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Klarenbeek laaiend enthousiast over
de 1e editie van De Wiesneuzenkwis
Politiekapel
komt naar
Twello

Posterenk omarmt
woningbouwplan

TWELLO.- Op zaterdag 27
oktober komt de Politiekapel
Noord- en Oost-Gelderland
naar Twello. Met de harmonie
van Cadenza geven zij vanaf
20.00 uur een gezamenlijk concert in de Jachtlustzaal. Een
garantie voor een plezierige en
muzikale avond uit.
De Politiekapel is het muzikale
visitekaartje van de politie in
Noord- en Oost Gelderland en
staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Schoonhoven.
Deze fanfare heeft een rol tijdens
officiële politieaangelegenheden,
maar treedt ook op uitnodiging
op zoals in dit geval in Twello.
Het repertoire bestaat uit prettig
in het gehoor liggende muziek.
De harmonie van Cadenza, onder leiding van Jorrit Laverman,
verzorgt het tweede deel van
het programma. Ook zij spelen
een afwisselend programma van
filmmuziek tot musicals en popsongs. Samen een garantie op
een geweldige avond uit. Kom
dus op zaterdag 27 oktober om
20.00 uur naar de Jachtlustzaal.
De toegang is geheel gratis.

Bingo bij
de voetbal
vereniging
VOORST.- De ballen zijn gepoetst, de machine is getest dus
het mag weer: na een lange en
hete zomer is het zondag 21 oktober zover, de herfstbingo van
VV Voorst.
Deze bingoavond wordt georganiseerd door VV Voorst in de
kantine op Sportpark de Forst.
De deuren zullen vanaf 19.00
uur geopend zijn, zodat de ballen om 20.00 uur kunnen gaan
rollen. Er zijn tien rondes lang
prachtige prijzen te winnen met
in de superronde de hoofdprijs
van €125,-. Het eerste kopje koffie wordt u gratis aangeboden en
als afsluiting vindt er nog een
verloting plaats. Zij zien u graag
op 21 oktober.

NESCAFÉ Dolce Gusto
Mini Me cadeau
b� aanschaf van
twee Silvana Support®
hoofdkussens*
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KLARENBEEK.- Vrijdagavond 12 oktober: het MFC in Klarenbeek
stroomt binnen mum van tijd vol. Vele Klarenbekers die met familie,
buren en/of vrienden op 21 september hebben meegedaan aan De Wiesneuzenkwis komen naar het centrale hart van het dorp. Allemaal
nieuwsgierig naar de uitslag van de allereerste editie van de dorpskwis.
Maar liefst 37 teams deden op 21 september mee aan de eerste editie van de
kwis. Ieder team kreeg een kwisboek
met 100 vragen in 10 verschillende
categorieën en daarnaast volgden er
ook nog opdrachten via Whats App.
Vragen over Klarenbeek, maar ook vragen over sport, eten en muziek en creatieve opdrachten. Om 23.30 uur die
avond moesten alle kwisboeken weer
ingeleverd worden bij het MFC. In de
weken die volgden, werd er niet alleen
volop nagepraat over de kwisavond,
maar begon ook het grote nakijkwerk.
Diverse avonden was de organisatie in
touw om alle antwoorden te beoordelen. Dat bleek niet zo eenvoudig als
van tevoren gedacht. Op een aantal

Afgelopen vrijdag werd de winnaar
bekend gemaakt. Voordat dat gebeurde
nam Willie van Beek het kwisboek nog
even globaal door met het aanwezige
publiek en besprak een aantal moeilijke vragen en ludieke antwoorden.
Samen met Marielle Bresser-Imanse
maakte hij vervolgens de top 10 bekend, om vervolgens de top 3 op het

Iedereen was laaiend enthousiast over
de kwis, de kwisavond en de prijsuitreiking. Dus De Wiesneuzenkwis krijgt
ongetwijfeld een vervolg. De organisatie wil alle sponsoren, waaronder ook
de gemeenten Apeldoorn en Voorst,
bedanken voor hun bijdrage aan dit
succesvolle evenement. Foto’s en filmpjes van de kwisavond en de prijsuitreiking, de uitslag, het kwisboek én
het antwoordenboek zijn te vinden op
de site www.wiesneuzenkwis.nl en op
de facebookpagina De Wiesneuzenkwis Klarenbeek.

Najaarsvoorstelling Toneelvereniging S.O.V.V.
TWELLO.- Op zaterdag 10 november
voert Toneelvereniging S.O.V.V. haar
najaarsvoorstelling op in de Multizaal van Sporthal Jachtlust. Aanvang
20.00 uur.
Deze keer voert S.O.V.V. een klucht
in drie bedrijven op, te weten ‘Onrust in het rusthuis’ geschreven
door Henk Roede: “Net een week
geleden is een nieuw bejaardentehuis geopend. Alles loopt nog niet

ACTIE

*OP=OP. vraag naar de voorwaarden

Twelloseweg 79, Terwolde
T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

vragen waren meerdere antwoorden
mogelijk en het nakijkboek werd dan
ook diverse malen aangevuld met antwoorden die ook goedgekeurd konden
worden. Na een 1e, 2e en soms zelfs 3e
correctieronde werd de einduitslag
ingevoerd en kwam er een overduidelijke winnaar uit de bus.

podium te halen. De grote winnaar
van deze 1e editie van De Wiesneuzenkwis bleek “Team 35+43”, gevolgd
door “Team Hoofdweg 74 en co” en
op de 3e plaats door “Team Vieswies”.
Het winnende team kreeg een grote
Kwisselbeker en een dinercheque ter
waarde van € 500,- te besteden bij Restaurant Pijnappel.

slapen & wonen

op rolletjes. Gelukkig zijn er dan
ook nog maar een drietal bewoners
aanwezig. Onder andere Olle Alle,
die zijn kapitale boerderij heeft verkocht voordat hij het tehuis in ging.
Driekus, een oude arme landarbeider, die nu een veel comfortabeler
leven mag leiden dan voorheen in
zijn krot. En tot slot Miep, die altijd
zo vitaal was, tot twee weken voor
de opening van het tehuis, waardoor ze met spoed ook een plekje

LEEGVERKOOP

heeft gekregen en zich nu heerlijk
in de watten laat leggen. Deze drie
ouden van dagen kunnen rekenen
op de constante zorg van de directrice, zuster Theadoramiena en klusjesman Tammo. Het team is nog niet
compleet, want er wordt nog druk
gezocht naar een goede kok..”
De najaarsvoorstelling is in de Multizaal van Sporthal Jachtlust, Jachtlustplein 7 in Twello. De zaal is open
om 19.30 uur en de voorstelling begint om 20.00 uur. In de pauze is er
een mooie verloting. De entreeprijs
is slechts € 6,00 per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar via sovvtoneel@
gmail.com en op zaterdag 10 november aan de zaal.

Veelbelovend
rockfestijn Rocktober
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houdt u mobiel!
aPK Keuring | onderhoud
airco Service | ruiT reParaTie
Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT
jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

BIJ INTRATUIN DEVENTER
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30%

Meer dan 40
scootmobielen
op voorraad!

