van 
de familie Westhof, waar in voorbije 
tijden bijna alle plaatselijke feesten 
werden gevierd. Op zondag vond 
een fietstocht plaats o.l.v. Jan Lub-
berts naar de Meintjes en de Steen-

oven van de voormalige steenfabriek 
De Scherpenhof. Op het terrein van 
de Meintjes werd een rondgang ge-
maakt met uitleg over ontstaan en 
huidige functie van het terrein, ter-
wijl in de Steenoven van een verver-
sing kon worden genoten. Het was 
mooi om te zien hoeveel rasechte 
Terwoldenaren maar matig over de 
Meintjes waren geïnformeerd en dat 
de meesten de Steenoven, de voor-
malige oven waar baksteen werd 
geproduceerd, nog nimmer hadden 
gezien, laat staan de achtergronden 
van deze monumentale plek ken-
den.

De activiteiten rond Voorst 200 in 
Terwolde werden vervolmaakt door 
een discussiemiddag op zaterdag 
over de ontwikkeling van Terwolde, 
met oog voor heden, verleden en de 
toekomst en op zondag door een bij-
zonder interessante lezing van Willy 
Gooiker over rogge van de middel-
eeuwen tot heden.

Massale belangstelling voor gemeentelijk 
verkeers- en vervoersplan

Stijldansen bij 
brasserie Korderijnk
TWELLO.- In navolging van het vorig jaar gehouden dans-event staat er 
op vrijdag 19 oktober a.s. opnieuw een culinaire dansavond gepland bij 
brasserie Korderijnk. Ook dit keer wordt deze avond muzikaal verzorgd 
door Big Band Apeldoorn. Zij gaan zorgen voor lekkere dansmuziek van 
o.a. Count Basie, Duke Ellington en Glenn Miller. Nieuw is dat er tijdens 
de pauze van de Big Band muziek zal worden gedraaid voor de liefhebbers 
van b.v. de Weense Wals, Tango en Latin. Maar dat is niet alles, de befaamde 
keuken van brasserie Korderijnk gaat weer zorgen voor een smaakvol koud 
en warm buffet.  

Bingo in Teuge
TEUGE.- Vrijdag 5 oktober houdt Sportclub Teuge een gezellige bingo. 
Het begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de 
sportclub aan De Zanden in Teuge. Er zijn weer prachtige prijzen, zo-
als twee keer 100 euro, twee keer 50 euro, boodschappenmanden en 
vele andere geldprijzen.  Samen met de gratis koffie, de gratis verloting 
en niet te vergeten de (steeds oplopende) jackpot wordt het ongetwij-
feld weer een gezellige bingoavond.  Graag tot ziens aanstaande vrijdag 
in Teuge.

All Inclusive
Vanaf 18.30 uur kunnen de bezoe-
kers de balzaal betreden en worden 
ontvangen met een glas prosecco en 
begeleid naar een speciaal gereser-
veerde tafel. Hierna is er alle gele-
genheid om te dansen op de muziek 
van de Apeldoornse Big Band en te 
genieten van een heerlijk koud en 
warm buffet. Omstreeks 23.00 uur 
wordt er een heerlijk dessert aan ta-
fel uitgeserveerd, koffie en bonbons 
sluiten de stijldansavond af. Voor de 
prijs van 55 euro p.p. krijgt u een ge-
weldige avond aangeboden waarbij 
alle consumpties zijn inbegrepen.

Zin in een sfeervolle dans-
avond?
Reserveer dan snel uw plaatsen bij 
brasserie Korderijnk, telefoon 0571 
271851 of mail naar: info@korde-
rijnk.nl 

Big Band Apeldoorn
De inmiddels bekende bigband komt 
in een bezetting van 20 doorgewin-
terde musici waarover dirigent Ar-
jan Stam de scepter zwaait. 

Tijdens het diner-dansant zal het or-
kest geheel in stijl voor u optreden 
in een mooie setting. 

TERWOLDE.- De gemeentelijke 
ambtenaren achter het gemeentelijk 
verkeers- en vervoersplan waren 
aangenaam verrast toen zij hun in-
formatie en enquête avond in Ter-
wolde van start lieten gaan. In te-
genstelling tot vorige vergelijkbare 
informatieavonden was de belang-
stelling én de inbreng van de plaat-
selijke bevolking zeer groot. Tijdens 
een intensieve opeenstapeling van 
allerlei factoren op het gebied van 
veiligheid en doorstroming kwam 
uiteindelijk wel vast te staan, dat 
behoudens enkele knelpunten bin-
nen- en buiten de bebouwde kom 
van Terwolde de verkeersveiligheid 
en het doorstromingsbeleid terug te 
voeren zijn op enkele cruciale pun-
ten. Dat zijn dan in de eerste plaats 

alles wat met het veilig verplaatsen 
van kinderen/de jeugd van en naar 
school te maken heeft. Dat betreft 
dan gedrag van ouders die “vreemd” 
parkeren in de buurt van de school, 
maar zeker ook de weggebruikers die 
(te) weinig aandacht hebben voor de 
jeugd van en naar de basisschool en 
van en naar de verschillende plaat-
sen met voortgezet onderwijs zoals 
niet alleen naar Twello, maar zeker 
ook richting Deventer, Apeldoorn en 
Epe. Daarnaast is een grote bron van 
zorg het jakkeren van snelverkeer 
over de Bandijk en door het dorp. 
Iedereen is er wel van overtuigd dat 
het gedrag van deze piloten enkel 
valt bij te sturen door veel intensie-
ver handhavingsbeleid. Een derde 
grote bron van zorg zijn de hordes 

sluipverkeer dat zich verplaatst van 
de A50 richting A1 en vice versa. 

Uiteindelijk konden de mensen van 
de gemeente, onder het toeziend 
ook van hun wethouder, Hans van 
der Sleen, een waslijst aan knelpun-
ten en suggesties meenemen om die 
verder uit te werken en zoveel mo-
gelijk verwerken in het verkeers- en 
vervoersplan dat vanaf volgend jaar 
voor de komende tien jaar de rich-
ting aan moet geven van gewenste 
werkzaamheden en/of aanpassin-
gen. Natuurlijk zullen in de loop van 
die periode ongetwijfeld aanpassin-
gen mogelijk zijn van de opgestelde 
plannen, maar in principe krijgen de 
nu opgestelde redelijke wensen zo 
veel mogelijk aandacht en voorrang.

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

mailto:info@korderijnk.nl
mailto:info@korderijnk.nl


RIBLAPPEN 
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 
 

 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

JUMBO AARDAPPELEN
Alle soorten 
Zak 3 kilo

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

1+1
GRATIS*

ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Uit eigen oven  
Per stuk

299

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

PITLOZE RODE DRUIVEN
2 bakken à 500 gram

2 VOOR

350

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

KIES & MIX FRUIT 
Zespri kiwi green pak 3 stuks, Kanzi appels 
zak 1 kilo, Conference peren bak 1 kilo of 
Jumbo mandarijnen net à 750 gram

3 VOOR

400

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

BAVARIA, GROLSCH, 
HERTOG JAN, AMSTEL OF 
BRAND HERFSTBOCK
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

KIES & MIX VLEES OF VIS 
3 schalen met de sticker  
‘kies & mix 3 voor 7,50’

3 VOOR

750

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

ALLE NIEUWE WIJNEN
Heel veel soorten waaronder  
Bloemfontein, Flor de Zalin, Terrapura,  
Viña Chela of Vega Cascajo 
Fles 750 ml