KORTING

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

* Vraag naar de voorwaarden

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

Van Ghentstraat 10, Twello,
(0571) 274731

Familie
berichten
Diep bedroefd en geschokt zijn wij door het
geheel onverwachte overlijden van

Irene Spijker-Kerkvliet
Haar betrokkenheid bij de vereniging zullen
wij enorm missen
Wij wensen Erik, de kinderen en overige
familieleden veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur , Raad van elf en Vrienden van
C.V. De Vrogge Reuiers
Met verdriet staan wij stil bij het overlijden van
onze vriendin

Irene Spijker
Onze vriendenclub zal nooit meer compleet zijn.
“De Fietsvrienden”
Familie Hendriks
Familie Mentink
Familie Panhuis

Familie Keizer
Familie Overvelde
Familie Witteveen

Op donderdag 25 oktober a.s. hopen wij

Joop van Triest
&
Coby van Triest-Smit
50 jaar getrouwd te zijn.
Dit vieren wij op zaterdag 27 oktober D.V.
U bent welkom op onze receptie
van 15:00-17:00 uur bij:
Brasserie-Restaurant Korderijnk
Stationsstraat 31, 7391 EH Twello
IJsbaanweg 31, 7391 HH Twello.

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

Bel of schrijf u nu in via de site

TandzorgOpMaat.nl

Zoveel troostende woorden, kaarten en
persoonlijke aandacht hebben we ontvangen
na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma.

Leida
Grieving - Lieferink

€

magento

exact

+

Onze hartelijke dank daarvoor. Het heeft ons
goed gedaan te mogen ervaren dat zij bij
zovelen geliefd was.
Kinderen en kleinkinderen

Wij zijn diep getroffen door het plotselinge
overlijden van

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!

Besparing op tijd & geld
Al je data te beheren op 1 locatie

Twello, oktober 2018

Optie tot koppelen meerdere shops
Realtime synchronisatie van data

Irene Spijker - Kerkvliet

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

Bestuur IJsclub Terwolde

erk
d in maatw

n Steengoe
n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

Woorden schieten tekort door het plotseling
overlijden van

Irene Spijker-Kerkvliet
Wij wensen Erik, Leonie & Stef,
Jurgen & Elena en René & Margo
veel sterkte met dit verlies.
Vriendengroep de Melkbusse

Met verdriet staan we stil bij het
overlijden van

Irene Spijker-Kerkvliet
Dankbaar zijn wij, voor de jaren dat wij met
haar hebben mogen werken. Irene was een
fijne betrokken collega.
Wij wensen Erik, kinderen, familie en
vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.
Namens alle collega’s
Jumbo Binnendijk Twello

Workshops bij Michelle’s Bloemenwereld
Wo 31 oktober herfstkrans.
Di 6 november herfst arrangement.
Do 22 november najaar arrangement.
De kosten bedragen €35,Opgeven kan tot 28 oktober.
michellesbloemenwereld@gmail.com
06-14421526
Voor meer informatie en foto’s
michellesbloemenwereld

Marinka de Haan

Bekijk alle mogelijkheden op

o n l i n e c o n n e c t o r.n l
c

Echtgenote van ons bestuurslid Erik.
Wij wensen Erik en kinderen heel veel sterkte
om dit enorme verlies te kunnen dragen.

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

w ist u da t
u m ij m et
el ke ve rz ek er in g ?
n
ku nt in sc ha ke le

06 43997838

www.marinkadehaan.nl

dag en nacht

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

Uurwerk reparaties

Hans Hartgers
06-23920153
Klokken en Horloges
(batterijen)

TERWOLDE
0571 - 84 18 66
Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33, Twello

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL

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

Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, Twello
Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

We staan 24/7 voor u klaar:

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Nabestaanden die kiezen voor de begeleiding van Hemmes Uitvaartzorg
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van ons afscheidscentrum.
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HIGH FIVE bus betekent Gratis sporten
voor basisschoolleerlingen
TWELLO.- Uniek voor basisschoolleerlingen: gratis sporten! Voorst
Actief On Tour trekt met een e-bestelbus vol sport- en spelmaterialen
wekelijks langs basisscholen in de twaalf kernen van de gemeente. Op
maandag 29 oktober is de Kick Off om 14.30 uur op de speellocatie de
Groene Wig bij de brede school de Fliert. Stuif in en beweeg mee!

len, jongleren en bijvoorbeeld estafette materialen. Spijker en Maglajlic zullen per kern bekijken welke
sporten het best bij de deelnemende
kinderen passen. Uit voorafgaand
onderzoek is gebleken dat kernen
verschillende culturen hebben. De
ene kern heeft bijvoorbeeld meer met
skaten, balspelen in een andere kern
passen traditionele sporten als hockey en voetbal beter.

Samenwerking

High Five: we gaan weer
sporten!

De gemeenteraad heeft in een motie
vastgelegd dat alle kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 12 jaar uit de gemeente gratis moeten kunnen sporten
en bewegen. Voorst Actief On Tour is
voor dit sport – en beweegdoel in het
leven geroepen. Vanaf eind oktober
is dat mogelijk. Ton Spijker en Ismar
Maglajlic rijden dan met een speciale
beweegbus vol met buitensportmaterialen naar de basisscholen in de
kernen van de gemeente. Sportwethouder van der Sleen en beleidsadviseur sport van de gemeente Ingrid de
Croon hopen dat de bus met “High
Five” beweegarmoede tegen zal gaan
en de basisschoolleerlingen bij het
zien ervan zal enthousiasmeren tot
bewegen na schooltijd.
De gemeente wil met dit streven
het binnen blijven van kinderen na
schooltijd ombuigen naar kinderen
naar buiten laten gaan. Alleen of samen met vrienden bewegen, sporten.
Bij mooi weer vinden de activiteiten
buiten plaats. Bij slechtere weersomstandigheden kan het team gebruik
maken van sportzalen. Hier zullen
binnensportmaterialen die kinderen
aanspreken en aansporen om te bewegen rouleren.
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Voorster Nieuws

Met plezier bewegen

De beweegbus heeft ten doel de basisschoolleerlingen te enthousiasmeren buiten te gaan bewegen na
schooltijd. Genieten van sporten
en bewegen staat voorop. Kinderen
hoeven niet te denken dat ze moeten
zweten of zich uitsloven.
Als de kinderen zich hebben ingespannen, is er wat te eten en drinken
nodig voor nieuwe energie. Daarvoor
zijn er afspraken gemaakt met JOGGpartner Albert Heijn Twello. De gemeente werkt al samen met Jongeren
Op Gezond Gewicht Voorst. De deelnemende kinderen zullen gebruik
kunnen maken van gratis water, fruit
en energierepen uit de bus.

De High Five bus

De high five bus zal vanaf 29 oktober elke dag rond 14.30 uur op een
schoolplein van een basisschool
staan met een gevarieerd aanbod aan
sporten. Een grote verscheidenheid
aan materialen maakt dat mogelijk
De ene dag zal dat in Twello zijn, een
andere in Terwolde, weer een andere
dag elders in de gemeente. In de ene
plaats zal de bus wekelijks komen,
in een kleinere kern kan het eens
in de twee weken zijn.. Volleybal,
basketbal,overige balspelen, tikspe-

Voorst Actief On Tour is een samenwerking met het platform Voorst
Actief en Stichting de Koepel Sport,
Welzijn en Cultuur. Stichting de Koepel doet onder andere de exploitatie
en het beheer van sporthallen en
gymzalen. Spijker en Maglajlic kunnen hierover bij slecht weer beschikken.
Dankzij de samenwerking met Cleantech Regio, een organisatie waarin
Voorst samenwerkt met ondernemers om tot een energieneutrale en
duurzame economie en samenleving
te komen werd de aanschaf van een
volledig elektrische bestelbus mogelijk. NIJHA zorgt mede voor een
grote variatie aan materialen. Dankzij Buitink Sport 2000 Twello is het
team duidelijk herkenbaar gekleed.
Ook wordt er samengewerkt met BSO
sport, de BSO’s, het Veluws College
en het Voorster Nieuws.
Wethouder van der Sleen hoopt dat
het gratis naschoolse sportaanbod
vanzelfsprekend wordt.
En dat dit GRATIS bewegen kinderen
aanspoort tot lid worden van scouting, zwemclub of overige sportvereniging.

Stuif in en doe de High Five

Kom maandag 29 oktober naar de
Kick Off van 14.30 tot 17.00 uur op
de speellocatie de Groene Wig bij de
brede school de Fliert. Tijdens deze
kennismaking verzorgt Henk Pieterse, ex international basketbalspeler,
de warming-up en clinic..
Voor vragen kan er contact opgenomen worden met tom@voorstactief.
nl of 06-48031070

15e editie Snert
(wandel)tocht

auto

schade?

KLEIN AMSTERDAM.- Op zondag
21 oktober organiseert Buurtvereniging Klein Amsterdam, in samenwerking met de KWBN, voor
de 15e maal de Snert(wandel)
tocht. Daarbij zal dit jaar voor het
eerst parallel hieraan een fietstocht worden uitgezet.
Dit jaarlijks terugkerende evenement, dat mede mogelijk gemaakt
wordt door de lokale ondernemers
en een groep enthousiaste vrijwilligers, start en eindigt in het buurtschap Klein Amsterdam. Deze tocht
leidt de wandelaar en fietser door
het verrassend veelzijdige gebied
tussen Veluwe en Ijssel. dit jaar
de15e editie van dit evenement
wordt georganiseerd, zal er voor de
recreatieve fietser een fietstocht van
25 kilometer uitgezet worden en is
er voor de deelnemende kinderen
een leuk extraatje.

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28
liefhebber een warme kop snert te
verkrijgen.

Kosten

Voor deelname aan deze wandeltocht vragen wij een kleine vergoeding. Op vertoon van lidmaatschap
bedragen de kosten voor leden van
een wandelbond € 2,50 per deelname. Voor overige deelnemers (ook
voor de fietstocht) bedragen de kosten € 3,50 per deelname.

Routeinformatie

Ieder jaar wordt er een andere route
uitgezet. De route van dit jaar gaat
richting Voorst en de Voorsterklei.
Een gebied dat volledig heringericht is in het kader van Ruimte
voor de Rivier. In Cortenoever en
Voorsterklei zijn landinwaarts
nieuwe dijken gekomen, waardoor
de IJssel bij hoogwater meer ruimte
krijgt. De huidige dijken zijn op enkele plaatsen verlaagd tot drempels.
Alléén bij extreem hoogwater stromen de gebieden tussen de oude en
nieuwe dijk mee en verlagen dan de
waterstand in de IJssel. Cortenoever
en Voorsterklei gaan gemiddeld 1x
per 25 jaar mee stromen met de IJssel, waardoor de landbouwfunctie
kan blijven bestaan. Bij iedere route
ontvangt u tevens enige informatie
over de omgeving die u aandoet,
de ontstaansgeschiedenis van het
landschap en de bezienswaardigheden die u op de route aantreft.
Leuk om te bewaren als aandenken
of voor in uw wandelboekje! Men
heeft de keuze tot het wandelen
van 10, 15, 20 of 25 kilometer. Iedere route doet halverwege hetzelfde rustpunt aan. Mits aangelijnd is
het toegestaan om uw hond mee te
nemen. En uiteraard is er voor de

Vertrek en aankomst:

Boerderij De Diederik, Gravenstraat
30, 7383 RK Klein Amsterdam
(Rustpunt op de route)
Mocht u met het openbaar vervoer
reizen dan kunt u op de lijn Apeldoorn – Zutphen op het station
Voorst-Empe uitstappen. Wij zullen
u kosteloos van het station halen.
Neemt u hiervoor (op de dag zelf) telefonisch contact op. Uiteraard brengen wij u nadien
ook weer naar het station toe. Het
station ligt op 3,5 kilometer afstand
van de startlocatie.

Afstanden en starttijden:

25 km: start tussen 08.30 - 11.00 uur
20 km: start tussen 08.30 - 12.00 uur
15 km: start tussen 08.30 - 13.00 uur
10 km: start tussen 08.30 - 13.30 uur
25 km: start tussen 08:30 - 13:30 uur
(FIETSEN)
De organisatie is op de dag van de
snerttocht te bereiken op de volgende telefoonnummers: 06 44347504
of 06 53261587.

Groot Halloween spektakel in Twello
Weekendtentoonstelling
Pop up in Beeld

TWELLO.- Vrijdagavond 2 november wordt Halloween in het
centrum van Twello spectaculairder gevierd dan ooit. Trick or
treat, een groot spookhuis, een
spookdans, spookmuziek, spooktunnel en natuurlijk veel griezels
in het centrum.
Evenals voorgaande jaren wordt
er wederom aandacht besteed aan
Halloween in Twello centrum. De
organisatie nodigt kinderen samen
met vaders, moeders en andere
bekenden uit mee te doen met de
speurtocht. Probeer alle griezels te
vinden. Wanneer je alle griezels gevonden hebt, krijg je gratis toegang
tot het spookhuis. Ook worden de
kinderen uitgenodigd om bij Albert
Heijn door de spooktunnel te kruipen. Aan het einde van de tunnel
wacht een verrassing. Of kom kijken
naar de dansers van Voorwaarts.
Zij voeren een spookdans uit op
het Dorpsplein. Hier is ook de hele
avond spookmuziek, verzorgd door
DJ Mc Stone. Scouting de Vundelaar
zorgt op het Dorpsplein voor spektakel. En dan wordt er natuurlijk
bij veel ondernemers gegriezeld en
een verrassing uitgedeeld aan iedereen die verkleed is. Bij Print &
More en Albert Heijn wordt er weer
geschminkt, opgeven hiervoor kan
niet meer, alle plekken zijn vol.

Zin om mee te doen?
Geef je dan snel op.