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

25%
KORTING
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Crowdfunding Meadow op het Deventer 
Stadsstrand moet opnieuw
DEVENTER.- Ondanks de voort-
varende eigen crowdfundingscam-
pagne van horecaconcept Meadow 
op het Deventer Stadsstrand hebben 
ondernemers Evelien en Koos Jans-
sen moeten besluiten hun campagne 
volledig opnieuw te starten. Reden 
is dat zij door De Nederlandsche 
Bank gewaarschuwd zijn dat een 
crowdfundcampagne op een eigen 
website niet is toegestaan. 
De brief van de financieel toezicht-
houder viel enkele dagen voor het 
einde van de streefdatum van 1 
oktober op de mat, juist op het mo-
ment dat het streefbedrag op slechts 
enkele duizenden na bereikt was en 
het stel een go wilde geven om de 
bouw van het pop-up paviljoen te 
laten starten.
Na intensief overleg en advies van 
de toezichthouder ontvingen alle 
investeerders daarom hun ingelegde 
geld terug op hun bankrekening en 
werden zij persoonlijk door het stel 
geïnformeerd en gevraagd om op-
nieuw via een campagne op het door 
de AFM erkende platform CrowdA-
boutNow te investeren. Aan dit ver-
zoek werd massaal gehoor gegeven 
en binnen enkele dagen na de brief 
staat de teller al weer bijna op 90% 
van het minimale streefbedrag. “Een 
enorme opluchting na een aantal 
slapeloze nachten en een bak werk” 

aldus Koos. “We waren ons van 
geen kwaad bewust, we wisten wel 
dat een platform een vergunning 
van de AFM moest hebben omdat 
zij als tussenpersoon fungeren bij 
crowdfunding en gelden van derden 
beheren. Dat we zelf een vergunning 
moesten hebben voor de financie-
ring van ons eigen bedrijf was ons 
echt niet bekend”.
Het stel had zich voorafgaand aan 
de campagne juist goed voorbereid 
en advies ingewonnen bij meerdere 
financieel experts over hoe je zelf 
zo’n campagne succesvol kunt op-
stellen. “We kennen meerdere ho-
recazaken die op soortgelijke wijze 
zijn gefinancierd en iedereen weet 
dat er veel meer bedrijven zijn die 
geldleningen bij derden hebben uit-
staan voor de start van hun onder-
neming.” 
Belangrijkste reden om het zelf te 
doen was – naast kostenbesparing 
– dat ze vooral lokale investeerders 
binnen hun eigen netwerk aan zich 
wilden binden, de meerwaarde van 
een landelijk platform niet direct 
inzagen en omdat ze de werkzaam-
heden van een platform ook prima 
zelf kunnen. Koos heeft zelf een 
website gemaakt, met experts een 
deugdelijke overeenkomst opge-
steld, promotie gemaakt, contacten 
onderhouden met investeerders en 

een nette administratie bijgehou-
den. ”We deden eigenlijk alles goed, 
behalve dat we het blijkbaar via een 
officieel platform hadden moeten 
doen”. De nieuwe campagne kost 
het stel minimaal 7.000 euro omdat 
een platform een percentage van de 
hoofdsom als vergoeding voor hun 
diensten vraagt. De ontwikkelingen 
lijken vooralsnog geen invloed te 
hebben op de haalbaarheid van ope-
ning in april 2019.

Nieuwe campagne
Aangezien er in de tussentijd ruim 
35.000 euro is toegezegd door spon-
soren en leveranciers is het mini-
male streefbedrag voor de nieuwe 
campagne aangepast van 180.000 
naar 145.000 euro. Om investeer-
ders extra te motiveren opnieuw in 
te stappen is de rentevergoeding ver-
hoogd van 5 naar 5,2%. Iedereen die 
meer dan 1.000 investeert ontvangt 
ook nog eens een 10% kortingskaart 
voor het seizoen 2019. De nieuwe 
campagne loopt tot 15 november a.s. 
en het stel hoopt minimaal 145.000 
en maximaal 205.000 euro binnen te 
halen voor de financiering van het 
pop-up horecaconcept op het Deven-
ter Stadsstrand. Inmiddels is hiervan 
al weer 130.000 gefund. Meer infor-
matie op www.crowdaboutnow.nl/
campagnes/meadow

Activia
Zaterdag 6 oktober
14:30 Groen Wit 6 – Activia zat.
Zondag 7 oktober
14:00 Albatross 1 – Activia 1
10:30 WSV 2 – Activia 2
10:00 Activia 3 – Rohda Raalte 9
12:00 Activia 4 – Albatross 5
10:30 Activia VR – Lemelerveld VR

CCW ’16  
 
Zaterdag 6 oktober
14.00 CCW 2 – Eerbeekse boys 3       
14.00 CCW 3 – Groen Wit 7 
Zondag 7 oktober.
14.00 SDOL - CCW 1   
11.15 DEO 2 - CCW 2 
10.00 ZVV’56 4 - CCW 3                                        
Vrouwen                     
11.00 CCW 1 – DVV 1
11.30 Broekland 1 - CCW 2                                
                      

Terwolde
Zondag 7 oktober  
14.00 Emst 1 – Terwolde 1 
12.15 Heeten 4 – Terwolde 2
10.00 Terwolde 3 – de Gazelle 2 
09.30 Terwolde 4 – Go Ahead D. 5
09.30 TKA VE1 – Terwolde VE1
Vrouwen
11.30 Terwolde 1 – Schalkhaar 1 

Teuge
Zaterdag 6 oktober
15:00 Teuge 1 - Rood-Wit 1
12:30 Teuge 2 - Klein Dochteren 2
14:30 Teuge 3 - Beekbergen 2
15:00 Victoria Boys 2 - Teuge 4
14:30 Teuge 5 - Apeldoorn 9
Vrouwen
11:30 Putten 2 - Teuge 1

Twello
Zaalvoetbal
Vrijdag 5 oktober
19.30 Twello 3 – SMR 4
20.30 Twello 4 – Go-Ahead D. 1
Elders

19.25 Atik 13 – Twello 5
Veldvoetbal
Zondag 7 oktober
09.30 Overw. 6 – Twello 4
10.00 Twello 5 – Ap.Boys 3
10.30 Orderbos 3 – Twello 3
11.30 Heerde 2 – Twello 2
14.00 Twello 1 – Vict.Boys 1

VenL
Zondag 7 oktober
10:00  V en L 2 - Rob et Velocitas 3
10:00  V en L 3 - Sallandia 3
10:00  Epse VE1 - V en L VE1
11:30  Ulftse Boys VR1 - V en L VR1
14:00  Deventer 1 - V en L 1

Voorst
Zondag 7 oktober:
10:00 Albatros 3 - Voorst 2
10:00 Voorst 3 - Warnsv Boys 5
10:30 Alexandria 3 - Voorst 4
10:00 Voorst 5 - SHE 4

Voorwaarts
Donderdag 4 oktober 
Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts DS6-Dros Alterno 
DS10
19.00 Voorwaarts DR2-Forza DR2
21.00 Voorwaarts HS2-Dynamo HS7
Vrijdag 5 oktober 2018 
Zaalvoetbal Jachtlust
21.00 Voorwaarts 1-Heeten 1
22.00 Voorwaarts 3-RDC 8
Zondag 7 oktober 2018
Handbal Jachtlust
14.10 Voorwaarts DS2-HHZD DS2
15.20 Voorwaarts DS3-Wesepe DS2
Voetbal Laene
9.30 Voorwaarts 12-Loenermark 6
9.30 Voorwaarts 9-Deventer 3
9.30 Voorwaarts 11-Jeugd 4
11.30 Voorwaarts 7-Overwetering 5
11.30 Voorwaarts 6-Epe 3

Klarenbeek
Zaterdag 6 oktober
14:00 Klarenbeek 2 -RDC 3
Zondag 7 oktober
10:30 Klarenbeek 3 -Apeld Boys 4
10:30 Klarenbeek 4-DAVO 5 

Proteus laat zich zien tijdens 
de Nationale Sportweek

VOORSTER NIEUWSSPORT

TWELLO.- De week van 19 t/m 23 september stond in het teken van de 
Nationale Sportweek en de Twellose Zwem & Poloclub Proteus heeft 
zich hier laten zien.

Twee middagen hebben zij verzorgd 
met clinics in zwembad De Schaeck. 
Onder leiding van onder andere 
enthousiaste jeugdleden hebben tij-
dens het recreatief zwemmen kinde-
ren kennis kunnen maken met wa-
terpolo en wedstrijdzwemmen. 

Het zijn twee leuke middagen ge-
worden waarbij de waterpolo bal al 
goed rond gespeeld werd, er flink 
op doel gegooid is en veel plezier 
gemaakt is in het water! Wij hebben 
een aantal kinderen mogen begroe-
ten tijdens deze week, maar mocht 

je dit nu gemist hebben... geen pro-
bleem! 
Je bent altijd van harte welkom en 
mag vrijblijvend twee keer mee-
doen. Proteus biedt voor zowel de 
jeugd als voor volwassenen diverse 
trainingen aan. Het rooster met de 
trainingstijden is te vinden op onze 
website: www.proteus.nu 
We zien je graag tijdens een van 
onze trainingen!

Wisselende resultaten jeugd Trias 
Kampenion 2 – Trias 1 
TWELLO.- Afgelopen zaterdagmid-
dag werd er in Kampen de partij ge-
speeld tussen Kampenion en Trias. 
De vereniging uit Twello kon het op 
gaan nemen tegen de koploper van 
de Hoofdklasse.  Thomas Wijnhout 
en Amber Schierholz wisten in hun 
eerste partij ervoor te zorgen dat 
Trias verassend op een ruimt voor-
sprong kwam. Echter was dit van 
korte duur. Nadat Femke van Schaik 
jammerlijk deze winstreeks van 
Trias niet wist door te zetten kwam 
Kampenion ijzersterk terug. Uitein-
delijk kwam er een ietwat geflatteer-
de eindstand: 8 – 2. 

DTS 2 – Trias 2 
Mees Snoek, Kyan Broekers en Levi 
van Hunnik reisden samen af naar 
Enschede om het daar op te nemen 
tegen DTS. DTS, koploper van de 
3e klasse begon de wedstrijd vol 
overtuiging. Kyan wist in de derde 
partij van de wedstrijd de spanning 
terug te brengen naar 2 – 1. Echter 
dit bracht DTS niet in verlegenheid. 
Levi wist namens Trias nog wel 2 
punten binnen te halen waardoor 
het team uiteindelijk met 3 punten 
huiswaarts keerde. Eindstand: 7 -3.

NTC Leogang 5 – Trias 3 
Op de vroege zaterdagmorgen ston-
den Sem Zweers, Nienke Wijnhout 
en Floortje Gerritsen al om 09.30 

uur aan de aftrap in Nunspeet tegen 
NTC Leogang. Het team uit Nun-
speet bleek ook het afgelopen week-
end weer een zeer degelijk team te 
hebben.  Jammerlijk voor het mee-
gereisde publiek uit Twello zagen 
ze alleen Nienke eenmaal een partij 
winnen. Eindstand: 9 – 1.

De Trefhoek 3 – Trias 4
Milan Munning, Boris Horstink en 
Stijn Kamminga reisden namens 
Trias 4 ook af naar het oosten van 
het land. Zij speelden hun wedstrijd 
in Almelo tegen de Trefhoek.  Het 
trio was afgelopen weekend in zeer 
goede doen. 
Alledrie wonnen ze tweemaal een 
enkelspel en werd ook de dubbel 
winnend afgesloten. Uiteindelijk 
wisten de Twellonaren overtuigend 
te winnen. 3 – 7.

NTC Leogang 7 – Trias 5
Een tafel verderop dan Trias 3 speel-
den Wes Zweers en Joep Kamminga 
in de Starterscompetitie ook tegen 
Leogang. In partij één wist Wes er-
voor te zorgen, in een spectaculaire 
vijfsetter dat het duo uit Twello op 
voorsprong kwam.  Vervolgens nam 
Leogang het heft in handen en won 
het zijn wedstrijden t/m de dubbel.  
Uiteindelijk wist Trias in de laatste 
wedstrijd toch nog 1 punt te pakken 
waardoor de schade ietwat beperkt 
bleef. Eindstand: 3 – 2.

vrijdagavond 2 november

GRIEZELEN IN TWELLO

http://www.crowdaboutnow.nl/campagnes/meadow
http://www.crowdaboutnow.nl/campagnes/meadow
http://www.proteus.nu
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Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346

facebook.com/ExpertTwello

20% KORTING
OP STOFZUIGERS, KRUIMEL-,  
ROBOT- EN STEELSTOFZUIGERS

20% KORTING
 STOFZUIGERS, KRUIMEL-,  

ROBOT- EN STEELSTOFZUIGERS

Deelnemende merken:

20% KORTING
OP

WOENSDAG

3
OKT

ALLÉÉN

10% KORTINGOP SMARTPHONES, TABLETS, LAPTOPS, DESKTOPS EN EXTERNE HARDE SCHIJVEN

DONDERDAG

4
OKT

DONDERDAG
ALLÉÉN

DESKTOPS EN EXTERNE HARDE SCHIJVEN

Deelnemende merken:

EXPERT.NL

20% KORTING                    OP INBOUWAPPARATUUR

Deelnemende merken:

20% KORTING                    OP INBOUWAPPARATUUR
VRIJDAG

5
OKT

20% KORTING20% KORTING                    OP INBOUWAPPARATUURALLÉÉN

Deelnemende merken:

Expert Twello

20% KORTING20% KORTING

Deelnemende merken:

Deelnemende merken:Deelnemende merken:Deelnemende merken:Deelnemende merken:
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Deelnemende merken:Deelnemende merken:

20% KORTING20% KORTINGZONDAG

7
OKT

ZONDAG

ZATERDAG

6
OKT

ZONDAG

ALLÉÉN DIT 
WEEKEND OP WASMACHINES, DROGERS, 

STRIJKIJZERS EN KLEDINGSTOMERS

KOOPZONDAG 7 OKTOBER VAN 
12.00 – 17.00 UUR
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Geslaagde voetbalclinic met 
Jan Kromkamp bij SV Voorwaarts

TWELLO.- Op vrijdagmiddag 28 september van 13.30-14.30 uur gaf Jan 
Kromkamp een gasttraining aan de 60 plus voetballers van SV Voor-
waarts en het Oldstars team van Go Ahead Eagles. 

Deze clinic stond in het teken van 
de Nationale Sportweek. In samen-
werking met de buurtsportcoach 
organiseerde Voorwaarts diverse 
activiteiten. Zo vonden er afgelopen 
week ook beachclinics plaats met 
De Kruidentuin en het Zone.college.

Voetbal op vrijdagmiddag
Weer ouderwets een potje voetbal 
spelen, dat kan op vrijdagmiddag 
van 13.30-14.30 uur. Dit 60 plus 
voetbalspel hanteert dezelfde regels 
als bij het reguliere voetbal met een 
paar uitzonderingen. Naast dat er 

niet gerend mag worden, is er geen 
buitenspel en zijn er geen keepers 
nodig. Slidings worden niet gemaakt 
en de bal blijft laag.
Een keer kennismaken, vanaf 13.15 
uur staat iedere vrijdag de koffie 
klaar, u bent van harte welkom! 
Voor vragen kunt u terecht bij de 
Buurtsportcoach via 0615823140 
of buurtsportcoachsvvoorwaarts@
outlook.com 

Jan Kromkamp geeft uitleg over een oefening voor de voetballers

Stijgende lijn Marit Klein Swormink 
van de  Oortveldruiters

Activia boekt zwaarbevochten 
zege op Zwolle

VOORSTER NIEUWSSPORT

TWELLO.- De eerste thuiswed-
strijd van dit seizoen was er één 
tegen een ons volslagen onbekende 
tegenstander; namelijk sv Zwolle. 
Trainer Hulshof kon naast de spe-
lers die hij vorige week al miste 
vandaag ook geen beroep doen op 
de vakantie vierende spits Michiel 
Mikkers. Zo waren er, met Jory 
Visch, Niels Achtereekte en Frank 
Oosterwegel, vier spelers afwezig 
die mits fit en beschikbaar, allicht 
in de basis hadden gestaan. Het 
pleit voor de breedte van de se-
lectie dat er toch een prima eerste 
elftal stond; zelfs één dat de pun-
ten in eigen huis hield. Daar zag 
het 10 minuten voor tijd nog niet 
bepaald naar uit; toen stond er na-
melijk nog 0 – 1 op het scorebord. 
Die stand kwam op het bord na een 
eerste helft zonder goals; al was 
Activia iets sterker en werd er een 
kop goal van Jarle Visser afgekeurd 
na een twijfelachtig vlagsignaal van 
de Zwolle-assistent. Na rust had 
Zwolle ongeveer een kwartier lang 
het heft in handen. De fysiek sterke 
ploeg was tijdelijk de baas op het 
middenveld en zette Activia onder 
druk. Het doelpunt dat in die fase in 
de lucht hing viel na ongelukkig uit-
verdedigen en een laag schot vanaf 
de 16 meter dat erop volgde. In de 
laatste 20 minuten van de wedstrijd 
wisselde Activia aanvallend en 

nam steeds meer risico. Lange tijd 
vielen alle ballen rondom de 16 van 
Zwolle net verkeerd voor de thuis-
ploeg maar 4 minuten voor tijd viel 
toch de verdiende 1 – 1 . Het was 
de ingevallen junior Siebe Koers 
die het laatste tikje gaf en even leek 
Activia op twee gedachten te gaan 
hinken. Het met veel moeite ver-
diende punt verdedigen of door-
gaan voor de overwinning? Trainer 
Sander Hulshof was echter heel 
duidelijk in zijn coaching: “door-
gaan; we willen winnen!”. Zwolle 
lag in deze fase al tegen de touwen 
en wist geen moment nog gevaarlijk 
te worden in een tegenaanval. Ac-
tivia bleef volle druk vooruit geven 
in de jacht op 3 punten en werd er 
in de blessuretijd voor beloond. Op-
nieuw bleef een bal in de 16 hangen 
en dit keer was het Jarle Visser die 
de bal binnen wist te werken. De 
tumultueuze slotfase leverde geen 
gevaar meer op maar nog wel een 
tweede gele kaart voor een Zwolle 
verdediger die de hele wedstrijd al 
solliciteerde naar kaarten; uiteinde-
lijk 2 x geel zag waar hij niet mocht 
mopperen dat hij niet 1 of zelfs 2 
keer direct rood zag.  Een zwaarbe-
vochten maar lekkere  2 – 1 over-
winning dus voor Activia dat na de 
dikke nederlaag van vorige week 
goede zaken deed op de ranglijst en 
voor het vertrouwen.