Op 2 november mag je dan vanaf
18.00 uur jouw speurtochtkaart op-

TERWOLDE.- Zes amateurkunstenaars uit de regio laten een weekend
lang zien wat ze op creatief gebied hebben gemaakt in de afgelopen jaren. De exposanten zijn: Marian Dijkhof, Bertus de Vries, Roelien Michiels, Wil Kroon, Berthine Heerze en Anja Bakker. Voor alle zes is het
de eerste keer dat ze met hun werk naar buiten komen. Vandaar de titel;
ze willen graag een kort maar krachtig moment in beeld komen. Daarvoor hebben ze de voormalige Rabobank en later Kringloopwinkel van
Terwolde tot hun beschikking. Tijdstip: zaterdag 20 en zondag 21 oktober van 11.00 tot 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 65 in Terwolde.

Verkopen?
Open
dag
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BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur
NIJBROEK, Middendijk 3

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.

TWELLO, Verdistraat 21
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.

TWELLO, Raccordement 116
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.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

Een succesvolle
verkoop!
TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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.

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 € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 348.000,- k.k.
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Vier
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de14AFliert

halen bij het Voorster Nieuws / Print
& More. De eerste 250 deelnemers
krijgen een passende verrassing van
Blokker / Intertoys mee om de griezels te gaan zoeken. Durf jij mee te
griezelen? Aanmelden kan alleen

via de facebookpagina: Griezelen in
Twello.
(Deelname is op eigen risico. Op
deze avond worden foto’s gemaakt
die gepubliceerd kunnen worden.)

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.

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 € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

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

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.

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 € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

advies op maat!
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

PERSONEEL GEZOCHT

Wij zijn met spoed op zoek naar een gemotiveerde

scholier/student
W. Herms & Zn. B.V. maakt onderdeel uit van de Herms Groep. Dit
bedrijf houdt zich bezig met transport, containerverhuur, grondwerk,
rijplaten- en kraanverhuur. Het bedrijf is gevestigd in Epe, Doetinchem,
Amersfoort, Urk en sinds kort in Neede en bestaat uit ruim 100
medewerkers.
Vanwege toenemende drukte zijn wij voor verschillende vestigingen
op zoek naar:

(Leerling) Machinist Mobiele Hijskraan (m/v)
en
(Leerling) Machinist Mobiele Torenkraan (m/v)
Functie eisen:
• Enkele jaren ervaring
• Zelfstandig kunnen werken
• In bezit van TCVT hijsbewijs (m.u.v. leerlingen)
• Verantwoordelijkheidsgevoel en kwaliteitsbesef
• Dienstverband voor 40 uur per week
• In bezit van rijbewijs C/E (m.u.v. leerlingen)
Wij bieden:
• Een salaris conform de CAO voor het
beroepsgoederenvervoer
• Een gezellig team van enthousiaste collega’s
• Een gezond bedrijf met een prettige werksfeer
• Voor leerlingen : TCVT hijsbewijs en rijbewijs C/E
Sollicitatie kunt u richten aan:
W. Herms & Zn. B.V., t.a.v. Dhr. W. Sterken,
Postbus 414, 8160 AK Epe.
Of per e-mail naar wim.sterken@herms.nl
Meer informatie kunt u vinden op www.herms.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.
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Verkoper (m/v) gezocht
Wij zoeken een nieuwe collega met
ervaring in de drogisterij voor
2 à 3 dagen per week.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand in het bezit van of
studerende voor assistent drogist. Daarnaast is een diploma
schoonheidsspecialiste of in ieder geval affiniteit met visagie een pre.
Heb jij interesse om in ons gezellige team te komen werken,
schrijf dan een sollicitatiebrief met CV en foto en mail deze naar
monique@lubberts.nu of geef deze af in de winkel.

Etos Monique - Dorpsstraat 34 – 7391 DE - 0571-270769 - www.etos-monique.nl

Reizen voor tractorfans!

Trekkerskieken.nl is een reisorganisatie uit Twello, die sinds 2003 gespecialiseerd is in
dagtrips en reizen voor liefhebbers van tractoren in de meest brede zin van het woord.
We reizen binnen Europa, alsmede Amerika, Canada, Australië en Brazilië.
Ter uitbreiding van ons team, zijn we per direct op zoek naar een

Medewerker Reizen
16-24 uur p.wk.
verdeeld over 4 dagen
Jij gaat je bezighouden met het plannen, ontwikkelen en organiseren van reizen.
Wij zoeken iemand die kan organiseren, calculeren en onderhandelen. Een zelfstandige HBO-er
die vloeiend Duits en Engels spreekt en schrijft. Frans is een pré.
Een ‘pietje precies’ die kan toveren met Word, Excel en Outlook en zorgt voor sluitende contracten
en goed vastgelegde reisafspraken.
Vraag de volledige vacaturetekst via info@trekkerskieken.nl en stuur je CV voor 26 oktober 2018.
Telefonische inlichtingen bij Esther Smit tel. 06-21835116.

Trekkerskieken.nl
Reizen voor tractorfans!

-

en o

Voor nadere informatie kun je bellen naar:
0571-270769 en vragen naar Esra of Monique op 06-53175479.

Trekkerskieken.nl

Je

BEL DIRECT: 0571 - 27 70 23

RESTAURANT
SWINCKELS IN TWELLO
ZOEKT PER DIRECT:

TOPPER IN DE

BEDIENING

*

VOOR 1 - 2 AVONDEN PER WEEK
*Ervaring is wel een pré

WIJ BIEDEN: LEUKE WERKSFEER,
GEZELLIGE COLLEGA’S, FLEXIBELE
UREN, GOED SALARIS PLUS FOOI.

REISTIJD OP DE FIETS:
10 min. vanaf Deventer
10 min. vanaf Terwolde
10 min. vanaf Teuge
INTERRESSE?
Mail je cv naar
barbara@swinckelsintwello.nl
of bel 0571 27 70 23.
Dorpsstraat 12, Twello
Swinckels adv 128x190 DEF.indd 1

03-10-18 16:07
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Feest voor diamanten
echtpaar Slijkhuis

Bakker Bart Twello is jarig en viert feest 12.5
op zaterdag 20 oktober 2018!

ONTBIJT
Samen
voor

KOFFIE MET GEBAK
2,50

2,50

Samen
voor

Warme drank, roombotercroissant met jam, mini Bartje® belegd
met ham of kaas en vers sap sinaasappel (180 ml).
Alleen Verkrijgbaar tussen 8:00 en 10:00 uur.

Alleen verkrijgbaar tussen 10:00 en 12:00 uur.