Marit met Emarilla.

EMPE.- Vorig jaar is Marit begonnen op Emarilla en heeft toen al verschil-
lende winstpunten en prijzen binnen gehaald. In april heeft haar paard een 
veulen gekregen, daarna hebben ze weer opgebouwd naar het niveau van 
voor het veulenen. En nu met resultaat in Zevenaar. Marit reed daar twee 
proeven in de klasse  B. In de eerste proef reed ze naar 186,5 punten, haar 
paard had nog wat last van spanning, maar in de tweede proef was de span-
ning verdwenen en scoorde ze 195,5 punten, goed voor de 2e prijs.

Nieuwe Hoofdsponsoren Activia

TWELLO.- Voorafgaand aan de 
eerste competitiewedstrijd op “de 
Schoapenweide” tegen SV Zwolle 
(2-1 winst) werden op zondag 30 
september de handtekeningen gezet 
onder de contracten met de nieuwe 
hoofdsponsoren. Afgelopen zomer 
werd overeenstemming bereikt met 
3 lokale bedrijven die zich voor de 

komende 3 seizoenen hebben ver-
bonden aan het 1e elftal:  Ten Kate 
flowers & decorations (voorzijde 
shirt) - Spar Deventer (achterzijde 
shirt) - Spellenlabs (broek).
Zowel het bestuur van Activia als 
de sponsoren kijken uit naar een 
prettige samenwerking en hebben er 
vertrouwen in dat Activia 1 succes-

vol zal presteren in de 3e klasse. Op 
de foto v.l.n.r. Pauline Achtereekte 
(Voorzitter), Willem van de Vlag 
(Spar), Maurice Jumelet Spellen-
labs), Bastiaan Hutten (Ten Kate) en 
Edwin Blokvoort (Commerciële Za-
ken) met op de achtergrond de spe-
lers en technische staf van Activia 1 
in de nieuwe kleding.

Pannenkoeken en plezier
bij tennisclub Teuge
TEUGE.- Woensdagmiddag 17 oktober kunnen alle kinderen die dat leuk vinden 
kennismaken met tennis onder het motto: Maak kennis met tennis. Van 14.00 
uur tot 15.30 uur is het tenniscomplex in Teuge het domein van kinderen tot 
12 jaar. Gratis op een speelse manier de eerste beginselen van het mooie tennis 
leren. Onder begeleiding van een enthousiaste tennisleraar. Kinderen van de ba-
sisscholen in de directe omgeving van tennisclub Teuge, de Zanden 96 zijn van 
harte welkom. Geef je tijdig op, voor 14 oktober, want de ervaring leert dat bij 
vorige kidsdagen de belangstelling erg groot is. Je kunt je aanmelden op e-mail-
adres: m.nieuwenhuis1@chello.nl. Vermeld dan even je naam, adres en leeftijd. 
De middag bestaat uit het leren van de eerste tennisvaardigheden, spelletjes en 
prijsschieten. Dat laatste is altijd een succes. Probeer de stoel te raken met een 
welgemikte slag; bal tegen stoel is prijs. En natuurlijk zorgt de club voor ranja 
en pannenkoeken. Je hoeft geen enkele tenniservaring te hebben om enthousiast 
mee te kunnen doen. De tennisclub heeft rackets, mocht je die zelf niet hebben. 
Trainingskleding en sportschoenen (geen noppen) regel je natuurlijk zelf. Meld je 
snel aan. Het belooft een leuke woensdagmiddag te worden. Meer informatie over 
tennisclub Teuge? Kijk dan eens op onze website: www.tennisclubteuge.nl of like 
onze FB-pagina: Tennisclub Teuge. 

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

Printen, drukwerk, clubbladen, liturgiën etc...

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

mailto:buurtsportcoachsvvoorwaarts@outlook.com
mailto:buurtsportcoachsvvoorwaarts@outlook.com
mailto:m.nieuwenhuis1@chello.nl
http://www.tennisclubteuge.nl
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VOORSTER NIEUWSSPORT CCW’16 heeft geen kind aan Ven L
WILP.- Op een gezellig druk sport-
park ‘’de Olde Leeuwenbarg’’ haalt 
CCW  zondagmiddag fors uit tegen 
een wel bijzonder pover V en L en 
haalde uiteindelijk de dubbele cij-
fers, het werd na een 3-0 ruststand 
maar liefs 11-0. Van begin af aan was 
het vanmiddag een ongelijke strijd, 
CCW was zonder zelf echt goed aan 
de te zijn begonnen de bovenliggen-
de partij, speelde aanvankelijk een 
erg laag tempo en daarbij ook af en 
toe erg slordig.  Het duurde dan ook 
tot de zestiende minuut eer CCW 
de eerste kans kreeg maar die was 
dan ook gelijk raak, het was Bart 
Keurhorst die op goed aangeven 
netjes afronde, 1-0. Zes minuten 
later was het die zelfde Bart Keur-
horst die na een afgemeten pass  
op weergaloze wijze de 2-0 binnen 
joeg.  Ven L stelde er werkelijk he-
lemaal niets tegenover wat maar op 
enig gevaar voor het doel van CCW 
kon zorgen. 5 minuten voor de rust 
was het Mark Wolters die z’n eerste 
van de middag liet aanteken, na een 
goede individuele actie schoot hij 

beheerst de 3-0 binnen, dit was ook 
de ruststand. Na de rust vloog CCW 
uit de startblokken, vanaf de aftrap 
en zonder dat ook maar één V en L 
speler de bal had geraakt was het 
weer Mark Wolters die doeltreffend 
af ronde, 4-0 . Het enige wat V en 
L mocht het eerste gedeelte  na de 
rust was aftrappen want nog geen 
minuut na de 4-0 was het Bart Keur-
horst die de 5-0 deed aantekenen en 
nog geen drie minuten later was het 
weer Mark Wolters die scoorde en 
de 6-0 op het bord zetten. In de 53 
min. was het Tom Stormink die uit 
een hoekschop van Bart Keurhorst 
keihard de 7-0 binnen kopte en bin-
nen het uur was het wederom Mark 
Wolters die de 8-0 op het bord zette. 
Na dit doelpunt wisselde trainer 
Bart Jan Slief maar liefs drie spelers  
in één keer, Sander Dokter,  Koen ter 
Riele en de man van ver doelpunten 
vanmiddag Mark Wolters mochten 
plek maken voor de Niels van de 
Linde, Michiel Lagerweij en Stan 
de Haan.   In de 65e minuut was 
het de bijna kleinste man van het 

veld Luuk Jansen die na een goede 
voorzet  boven ze tegenstander uit-
kwam en de 9-0 binnen kopte.  Het 
hoogte punt van de wedstrijd was 
echter eerste goal  van Job Bruntink, 
hij kreeg op de rand van de zestien 
de bal aangespeld en met vijf schit-
terende sleep bewegingen zette hij 
evenzovele tegenstanders incl. de 
keeper van V en l te kijk om de 10-0 
aan te tekenen, werkelijk een gewel-
dig staaltje techniek in de kelder-
klasse van het amateur voetbal. Het 
slot akkoord was voor de zelfde Job 
Bruntink, hij mocht vanaf de hoek 
van het strafschopgebied een vrije 
trap nemen, die echter via de rug 
van een tegenstander ook binnen 
vloog. Einstand derhalve maar liefs 
11-0. Voor wat deze monster score 
waard is mag de ploeg volgende 
week laten zien in de uitwedstrijd 
tegen SDOL, maar dat zal ongetwij-
feld hele andere koek worden, want 
deze ploeg heeft met name in het 
kalender jaar 2018 tot veel in staat 
te zijn. Aanvang in Luttenberg 14.00 
uur. 

Unieke samenwerking 
voetbalscheidsrechters
REGIO.- In de week van 6 t/m 14 
oktober 2018 vindt de jaarlijk-
se Week van de Scheidsrechter 
plaats. Verschillende sportbonden 
zetten deze toegewijde vrijwilli-
gers dan extra in het zonnetje en 
vragen de aangesloten clubs om 
deze vaak ondergewaardeerde 
(verenigings)scheidsrechters en 
assistenten uitdrukkelijk te be-
danken voor hun inzet. De drie 
Scheidsrechtersverenigingen in 
de Stedendriehoek hebben dit 
jaar de handen ineen geslagen en 
sluiten bij de actie aan door het 
huidige scheidsrechterskorps een 
drietal interessante informatie-
avonden en clinics aan te bieden.  
De Week van de Scheidsrechter 
betekent daarmee voor hen de 
meest optimale start van de pas 
begonnen voetbalcompetitie. Het 
wordt daardoor ook een week 
vóór de scheidsrechter.

In drie achtereenvolgende bijeen-
komsten komen de drie meest 
wezenlijke onderdelen van de ar-
bitrage aan de orde. Op dinsdag 9 
oktober bijt de SZO (Zutphen) het 
spits af met een fysieke training 
en een lezing over weerbaarheid, 
op woensdag 10 oktober is het 
thema communicatie bij de DSV in 
Deventer en tot slot komt op don-
derdag 11 oktober Betaald Voetbal 
Scheidsrechter Jochem Kamphuis 
naar de SAO in Apeldoorn om de 
motivatie van iedere arbiter voor 
het komende seizoen te optimalise-
ren. Voor de avonden zijn naast de 
leden van de drie clubs alle vereni-
gingsscheidsrechters en vaste assi-
stenten van verenigingen in de hele 
regio uitgenodigd.  
Scheidsrechters staan er vaak al-
leen voor. De scheidsrechtersver-
enigingen bewijzen echter het te-
gendeel! Samen trainen, spelregels 
oefenen, bijscholingen volgen: het 
toont aan dat ook een scheidsrech-
ter een teamspeler is. Zij krijgen he-
laas regelmatig te maken met ver-
baal en soms zelfs fysiek geweld. 
Om niet na het eerste seizoen de 
fluit al aan de spreekwoordelijke 
wilgen te hangen is het belangrijk 
om samen ervaringen te delen en 
competenties te vergroten. Ieder-
een wil natuurlijk dat het voet-
bal leuk en gezellig blijft, ook als 
de belangen groter worden en het 
spreekwoordelijke lontje korter. 
Daarvoor moeten scheidsrechters 

getraind en opgeleid worden. De 
avond op dinsdag 9 oktober bij de 
SZO-Zutphen over weerbaarheid 
bestaat uit twee delen en wordt 
verzorgd door een gekwalificeerde 
trainer van de Nederlandse Politie 
en een instructeur van Defensie. 
Waar anders is er sprake van een 
grotere kennis op dit gebied ? On-
danks de veel gehoorde stelling 
“Voetbal is oorlog” proberen de 
begeleiders juist het tegenoverge-
stelde te bereiken. John Elskamp 
uit Twello houdt zich bij de politie 
bezig met het aanleren en vergro-
ten van mentale vaardigheden en 
stressreductie (HeartMath). Mar-
chel Turnhout uit Warnsveld werkt 
met militairen, die op missie wor-
den uitgezonden en verzorgt in z’n 
vrije tijd Bootcamps op het SZO-
complex aan de Damlaan 16 in 
Eefde. Om 19.15 uur worden twee 
groepen gemaakt, waarvan er een 
begint met de buitentraining en 
de ander met de presentatie. In de 
pauze (ca. 20.30 uur), waarin er ge-
legenheid is om te douchen, wordt 
vervolgens gewisseld. Rond 21.30 
uur wordt het programma in Het 
Fluithuus afgerond en kan men 
onder het genot van een drankje 
en hapje ervaringen op en rond het 
veld met collega’s delen en ont-
vangt iedereen een nuttige attentie. 

In de kantine van de Deventer 
Scheidsrechters Vereniging ver-
zorgt Marcel van Schalkwijk op 
woensdag 10 oktober een inspire-
rende en interactieve presentatie 
over communicatie. Deze KNVB-
docent, zelf oud-scheidsrechter, 
heeft met zijn onderwijservaring 

enorm veel kennis over dit thema. 
Het onderwerp leent zich uitste-
kend om het de-escaleren van si-
tuaties op het veld te trainen. De 
avond aan de Keurkampstraat 3 
start om 20.00 uur.

Net als vorig jaar werken ook de Be-
taald Voetbal Scheidsrechters mee 
aan de Week van de Scheidsrechter. 
Zij symboliseren immers het maxi-
male succes dat een scheidsrechter 
in het voetbal kan bereiken en zijn 
een stimulans voor alle beginnen-
de spelleiders. Jochem Kamphuis, 
veel besproken scheidsrechter in 
de eredivisie en inmiddels ook ac-
tief als VAR, komt op donderdag 11 
oktober naar Boerhavelaan 26 in 
Apeldoorn en zal ongetwijfeld zor-
gen voor een interessante avond, 
waar hij beslist zijn ervaring als 
videoscheidsrechter zal toelichten. 
Ook hier vindt vooraf een korte 
training plaats. De aanvang daar-
van is gepland op 19.00 uur. De 
presentatie van Jochem Kamphuis 
in clubgebouw De Haven start om 
20.00 uur. 

De scheidsrechtersverenigingen 
hopen dat de besturen van de voet-
balverenigingen in het versprei-
dingsgebied van deze krant zich 
realiseren dat het begeleiden en op-
leiden van arbiters een noodzake-
lijke en gezamenlijke taak is om zo-
wel het recreatieve als prestatieve 
voetbal ook in de toekomst te voor-
zien van spelleiders en scheids-
rechters. Zij hopen veel kaderleden 
en vrijwilligers dan ook op een of 
meerdere informatieavonden wel-
kom te mogen heten.

Bentelo - Fit & Fun Voorwaarts
TWELLO.- Voorwaarts ging op bezoek bij Bentelo. Vorig seizoen hebben we 4 
wedstrijden tegen ze gespeeld. Twee in de reguliere competitie en twee wed-
strijden in de nacompetitie. Alle wedstrijden werden gewonnen maar met de 
uitwedstrijden hadden we het lastig. Al snel na het fluitsignaal werd duidelijk 
dat we het vandaag ook niet makkelijk zouden krijgen. Al snel stonden we achter 
en pas na 10 minuten spelen kwamen we langszij. We konden geen grip krijgen 
op de opbouwrij van Bentelo. Onze aanval liep niet lekker en als we er wel langs 
kwamen werden we hardhandig onderuit gehaald. Helaas werd dit niet bestraft 
door de scheidsrechters. We raakten een beetje gefrustreerd van ons spel wat we 
aan ons massaal meegereisde publiek lieten zien. Eigen spel spelen was het plan 
na een time-out. Dit lukte even en na een paar mooie snelle tegenaanvallen was 
de stand 7-11. Helaas konden we dit niet vast houden en wist Bentelo 4 keer ach-
ter elkaar te scoren en wij niet. Ruststand 12-13. De tweede helft was niet anders 
dan de eerste helft. We konden niet lekker spelen en hadden voor ons gevoel 
meerdere tegenstanders. Sharin bleef gelukkig gaan en gooide de ene na de an-
dere bal tegen het net. Stand na 20 min spelen in de tweede helft 16-21. Bentelo 
eindigde de wedstrijd sterk en kwam nog gevaarlijk terug. Maar zoals er wel eens 
gezegd wordt: “Als je maar 1 doelpunt meer maakt dan de tegenstanders, heb je 
de punten binnen”. Eindstand 24-25. 
Aanstaande zaterdag spelen wij wederom een wedstrijd uit en wel tegen E&O in 
Emmen. E&O is vorig seizoen gedegradeerd uit de eredivisie. Wij gaan deze week 
hard trainen om volgende week te knallen tegen E&O. Wij zullen weer gaan met 
de Happy bus dus voor supporters die zin hebben in een gezellig avond uit met 
de meiden, geef je op. Wedstrijd begint om 19:00 uur.

Eerste helft nekt sv Twello 
tegen Apeldoornse Boys
TWELLO.- Met de rust stond sv Twello met 3-0 achter tegen de ploeg uit 
Apeldoorn. De score had veel hoger kunnen zijn. Gelukkig wist keeper 
Jay Koster menig doelpunt te voorkomen. De thuisploeg was veel feller. 
Nam steeds het initiatief. Maar stonden de spelers van sv Twello wel 
op de goede plaats? Natuurlijk werden een aantal spelers gemist, maar 
deze opstelling hing als los zand aan elkaar.