SUPERSAUCIJS

1,50
Het diamanten echtpaar Slijkhuis-Weijers.
WILP-ACHTERHOEK.- Het was afgelopen dinsdag 16 oktober precies zestig jaar geleden dat Reinder Slijkhuis
en Gerritje Weijers door het huwelijk
aan elkaar werden verbonden. In 1958
werd hun liefde met een huwelijk bekroond. Vol trots kijkt het echtpaar
Slijkhuis-Weijers terug op die trouwdag. `Het was een mooie dag, maar
erg slecht weer. Regen, hagel en harde
wind, het sneeuwde nog net niet,’
weet Reinder zich nog te herinneren.
Gerritje Weijers werd geboren op 25
februari 1934 in Teuge. Op de hoek
van de Stationsweg / Rijksstraatweg
stond haar wiegje. Toen ze een jaar
oud was verhuisde ze met de overige
gezinsleden naar Diepenveen. Reinder
Slijkhuis werd geboren aan de Achterhoekseweg 2 in Wilp-Achterhoek. Dit

MOD/
MOD/
ERN+
ERN+
STYLE
STYLE

Alleen Verkrijgbaar tussen
10:00 en
en 12:00
14:00
16:00 uur.
uur

is nog steeds het huidige woonadres
van het echtpaar. Ze kregen samen 5
kinderen, waarvan helaas een zoon
overleden is. Ook zijn ze de trotste
grootouders van maar liefst 8 kleinkinderen.

Vrijwilligerswerk

Reinder en Gerritje hebben op de
boerderij samen altijd melkkoeien
en varkens gehouden. Nu het werkzame leven erop zit houden ze nog
enkele schapen en kippen, puur uit
liefhebberij. De tuin om het huis ligt
er keurig bij, doordat ze dit nog zelf
onderhouden. Ongeveer 3 jaar geleden
werd Reinder Slijkhuis Koninklijk
onderscheiden voor het vele vrijwilligerswerk dat hij deed. Ook Gerritje
zit niet stil en doet ook nog het no-

OOK VOOR DE KLEINTJES IS ER GENOEG TE BELEVEN.
ZO HEBBEN WE EEN SPECIALE EN SUPER LEKKERE
KINDERLUNCH VOOR SLECHTS €3.00.
TUSSEN
11:3011:30
EN 14:00
STAAT
SPRINGKUSSENVOOR
VOOR
TUSSEN
UUR UUR
STAAT
ER ER
EENEEN
SPRINGKUSSEN
KINDEREN EN
EN KUN
KUN JE
ZETTEN
DEDEKINDEREN
JE GLITTERTATTOOS
GLITTERTATTOOSLATEN
LATEN
ZETTEN.

ZIEN WE JULLIE OP ONS JUBILEUMFEESTJE?

altijd lekker vers

Bakker Bart Twello | (0571) 27 25 05 | www.bakkerbart.nl
*Alle bovenstaande acties zijn geldig bij Bakker Bart Twello op zaterdag 20 oktober 2018.

dige vrijwilligerswerk, onder meer
voor de Hervormde Vrouwen Groep
(HVG) Om in beweging te blijven gaat
ze wekelijks nog naar het zwembad in
Apeldoorn. Behalve felicitaties van
burgmeester Penninx heeft het echtpaar ook gelukwensen ontvangen van
de loco-commissaris van de Koning
in Gelderland en van het Koninklijk
Huis. Met een gezellig etentje heeft het
echtpaar Slijkhuis, samen met kinderen en kleinkinderen, het diamanten
huwelijksfeest gevierd.

Beleef de vogeltrek
OLST.- De herfst is weer in volle gang; slimme vogels maken zich op voor hun
jaarlijkse overwintering in het warme zuiden. De IJsselnatuurgids van Staatsbosbeheer neemt u op zondag 28 oktober graag mee de uiterwaarden in om samen
vogels te spotten! De vogeltrek is hét perfecte moment om in de Duursche Waarden veel bijzondere vogels te zien. Dit natuurgebied is namelijk een belangrijk
punt op de IJsseltrekroute! De IJssel natuurgids vertelt u over het ontstaan van
het gebied en laat zien waarom het zo geschikt is voor bepaalde vogels. Zien we
ook dit jaar weer de wouw? Of misschien een visarend deze keer? Trek uw wandelschoenen of laarzen aan, neem uw verrekijker mee en kom naar de Duursche
Waarden! Zondag 29 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. Kosten: € 5,00 volwassenen
en € 2,50 kinderen tot en met 12 jaar. Start vanaf de parkeerplaats bij de steenfabriek op Fortmond, aan de Fortmonderweg in Olst. Aanmelden kan bij Infocentrum IJssel Den Nul, evenementen@infocentrumijssel.nl Tel: 0570-745040.
Spontaan meewandelen kan ook. Tip: Goede waterdichte schoenen of laarzen
zijn handig en neem vooral een verrekijker mee.

Nieuws
Nieuws
& Tips

VACATURE:
VACATURE:
VOORMAN /ALLROUND TIMMERMAN
VOORMAN /ALLROUND TIMMERMAN

& Tips

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Herfstperikelen
Hoewel het nog steeds zomer lijkt buiten is de herfst nu toch wel ingezet. Langzaam
beginnen de bladeren te kleuren en er zijn al grote hoeveelheden eikels gevallen.
Sommige honden vinden het leuk om daar mee te spelen, op te kauwen, of nog
erger, heel door te slikken. Een bron van ellende! Eikels op zichzelf zijn al giftig. Ze
bevatten tannine (looizuur), een stof die giftig is voor honden (en overigens ook
voor andere dieren zoals paarden). Braken en diarree zijn het gevolg, en ook de
nieren kunnen aangetast raken.
Bij heel doorgeslikte eikels (of bijvoorbeeld kastanjes, walnoten, etc.) loert het
gevaar van een darmafsluiting. De eikel blokkeert de doorgang in de darm met
ernstige ziekteverschijnselen tot gevolg. Vaak is de enige redding een operatie
om de eikel te verwijderen. Het is een levensbedreigende situatie. De eerste
symptomen zijn meestal ook braken en diarree.
Giftige paddenstoelen kunnen tevens een risico vormen, al zijn er gelukkig weinig
honden die die vanzelf opeten. Pups zijn wel sneller geneigd om onbekende dingen
te proeven. Let hier dus extra op bij het uitlaten, voorkomen is beter dan genezen.
Ziet u het gebeuren, dat de hond iets opeet dat mogelijk schadelijk is? Neem even
contact op! In veel gevallen kunnen we de hond snel laten braken om verdere
problemen te voorkomen.
Geniet van een zonnige herfst met uw huisdier!

Twello
Torenbosch 64
7391 CA Twello

BOEZEWINKEL & MULDER BOUW
BOEZEWINKEL & MULDER BOUW
DE VOORTWEG 1, 6971 JX VOORSTONDEN / BRUMMEN
DE VOORTWEG 1, 6971 JX VOORSTONDEN / BRUMMEN
TEL. 0575 - 477 111
TEL. 0575 - 477 111
WWW.BOEZEWINKELMULDERBOUW.NL
WWW.BOEZEWINKELMULDERBOUW.NL

Klarenbeek
Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

Torenbosch 64
7391 CA Twello

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

GROEI JIJ
MET ONS MEE?
De afgelopen jaren heeft Neenah Coldenhove een flinke groei

doorgemaakt. We zijn per 1 september 2018 naar de 4-ploegen

overgestapt en zijn ons nu aan het voorbereiden op de 5-ploegen.

Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar jou om ons te ondersteunen.
Beschik jij over een Technische Opleiding niveau 3 of 4, een diploma

Procesoperator A of B of ben je technisch aangelegd met een diploma
op niveau 4, dan zou jij wel eens de persoon kunnen zijn waar we
naar op zoek zijn.

Vacatures:

 PROCESOPERATORS STOFBEREIDING

 WIKKELAARS zijn verantwoordelijk voor het

 MACHINEVOERDERS bewaken het hele

 ALLROUND MEDEWERKERS zijn flexibel

regelen en controleren het stofbereidingsproces en
verzorgen de vereiste papiersamenstelling.

proces aan een van onze papiermachines. Beide functies
vereisen veel nauwkeurigheid en precisie.

Wat bieden wij:
Na een uitgebreide introductie word je, afhankelijk
van opleiding en ervaring, middels een Persoonlijk
Opleidingsplan opgeleid, zodat je perfect past in één
van deze functies. Tevens zullen wij medewerkers de kans
bieden om op de Papierschool een landelijk erkend diploma

overwikkelen van rollen papier. Als Wikkelaar moet je zeer
nauwkeurig zijn en goed in een team kunnen werken.

inzetbaar op de afdeling Nabewerking. Je bent
machinevoerder aan de Wikkel en Plakmachine en je
bent inzetbaar in onze geautomatiseerde rollenbaan en
expeditie.

Interesse:
Stuur dan je CV en je motivatiebrief aan
personeelszaken@coldenhove.com. En je zult ongeveer
binnen twee weken horen of je wordt uitgenodigd voor de
sollicitatiemiddag. Tijdens deze middag spreek je met de
HR-afdeling en collega’s van de afdeling waar je eventueel

Procesoperator niveau 3/4 te behalen.

gaat werken. Kom kijken of Neenah Coldenhove bij jou past!

Naast een goed salaris ontvang je 8% vakantiegeld, 25%

afdeling. Wil jij verder met ons en wij met jou dan zullen we

ploegentoeslag, een 13e maand en een resultaatafhankelijke

Overtuig ons in een selectiegesprek en neem een kijkje op de
een vervolgafspraak maken en een capaciteitentest afnemen.

uitkering. Daarnaast kent Neenah Coldenhove een uitgebreid
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Neenah Coldenhove is een fijne plek om te werken.
Vakmanschap wordt gewaardeerd en er is ruimte om
persoonlijk te groeien. We werken professioneel met elkaar
samen en collega’s kennen elkaar, over de afdelingen heen.
We zijn een papierfabriek waar mensen met plezier werken.

meer informatie:
neenahcoldenhove.com
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Posterenk omarmt woningbouwplan

De aanwezigen luisterden aandachtig naar onder meer Gerrit Nikkels.
POSTERENK.- Tijdens een druk bezochte informatieavond op donderdag 11 oktober in de Wilpermolen reageerden de Posterenkers positief
op het Woningbouwplan Posterenk. Bijna zestig mensen waren aanwezig om te luisteren naar de eerste ontwerpplannen die werden gepresenteerd door de bedrijven Bessels en Nikkels.
Andre Berenschot, voorzitter Posterenks Belang e.o. opende de informatieavond. Berenschot ging kort
in op de historie van de woningbouw in Posterenk met een bestemmingsplan wat werd goedgekeurd
door de gemeenteraad in 2012. In
2013 werd de uitvoer ervan geblokkeerd vanwege een breed besloten
bouwstop voor de kernen Wilp,
Wilp-Achterhoek, Terwolde , Bussloo en Posterenk. In 2016/2017
ontstond wederom ruimte voor
woningbouw in de kleine kernen
Voorst en dat was aanleiding voor
de dorpen Wilp-Achterhoek, Wilp,
Bussloo en Posterenk om samen op
te trekken als Vitale Kleine Kernen
Voorst (VKKV). Er werd in 2017
samen een enquête uitgezet om de
behoefte naar nieuwbouw in beeld
te brengen. Er worden namelijk door
de provincie andere eisen gesteld
waarbij vooral wordt gekeken naar
de behoeften voor woningbouw in
de kern. Frans Pol gaf uitleg over de
resultaten van de enquête en vanuit
het rapport, opgesteld door Bureau
Guidan, kan worden geconcludeerd
dat er inderdaad sprake is van een
behoefte aan nieuwbouw. Zo`n 34
personen hebben aangegeven in
Posterenk te willen wonen waarvan
19 met een eerste keus voor Posterenk. Opvallend is dat 72% jonger
is dan 35 jaar, 75% woonachtig in
de Gemeente Voorst. 25% is zoekende naar een woning in de prijsklasse

tot €200.000 en het merendeel tussen
de €200.000 - €300.000. Verder wordt
aangegeven dat men vooral op zoek
is naar een hoek of tussenwoning en
14% zoekt het in hogere prijsklasse
met een vrijstaande woning. Het
rapport concludeert concreet dat er
voor Posterenk de eerste jaren ruimte is voor 10-15 woningen.
Ontwerpplan woningbouw
Vervolgens gaven de bedrijven A.J.
Bessels en Nikkels uitleg over de
eerste plannen voor woningbouw.
Gerrit Nikkels gaf aan dat de beide
aannemers in dit project samen optrekken, juist omdat zij aanvullende
kwaliteiten hebben. Vanuit een gezamenlijk ontwikkeld plan zal bij de
uitvoering Bessels zich richten op
de vrijstaande woningen en Nikkels
op de realisatie van de projectmatige woningen. Nikkels onderstreepte
nog eens het belang van de enquête.
Wethouder Lagerweij had in de jaarvergadering van PBO twee locaties
aangegeven te weten, de Molenallee
en Postakker 2. Eigenaar Benne van
de locatie Molenallee ziet echter af
van de ontwikkeling van woningbouw op die locatie. Door Jeroen
Bessels werd aangegeven dat voor
de korte termijn hij met Benne is
overeengekomen dat hij de locatie
Molenallee kan gebruiken om een
deel van zijn materiaalopslag te realiseren bij vertrek aan de Enkweg.
Bij de realisering van Postakker