Nipte overwinning Voorwaarts
TWELLO.- Voorwaarts 1 won afgelopen zondag in de allerlaatste seconde van 
de reguliere speeltijd door een penalty van Luuk Grieving met 1-0 van Colum-
bia uit Apeldoorn. Voorwaarts had het de eerste helft moeilijk tegen de stugge 
verdediging en de beweeglijke aanvallers van de gasten. Columbia had het op 
haar beurt ook moeilijk met het creëren van kansen, want het verdedigings-
blok van Voorwaarts stond als een huis. De wapenfeiten bestonden voor rust 
uit een uitgelezen kopkans voor Columbia na een indraaiende vrije trap van 
rechts en aan de andere kant een vrije doorgang voor Rick Timmermans, waar-
bij diens doelpoging hoog over ging. Ruststand 0-0. Na rust veranderde niet 
veel aan het spelbeeld. Er werd hartstochtelijk gevochten om iedere meter. 
Eerst was het de voorstopper van Columbia die uit een aanval over links een 
vrije schietkans kreeg op twaalf meter van doelman Yoel Finke. De bal ging 
tot opluchting van Yoel en de Voorwaartssupporters net naast de paal. Rick 
Timmermans kwam in de 58ste minuut na een prachtige steekbal van Nan-
do Manuputty alleen voor de goal. Zijn schot trof de lat. In de 68ste minuut 
was het opnieuw Columbia dat gevaarlijk voor Yoel opdook en op haar beurt 
zorgde Voorwaarts middenvelder Rick Timmermans voor het laatste gevaar 
namens de thuisploeg. Dat leken de wapenfeiten van de middag. Voorwaarts 
had zijn kruit verschoten en de drie wissels brachten wel reuring, maar niet 
het vereiste gogme. Toen de supporters van beide partijen tevreden leken met 
een gelijkspel hielp een vlammend schot van Nino Wattimena Voorwaarts in 
het zadel. De bal werd in het strafschopgebied door een Columbiaspeler met 
de arm geblokt. De scheidsrechter had geen keus. De penalty werd onberis-
pelijk door Luuk Grieving binnengeschoten. Een lucky overwinning die als 
bonus mag worden opgevat voor het spelen vanuit een goede organisatie. Na-
genoeg niets weggeven en dan kan de bal een keer goed vallen. Opvallend 
voor de supporters was de verschijning van Bas Ruysch als linkerverdediger. 
Als nieuwbakken verdediger behaalde hij een ruime voldoende.   

Vanaf het begin was de thuisploeg heer 
en meester. Zo schoot Yusuf Barac al 
in de 3de minuut maar net naast en 
bleef Pascal van ’t Erve een plaag. Na-
dat Jay Koster een strak schot van de 
spits onder uit de hoek wist te tikken 
scoorde Roland Brand 1-0 door de te-
rugkomende bal binnen te schieten. De 
thuisploeg bleef maar komen en Dylan 
Derksen schoot van dichtbij recht in de 
handen van Jay Koster en Pascal van 
’t Erve zag ook keeper Jay Koster op 
zijn weg. Bij een kopbal van de spits 
van Apeldoornse Boys was Jay Koster 
te laat 2-0. Daarna bleven de gasthe-
ren de bovenliggende partij. Pas in de 
28ste minuut haalde Jesse Windhouwer 
een schot van Max Smaal onder uit de 
hoek. Veel meer wist sv Twello niet te 
brengen. In de 32ste schoot Rick van 
Loenen snoeihard op het doel, maar 
de reactie van de keeper uit Twello 
was subliem. Even later was het toch 
3-0 door Pascal van ’t Erve. Dit werd 
ook de ruststand en daar was niets op 
af te dingen.
In  de rust had trainer Salim Ozer het 
team veranderd. Dat was even wen-

nen en de 4-0 stond razendsnel op het 
score bord. Wedstrijd gelopen? Nee 
zeker niet. De ploeg uit Twello be-
gon beter te spelen. In de 61ste minuut 
maakte Nicky Eekhuis 4-1. Tim Evers 
had binnen de minuut 4-2 moeten 
scoren, maar schoot van heel dichtbij 
hoog over. Was sv Twello de eerste 
helft veel te afwachtend, nu zetten de 
spelers wel druk naar voren en bleek 
dat de achterhoede kwetsbaar was van 
Apeldoornse Boys. Binnen de 16 me-
ter werd hands gemaakt en Tim Evers 
maakte nu wel de 4-2. De thuisploeg 
moest vaak aan de noodrem trekken 
en dat leverde nogal wat kaarten voor 
hen op. Aan beide kanten nog een aan-
tal mogelijkheden maar de 4-2 bleef op 
het score bord staan. Een wedstrijd om 
goed over na te denken. Hopelijk zijn 
de geblesseerde spelers er volgende 
week wel bij. Staat de achterhoede er 
zoals deze er veel wedstrijden heeft 
gestaan en wordt de speelwijze van de 
2e helft nu vanaf het begin toegepast. 
Op 7 oktober a.s. thuis tegen Victoria 
Boys uit Apeldoorn. Aanvang 14.00 
uur.
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Vijdag 5 oktober, VRIJWILLIGERSMARKT
Gemeentehuis, 16.00 - 19.00 uur

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

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

Vrijdag 2 november, ALLERZIELENCONCERT 
Dorpskerk Wilp, 18.00 - 21.00 uur

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

Zondag 7 oktober, CONCERT MUZIEKVERENIGING KLARENBEEK
Julianakerk Apeldoorn, 15.00 uur

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

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

Agenda

Dinsdag 30 oktober, BEURSVLOER VOORST
Sportcafé sporthal Jachtlust, 18.00-20.00 uur

Zaterdag 3 november, MEGA MUZIEK MARATHON 
MFA Terwolde, 10.00 - 22.00 uur

Lezing kunstenares 
Berthe Morisot bij Alliance Francaise
ZUTPHEN.- Alliance Française 
heeft op donderdag 11 oktober 
2018 om 20.00 uur Gerda van 
Ham te gast met een lezing over 
de bekendste vrouwelijke impres-
sionistische schilderes Berthe Mo-
risot in Het Nut, Breegraven 1 te 
Warnsveld.

Wie is Berthe Morisot precies? Voor 
de Franse cultuurliefhebbers is zij 
een begrip en veel van haar werk 
is te zien in het Musee Marmottan, 
waar ook Monet en de andere Im-
pressionisten hangen.
Voor het grote publiek is zij echter 
relatief onbekend.
U wordt deze avond meegenomen 
naar de kring van de impressionis-
ten en de rol van Berthe Morisot 
(1841-1895) daarin. Zij was de eni-
ge vrouw in het gezelschap van de 
grondleggers van het Impressionis-
me, zoals Monet, Renoir en Degas.
Ze was opvallend studieus en viel 
op in de wandelgangen van het Lou-
vre, waar zij met haar zusje Edme de 
klassieke schilders kopieerden. De 
mannelijke collega’s zoals Edouard 
Manet hielden haar nauwlettend in 
de gaten, vanwege haar raadselach-
tige schoonheid en talent.
In 1864 verschenen haar eerste 
landschappen. In 1874 trouwde ze 
met Eugène Manet en tussen 1874 

en 1886 exposeerde zij op alle im-
pressionistische tentoonstellingen. 
Berthe schilderde voornamelijk 
vrouwen en kinderen in doordachte 
composities en heldere kleuren. Zij 
werd de bekendste vrouwelijke re-
presentant van het impressionisme. 

In deze kunsthistorische lezing zal 
Gerda van Ham aandacht besteden 
aan de rol van de vrouwelijke kun-
stenares, de conventies en plichten 
die in haar milieu (de Parijse haute 
bourgeoisie) niet mochten worden 
overschreden. De lezing zal worden 
omlijst door haar verfijnde schilde-
rijen en pastels. Haar dochter Julie 
Manet heeft in haar memoires Ber-
the voortreffelijk gekarakteriseerd 
en uit deze memoires zal Gerda een 
aantal passages voorlezen.
Kom luisteren en genieten op 11 ok-
tober. 
Drs. Gerda van Ham heeft een uni-
versitaire opleiding in Kunstge-
schiedenis en Archeologie gevolgd 
aan de Rijksuniversiteit in Leiden 
met als specialisatie Kunst van de 
Nieuwe tijd.
Momenteel is zij werkzaam als do-
cente kunst- en cultuurwetenschap-
pen aan de Hogeschool van Utrecht 
(ITV) voor de vertaal- en tolkop-
leiding. Daarnaast is zij freelance 
kunsthistorica, journalist en schrijft 

artikelen voor kranten en tijdschrif-
ten over actuele tentoonstellingen.

Leden, cursisten en middelbare 
scholieren van de Alliance Françai-
se hebben gratis toegang. Andere be-
langstellenden betalen slechts  7,50 
euro entree.

Bent u op 1 oktober naar de docu-
mentaire in Luxor Theater geweest, 
bewaar uw kaartje dan goed. Op 
vertoon van uw kaartje krijgt u  2,50 
euro korting. U betaalt dan slechts 5 
euro voor deze lezing van Gerda van 
Ham.