2 wordt namelijk de bedrijvenhal
van Bessels afgebroken en hij zal
dit verplaatsen naar de overkant op
het adres Enkweg 4. Op termijn zal
het gehele bedrijf worden verplaatst
naar de Molenallee. Willem Visser,
werkzaam bij Nikkels, gaf uitleg
over de gehele procedure waaronder de uitgevoerde locatiestudie en
ruimtelijke analyse en uiteindelijk
moet dat leiden tot een indiening
van een principe verzoek bij de gemeente Voorst. In de planontwikkeling wordt waarde gehecht aan enkele belangrijke uitgangspunten zoals
de aansluiting op het landschap en
de doorkijkjes. De Stronkseweg behoudt het karakter als landweg en
wordt enkel middels een wandelpad
verbonden met Posterakker 2. De
Enkweg fungeert dus als enige ontsluiting. Het plan bevat gevarieerde
woningen met 8 vrijstaande woningen, 10 twee onder een kap en 8 serie. Het voorstel is de bouw in twee
fasen uit te voeren waarbij in 2019
gestart zou kunnen worden met fase
1, met 6 twee onder een kap, 5 vrijstaande en 4 seriewoningen.
Reacties en vragen
Er waren meerdere vragen zoals hoe
het gaat met de uitgifte van de woningen en of Posterenkers daar ook
voorrang genieten. De inschatting
is dat half 2019 gestart kan worden
met de uitgifte van de woningen. Bij
de uitgifte moet men zich houden
aan de daarvoor ingestelde gedragsregels. PBO bestuur gaf daarbij aan
bij de gemeente wel te wijzen op de
uitkomsten van de enquête en de
daarin beschreven behoeften vanuit
Posterenk. Ook werd gevraagd of er
extra geluidsmaatregelen nodig zijn
in verband met de A1 met als antwoord dat dit nog nader onderzocht
moet worden in de vorm van een
Geluidsplan.
De vraag of dit plan in overeenstemming is met de uitkomsten van de
enquête kon bevestigend worden
beantwoord door Nikkels. Dus met
kansen zowel voor starters alsook
doorstromers. Ook waren er vragen naar de prijzen van de woningen. Hierbij worden aldus Bessels
marktconforme prijzen gehanteerd.
Ook werd een vraag gesteld over de
naamgeving van dit nieuwe plan. Er
wordt nu nog gebruik gemaakt van
een werktitel Postakker 2 maar gezocht wordt naar een meer passende
naam. In het algemeen waren de geluiden positief en na het informatiedeel was er ruim de gelegenheid om
nog even na te praten.

De Terwoldse fietsgroep op de trappers
TERWOLDE.- Op het kerkplein in
Terwolde hadden de deelnemer aan
de tocht van de Terwoldse fietsgroep
zich verzameld om aan de tocht te
gaan beginnen. Het was prachtig
weer, weinig wind en een strak blauwe lucht. Stipt om 13.00 uur stapte
de groep (25 personen) op de pedalen om zich te laten verrassen door
de door Alie en Pieter Nijhof uitgezette tocht. Zij fietsten in een rustig tempo over de Molenweg, over
de Zeedijk en langs de Terwoldse
Wetering richting Oene en Epe. Gedeeltelijk door de gemeentebossen
van Epe, het Gortelsche Bosch en
over de Tongerensche heide ging het
over het fietspad langs de Langeweg
richting Gortel. De landschappen en
wegen waren divers en iedereen genoot.
Een eindje voorbij Gortel, ze hadden
er zo’n 25 kilometer opzitten was
het tijd voor een sanitaire stop en
zich zelf even te voorzien van eigen
versnapering en/of drinken. Na deze
korte pauze ging de tocht, via de Hanendorperweg verder richting Emst
en Vaassen. Via mooie binnenwegen
arriveerden zij in Vaassen. In Vaassen gingen zij met zijn allen naar de
koffie en thee stop bij Daams Koren-
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Jose van Halderen
molen. Er werd heerlijk buiten op
het terras gebivakkeerd en menigeen liet zich ook verlijden voor een
lekker stukje warm appelgebak, uiteraard met slagroom. De sfeer was
heel gezellig en ongedwongen. Het
leuke was ook dat velen tijdens de
tocht ook weer op voor hen nog onbekende fietspaden waren gekomen.

Na deze lange pauze ging de groep
weer verder richting Terwolde. Zij
waren voor vijf uur weer terug zodat voor sommigen de griepprik nog
kon worden gehaald. Het was een
mooie gezellige sportieve fietsmiddag waarbij veel werd gepraat en
gelachen. Zo houden de pedaleurs
hun vitamientjes de conditie op pijl.

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!
Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming
Service en Onderhoud

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

Duo Driekwartier de Kopermolen
KLARENBEEK.- Vrijdag 12 oktober was het tijd voor het eerste Duo Driekwartier van dit schooljaar. Het was een uitvoering van groep 3, 4 en 7.
Zij lieten in 45 minuten zien wat er de afgelopen periode geleerd is.
Groep 3 liet zien hoe goed zij al kunnen lezen. Tijdens het voorlezen was
er ook een klein toneelstukje te zien.
Groep 7 vertelde over het onderzoekend leren; plasticsoep is troep. Er
wordt erg veel plastic gebruikt in
de wereld, dit beland onder andere
in de zee, hier overlijden heel veel
dieren aan. Ook warmt de aarde op
doordat er steeds meer broeikasgassen vrij komen. Hier heeft de natuur
last van, zo was er tijdens de opvoering een ijsbeer te zien die last had
van de klimaatverandering. De kinderen lieten zien hoeveel plastic er
in de groepen verzameld wordt. Om
hier verandering in te brengen wordt
er geadviseerd om een schoolbeker
mee te geven in plaats van pakjes.
Dit scheelt veel plastic afval en is dus
veel beter voor het milieu. Groep 3 en
4 zongen het bekende Bananenlied.
Groep 7 sloot de Kinderboekenweek
af met gedichten over vriendschap.
Als afsluiting van deze Duo Driekwartier werden er hartjes uitgedeeld met complimenten erop. Het

is belangrijk om die aan elkaar te
geven en het is fijn om ze te krijgen,
het zorgt voor een goede sfeer in de
klas. De kinderen, ouders en opa’s en
oma’s hebben genoten van dit Duo
Driekwartier.