Slingers bij Repair Café 
TWELLO.- Repair Café Twello bestaat deze maand vijf jaar en dat wordt gevierd 
we op zaterdag 6 oktober met een extra feestelijke versie. Met veel plezier heeft 
het team van Repair Café Twello na de opening door Jan Terlouw in oktober 2013 
de afgelopen vijf jaar ruim 750 klanten aan de balie gehad voor reparaties aan 
elektrische apparaten, spullen zonder stekker en kleding en textiel. De groep van 
nu zeven heren en drie dames is zes keer per jaar in wisselende samenstelling 
te gast bij de Kringloopwinkel Twello waar het lokale reparatie-circus neerstrijkt 
met gereedschapskisten, rolkoffers en tassen en naaimachines om hun kunsten te 
vertonen. De reparateurs komen uit Epse, Wilp en Twello en vormen een gezel-
lige groep met hun uiteenlopende interesses, specialisaties en leeftijden. Klanten 
komen uit de wijde regio rondom Twello en waarderen de inzet van deze trouwe 
club vrijwilligers. Natuurlijk kan niet in alle gevallen het defect worden gerepa-
reerd. De slagingskans van elektrische apparaten varieert tussen de 30 en 50%. 
Vaak is het voor de klant dan toch fijn om te weten dat toch is gecheckt wat het 
defect is en of het apparaat ècht niet meer aan te slingeren is. Bij kledingrepara-
ties is de slagingskans met 90% veel groter, dus waag je kans voordat je iets weg-
gooit in de textielcontainer. Of je nu voor het eerst komt met een kapot naadje in 
de binnenzak van je winterjas of al beetje een vaste klant bent geworden met je 
koffiepadmachine of misschien een uniek apparaat meebrengt wat zijn debuut 
beleeft bij dit Repair Café...jong en oud is welkom om het zaterdag samen met de 
ervaren reparateurs te gaan repareren. Ze hangen eerst de slingers op en nemen 
dan reparaties aan tussen 10.00 en 14.00 uur. 
Tot ziens op de Koppelstraat 57 in Twello. 

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

ZOEK DE BAAS!

Collecte Nierstichting
DE VECHT.- De collecte voor de Nierstichting heeft in De Vecht €379.32 
opgebracht. Een mooi resultaat. Met dank aan alle gulle gevers en de col-
lectanten. De organisatoren zijn nog op zoek naar een collectant(e) voor 
de Boevenbrinkstraat. U kunt daarvoor contact op nemen met Ini Wolters, 
tel. 0630608425.

Heethoofd 
Pepper
Pepper is een prachtige verschijning 
met haar felle ogen en prachtige vacht. 
Ze lijkt een enorme schattige huiskat, 
maar schijn bedriegt. Deze dame weet 
met haar 4 jaar heel goed wat ze wil. 
Ze lijkt voor onbekende altijd onvoor-
spelbaar. Dit is echter niet het geval, 
maar ze geeft hele subtiele en kleine signalen als ze zich ergens aan irriteert. Wanneer dit over het hoofd 
wordt gezien dan kan deze dame uiteindelijk wel ontploffen. Daarom raden we haar af bij andere dieren 
en kinderen. 
Wil jij deze heethoofd een verkoelend, rustig huis geven? Kom dan eens kijken in het asiel? 



Bij aankoop van 2 zakken witte of bruine 
bolletjes, een zak appelrotsjes voor

Korenmout brood
p/st van €2.25 voor

Binnendijks goud, 
Volkoren tarwebrood met pompoen en zonnebloempitten
p/st van €1.50 voor

Rogge rozijnen rustiek
p/st van €2.69 voor

2 heerlijke speculaasbrokken, 
hard of zacht
Per pak van €3.10 voor 

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

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van 
3 oktober t/m 9 oktober 2018.
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Stiltewandeling
OLST.- Wat kan de natuur in dit seizoen voor mij persoonlijk betekenen? Met 
de Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids en tevens Zenleraar zoekt u de stilte in 
de natuur op. Elk seizoen is er op zondagochtend een stiltewandeling langs 
de IJssel in de Duursche Waarden. De “ herfst ” wandeling is op zondag 14 
oktober. Er is geen ervaring met mediteren vereist om aan deze wandelingen 
mee te kunnen doen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het 
genot van een kopje koffie/thee in het Informatiecentrum IJssel Den Nul, 
Rijksstraatweg 109, Den Nul. Ga mee en ervaar met al uw zintuigen dat u 
leeft! De wandeling start om 9.00 uur op de parkeerplaats aan de Fortm-
onderweg bij de steenfabriek in Fortmond en duurt tot ongeveer 11.00 uur. 
De kosten zijn € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot en met 
12 jaar. Consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden en info bij Jan 
Klungers : zeninsalland@kpnmail.nl 0570522437. Spontaan meewandelen 
kan ook. Tip : Goede schoenen zijn handig.

Bijna elke maand organiseert Staatsbosbeheer een wandeling onder leiding 
van een Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids. Kijk op www.staatsbosbeheer.nl 
voor activiteiten in uw regio. Kijk voor alle activiteiten van het Infocentrum 
IJssel Den Nul op www.infocentrumijssel.nl. 

Van toen en dichtbij
Kroep’n (1)

Door Wim Tempelman
In de loop der tijden hebben een aantal Nederlanders zich niet alleen naam maar 
ook faam verworven door hun daden en levenswijze. Zo imponerend waren die 
dat ze bij veel vaderlanders een plaats en kennis hebben verkregen. 
Zo bracht de Spaarnwouder reus Klaas van Kieten het tot levende legende in Von-
dels Gijsbrecht van Aemstel, Jan van Schaffelaar sprong in Barneveld de toren af 
en de geschiedenis in, nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen hield de vaderlandse 
klucht levendig, Sijtje Boes stuwde de Marker economie met klederdracht en frut-
sels naar wereldbekendheid en Grutte Pier deed niet alleen de Kimswerder har-
ten zwellen maar ook de resterende Friese bodem trillen waardoor hij zowaar de 
aandacht van Erasmus op zich vestigde. Erasmus’ mening was overigens geheel 
tegengesteld aan de Friese euforie.                                                                                            
Ook regionaal waren er personen die een spotlight op zich gericht kregen.  Klaren-
beek groeide en bloeide rondom de Krepels, Terwolde koestert de landsgrenzen 
overschrijdende deskundigheid van dokter Van der Molen, Teuge mag zich het 
dorp noemen waarvan Jan Haverkamp, als enige “burgemeester” een standbeeld 
bezit en Wilp schurkt nog behaaglijk tegen de destijdse stichtingsdrang van Lebu-
inus. In Twello werd Tinus wereldberoemd. Bij de wat oudere inwoners dan.  Ti-
nus Pol, Alias Tinus de Kroeperd. Een naam en bijnaam die garant staan voor 
talrijke smeuïge verhalen. En anekdotes. Op verjaardagen een geliefkoosd onder-
werp. Het valt tegelijkertijd op dat slechts weinigen op de hoogte zijn van de 
precieze handelingen die hem het predicaat “kroeperd” hebben verschaft.
Martinus Bernardus Pol trok zijn spoor als Tinus Pol door het leven. Dat liep van 
1927 tot 2009. Zijn levenslicht begon op 22 maart 1927  als “de viefden van elf” te schijnen aan de Bolkhorstweg te 
Teuge. Zijn jeugd en een deel van zijn volwassenheid bracht hij door in de Teugse ommelanden. Daar was het ook dat 
hij als knecht zijn eerste werkzaamheden verrichtte. Zijn tweede baan vervulde hij op het boerenbedrijf van Henk Blu-
mink gelegen op de hoek van een toerit naar het Hartelaar en de Rijksstraatweg. Het deel dat nu Beukelaarsweg heet. 
Hij had er een functie als boerenknecht. In de ware zin van het woord. Nog op de wijze zoals die in talrijke streekro-
mans beschreven wordt. Met een slaapruimte op de hooizolder boven het gestalde vee. Niet altijd comfortabel voor die 
knecht maar de boer wist op deze wijze zijn dieren ’s nachts goed bewaakt. Tijdens zijn verblijf op deze boerderij leerde 
hij in 1957, zijn latere echtgenote de Klarenbeekse Truus de Valk kennen. Zij was een aantal jaren jonger dan Tinus en 
in dienst bij de “buurboerderij”. Om het in eigentijdse termen te zeggen: het klikte tussen die twee. Ze trouwden en 
vestigden zich aanvankelijk in de Molenstraat te Twello. Voor het echter zover was verrichtte Tinus het huzarenstukje 
dat hem zijn bijnaam bezorgde. 
De kinderen van Henk Blumink bezochten de school in Teuge. Daar hadden ze het goed naar hun zin en gingen er 
graag naar toe. Je kon er met andere kinderen spelen en een hekel aan leren hadden ze niet. Heden ten dage wellicht 
onbegrijpelijk maar soms trappelden ze van ongeduld om naar school te gaan. Reinder Blumink herinnert het zich nog 
als ware het gisteren. Op een dag in 1953 hadden ze weer haast om te vertrekken. Met de hem eigen bravoure merkte 
inwonend knecht Tinus op dat ze zich niet hoefden te haasten. “Ie hep tied genog, ik zol d’r kroepend nog we kön’n 
kom’m,” verduidelijkte hij zijn visie. Vader Blumink hoorde deze niet van overdrijving gespeende woorden. Fijntjes 
wees hij hem op zijn grootspraak en nodigde Tinus uit die woorden dan maar eens waar te maken. Of knecht Tinus 
nou niet anders kon of zich niet wilde laten kennen moet ongenoemd blijven maar hij aanvaardde de uitdaging met de 
opmerking: ”wat levert dat op?”. Blumink deed een toezegging en Tinus hapte toe.                                                                                        
Volgende week verder.

Tinus de Kroeperd bezig met een 
stukje straatwerk.

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.

Ik ben als vermist opgege-
ven vanaf de Bloemenks-

weg in Bussloo. 

Vermist
Langharige poes, grijs met lichtbruin/beige, 
beige streep over de neus en vlekje op het 
voorhoofd, grote pluimstaart, grijze vlooien-
band: Bloemenksweg, Bussloo.
Witte poes met grijs gestreepte vlekken, grijs 
op de kop, vlekken rug en op de poten, grijze 
staart met zwarte punt, wat schuw: Wellink-
hofweg, Terwolde.
Zwart/witte poes, zwart op de kop en oren, 
grote vlek over de neus en ogen, vlekken 
rug, zwart vlekje op de linker pols, wit op de 
snuit, witte borst, buik en poten: Zutphense-
weg, Klarenbeek.
Grijs gestreept kitten, wit om het bekje, wat 
rood op de neus: Zutphenseweg, Klarenbeek.

Gevonden
Wit konijn met bruine oren en vlek om de ogen: Bloemenksweg, Bussloo. Kitten, 
zwart/bruin gevlekt op de kop en rug, vlekken op een achterpoot, witte snuit, 
borst, buik en poten, linker zijkant meer wit: Klarenbeekseweg, Klarenbeek.

mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl
http://www.amivedi.nl


• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

elke vrijdagmiddag in Twello

Kom en proef de sfeer

Marc en Eric van Tijn werken samen met The TeenZ aan hun derde single 

The TeenZ brengen nieuwe single uit 
genaamd “The Vibe” 
REGIO.-  De hitsensatie The TeenZ brengen op 21 september een nieuwe 
single uit, getiteld ‘The Vibe’. Dit is de derde single van deze talentvolle 
groep tieners, dit keer in samenwerking met Marc en Eric van Tijn. Dit 
duo staan achter grote namen als Wulf, Kriss Kross Amsterdam en nu 
worden ook The TeenZ in dat rijtje toegevoegd!

The Vibe is een lied met een hip-
pe beat en een nazomerse insteek. 
Echte dansmuziek en heerlijk om 
naar te luisteren. Het nummer 
‘The Vibe’ zal vanaf 21 september 

te downloaden en te streamen zijn 
via o.a. Spotify, iTunes en Deezer. 
De videoclip van ‘The Vibe’ is te 
zien op het YouTube-kanaal van 
The TeenZ. 

Over The TeenZ
De hitsensatie The TeenZ bestaan 
uit zes talentvolle tieners, vier meis-
jes en twee jongens, tussen de 14 en 

18 jaar oud. Met hun eerste twee sin-
gles hebben ze wekenlang de Kids 
Top 20 en de hitlijsten op iTunes 
gedomineerd. De single ‘The Vibe’ is 
hun derde single en ze zijn druk be-
zig met meer nieuw materiaal. The 
TeenZ richten zich met hun muziek 
voornamelijk op tieners en via social 
media zijn al hun avonturen te vol-
gen.

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

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

rn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

Pistaches grote blanke rozijnen

elitehaver cranberry’s

cashewnoten Turkse abrikozen

Pinda’s   sultana rozijnen  

7.99 7.99
7.99 10.00

6.99 7.99
2.99 4.99

500 gram 1000 gram

500 gram 1000 gram

500 gram 1000 gram

500 gram 1000 gram

399 199 399 299
18 STUKS 3 KILO 25 STUKS 3 KILO

GIEZER WILDEMAN 
STOOFPEREN 

PERSSINAASAPPELS 
‘vol sap, heerlijk van smaak’

HOLLANDSE APPELS EN 
PEREN 

GROTE SPAANSE 
MANDARIJNEN 
‘VOL SAP, ZONDER PIT’ 

Witlof Pitloze druiven

1.00 2.00
Zoete mandarijnen
Zonder pit 3.5030 stuks 2 dozenper kilo
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. Postadres: 
Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; of kijk op 
de site : www.okvvoorst.nl

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
KERKDIENSTEN

TWELLO. Atus Leleulya, donder-
dagavond van 19:00 tot 21:00 uur 
politiebureau Veilingstraat 30.
KLARENBEEK, Wilco Jansen, elke 
3e woensdag van de maand 19:00 
tot 19:30 uur .
WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van 
de maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur 
Dorpshuis de Pompe. Voorst: 20:00 
tot 20:30 uur Dorpshuis Voorst.
NIJBROEK/TERWOLDE, Gea Ve-
nema, elke donderdagmiddag van 
14.30 uur tot 15.30 uur in het Dorps-
huis te Terwolde.

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

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

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde 
Bonhof-Dijkhof Tel: 0571-275503 of 
www.deeiber.nl 
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag be-
reikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg

ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 
– 17.30 uur; zaterdag van 9.30 – 
15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt 
u op werkdagen van 17.00 – 20.00 
uur en op zaterdag, zon- en feestda-
gen van 10.00 – 17.00 uur terecht 
bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in 
Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, 
Tuinstraat 51 in Voorst. 
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 
11.00 uur
Voor informatie bel met Zorgsaam 
op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, 
tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 
SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht te-
recht voor een compleet pakket aan 
diensten op het gebied van gezond-
heidszorg, zorg, wonen en welzijn. 
Tel.: (0900) 8856, 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar. Inter-
net: www.sensire.nl, E-mail: info@
sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugd-
gezondheidszorg, dieetadvisering 
088-1263126. 24 uur per dag 
bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente 
Voorst en is 24 uur per dag 
bereikbaar via tel. 0571 28 36 00. 
Meer informatie: www.trimenzo.nl. 
Bezoekadres: de Martinushof, Sint 
Maartenserf 85 in Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in ge-
val van nood) en over de producten 
en diensten van de Diabetesvereni-
ging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kultur-
hus Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappe-
lijk Netwerk Voorst, inloopspreek-
uur bij Kulturhus op werkdagen 
van 09.00-14.00 uur. Tel. 0570 74 
51 11. 
Voor meer informatie www.meeve-
luwe.nl 

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Zondag 7 oktober
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur Leesdienst en 14.30 uur ds. A. 
Schreuder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
Y. Pors.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe,  09.30 
uur, ds. M. van Reenen, 15.00 uur 
ds. D. Pater.
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.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. J. 
Bruin.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. 
KK.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. EK. 
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastoraal team. Kerk 
eveneens geopend van 14.00 uur tot 
16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” 
te Zutphen, 10.00 uur, ds. G. Klok. 
17.00 uur ds. G. Koppelman.

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

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

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

Wie zijn deze heren uit Nijbroek?
Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

Reactie week 39.
Er kwam geen reactie op deze boerderij. 

‘Ruim 5 jaar sport ik alweer bij Curves en nog steeds met veel plezier. Zonder Curves zou ik regelmatig 
gewoon op de bank zitten. Gelukkig staat het Curves team altijd voor me klaar en vooral nu, zo net na de 
vakantie,  ben ik blij dat zij er zijn om mij te helpen in m’n ritme te komen. En dat gaat lukken, zeker nu 

Curves ook op zondag open is ! ‘ 

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


Hoge Hondstraat 113
7413 CE Deventer

telefoon 0570 - 623 140
www.tysma.nl

 info@tysma.nl

GRATIS WAARDEBEPALING
Bent u ook zo benieuwd naar de waarde van uw woning?
Vul dan snel de bon in of bel ons voor een vrijblijvende afspraak

Naam: ..........................................................................................................................

Adres:...........................................................................................................................

Woonplaats: ................................................................................................................

Telefoon: ......................................................................................................................

E-mailadres: ................................................................................................................

✂

Oude Rijksstraatweg 12, Twello

Zwarte Kolkstraat 32, Wilp

Deventerweg 8,  Terwolde Stinzenlaan 4, Twello

Leigraaf 65, Twello

Rijksstraatweg 50 A, Wilp

Burgemeester van der Feltzweg 18, Twello

Twelloseweg 10, Deventer

Burgemeester Crommelinstraat 3, Twello

Aquarius Waterwoningen (Rielerkolk Nieuwbouw)

Vonderstraat 27, Deventer Koningin Wilhelminastraat 13, Terwolde

Gratis waardebepaling met:
- Onderbouwd waardeoordeel
- Aandachtspunten voor verkoop
- Bouwkundige wooninspectie
- Verschillende mogelijkheden 
 van te leveren diensten
- Totale kostenberekening

AANGEKOCHT
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