Andere tijden
Er wordt wel gezegd dat alles wat goed is terugkomt. Maar
ook dat de geschiedenis zich herhaalt. En dan ga je toch
denken dat er veel is gebeurd in die geschiedenis waarvan
je hoopt dat het nóóit terugkomt. Omdat het niet goed was.
Bijvoorbeeld oorlog. Dat lukt nog niet overal, maar in
Nederland al wel een aardige tijd. En bijvoorbeeld de mode
uit de jaren tachtig. Tenminste, daarvan hoop IK dattie nooit
terugkomt. (Natuurlijk ná oorlog, begrijpt u me goed.)
Bandplooibroeken, vleermuismouwen, schoudervullingen
en getoupeerd haar. En dat gold dan zowel voor dames als voor
heren! Ook ik liep in die tijd rond in oversized jasjes, waarvan de
schouders zo breed waren, dat het leek of de kledinghanger er per ongeluk nog in was
blijven zitten. Ik moest zijdelings door de deur van m’n lokaal. Wanneer het flink waaide
bolden de mouwen van je blouse zo op dat je echt even dacht dat je zou opstijgen.
En in het bovenste deel van zo’n bandplooibroek kon je je complete platencollectie
verstoppen. Ik ben nu heel erg bang dat het weer terug gaat komen, de eerste tekenen
op de catwalks zijn er al. Brrrrr… Voorlopig niks weg doen van de afgelopen jaren. Alles
van de jaren ’80 hád ik al weggedaan. Leuk om het daar over te hebben, ‘vroeger.’ Bij
maatschappijleer interviewen leerlingen bij het thema ‘jongeren’ (één van) hun ouders
over hun schooltijd toen ze dezelfde leeftijd hadden als hun zoon of dochter nu. Naar
welke muziek luisterden ze, wat droegen ze, wat keken ze (op een televisie!), wat voor
soort leerlingen waren zíj destijds in de klas, gingen ze uit? Tijdens de voorbereiding
liepen we al een beetje langs de muziekgeschiedenis. Bekeken clips van bands uit de
jaren ’70 en ’80. En ontdekten dat die broeken met scheuren en gaten, die nu zo veel
gedragen worden door ‘de jeugd van tegenwoordig’ (ook zo’n mooie term), eigenlijk
hun oorsprong hebben in de Punktijd. Alleen zijn ze nu keurig door de fabrikant van
het kledingmerk aangebracht en niet door opstandige pubers zelf. Maar we begonnen
met een protestlied uit 1965: ‘Er komen andere tijden.’ Gezongen door Boudewijn
de Groot als aanklacht tegen die saaie ouders, die ‘andere generatie.’ ‘Kom vaders
en moeders, kom hier en hoor toe/we zijn jullie praatjes en wetten zo moe/je zoons
en je dochters die haten gezag/je moraal die verveelt ons al tijden/en vlieg op als de
wereld van nu je niet mag/want er komen andere tijden!’ BAM! Muziekkenners weten
natuurlijk dat dit een vrije vertaling was van het lied van een nog veel beroemdere
protestzanger, Bob Dylan, ‘The times they are a-changin.’ Jongeren zetten zich in die tijd
veel sterker af tegen hun ouders en de generatiekloof was groter dan tegenwoordig.
Hoewel… Zelf zat ik op de middelbare school in de jaren ’70. Mijn mentor in de brugklas
kwam op huisbezoek in een gebleekt ‘spijkerpak’ (zo heette dat toen) en met haar
tot op z’n schouders, plofte op onze bank neer en begon eerst een ‘sjekkie’ te draaien.
Waarschijnlijk schoof mijn moeder keurig de asbak naar hem toe. Ook later maakte ik
nog mee dat leraren rookten voor de klas. Nu zou dat bizar zijn. Geschiedenis herhaalt
zich. Er zijn weer musicals over o.a. Abba, de film ‘Grease’ wordt eindeloos herhaald
en van ‘het ouwe liedje’ worden nieuwe versies gemaakt. Maar een jeugdcultuur zal
altijd wel blijven bestaan. Vind ik ook wel zo gezond. Je een béétje afzetten tegen ‘het
gezag’ , je eigen identiteit ontwikkelen, kritisch zijn, vragen stellen. Ook op school. Ik zag
nog twee dingen waar ik blij van werd de afgelopen week. Een nieuwe heftig hypende
boy-band uit Zuid-Korea, ‘BTS’, lokte fans uit alle landen van Europa naar Amsterdam,
waar ze samen voor de poorten van de Ziggo stonden te zingen en dansen. Een soort
internationale jeugdcultuur. Muziek verbroedert, al leek ‘verzustert’ hier meer op z’n
plaats. Verder won Nederland van Duitsland met voetballen. Dat is altijd bijzonder,
er scheen jarenlang nog ‘iets met die oorlog’ mee te spelen. Een Nederlandse trainer
zei ooit dat voetbal oorlog IS. Maar dit keer gingen de spelers van beide teams, na de
volksliederen, ook sámen op een groepsfoto. En daar werd ik eigenlijk nog blijer van
dan van die overwinning. Alle Menschen werden Brüder? The times, they are a-changin’.
Gelukkig maar.
Bert Jansen
Docent VC Twello

www.veluwscollege.nl/twello

PUNTJES
Boekhandel Oonk
Stationsstraat 4, Twello

VAN HEES VERSMARKT

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.

Voorster Nieuws
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

per kilo

0.99

De lekkerste
mandarijnen

20 stuks

3.99

Ch ine se ko ol

per stuk

An dij vie

Elstar of jonagold of
golden delicious 2.5 kilo
Sal ade van de we ek
Haw aii sal ade

200 gram

0.99
2.99

1.49

0.79

Krop sla

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

TK pompoenen en kalebassen, volop keuze. Beukelaarsweg 5, Teuge.
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Het betrouwbare adres
voor al uw computerproblemen!
info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Taxus haag. Bomen, Japanse
hulst als buxusvervanger,
Rhodo’s,Sierheesters, Hedera,
Grassen, Graszoden Laurierstruiken, www.kwekerijhetveld.nl Veldw. 50, Klarenbeek,
055 3011451

VIKING ROBOTMAAIER

Edelsmederij Jansen Voor al
uw handgemaakte sieraden,
tevens reparaties aan juwelen
en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 0651607885 Twello.

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 06Nieuw gazon maken? Oude
14375736 www.mulderorthokoemest voor de tuin (fijn
pedie.nl
gemalen). Info: 06 45 69 89 74,
na 17.00 uur.

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

www.overmars-tuinenpark.nl
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Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712
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MACHINES VOOR TUIN EN PARK
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Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

ER

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

AR

ari
1GEMjaEENnu
TE VOORST

e k se
De o l eb r oek
L l k ran
a nte
R

EKE

BRO

JAAR

NT

RGKRA
ROTARY MANTELZO

YCLUB VOORST
UMJAAR VAN ROTAR
2016

UITGAVE IN HET JUBILE

NOVEMBER

EEN SPECIALE UITGAVE

Mantelzorg
in Voorst

VAN ROTARY VOORST

RANT

ROTARY MANTELZORGK

1818 - 2018

47E

MANTELZORG

NG
JAARGA

Stefan Groothuis winnaar

nte Voorst |
1 januari 200 jaar gemee
s|
r in oude Gemeentehui
Expositie Henk Mulde
zich voor |
Politieke partijen stellen
nte Voorst |
Gemee
de
van
foto’s
Oude
Vastgoed |
Elizen
van
nk
Gesche
Geveltje |
Glühwein bij ‘t Olde
i|
Programma 1 januar

van Olympisch goud

en wonend in Voorst

mensen uit de
Foto: Paul van der Linden.
Vaak zijn mantelzorgers
en liefde. Ze hebde hulpvragende.
een tomeloze kracht
naaste omgeving van
woord waarvan iedereen ben dit met een zelfopoffering en overvan bezuinigingen hebof een kind, een buur
eigenlijk? Het is zo’n
ontleis, maar De vele jaren
voor Zoals een ouder
Vanwaar die naam
maar het taalkundig
Deze mantelzortuiging gedaan die ongekend dit voor ben opnieuw laten zien dat de zorg
mee bedoeld wordt,
of een goede kennis.
aan. Ik in ieder geval
wel weet wat er
ontkennen dat
kan zijn. Maar dat
nam ik tenminste
zelf vanzelfsprekend
dit het valt niet te
naasten ook prachtig
een gers vinden het
den doet vrijwel niemand, gesteld een stukje te schrijven voor
belasting was. En rehier in
weg dat dit vaak ook
de hen een enorme
werd
zorg verlenen of zoals
is soms neemt niet
voor al die dat zij
niet. Tot mij de vraag
mantel? Zonder vooraf
wordt: “dat is goed
gelmatig nog is. Mantelzorg
mij duidelijk, maar
zware belasting betekende
na Voorst vaak gezegd
vat ik het op als een
vorm van topsport,
magazine. Zorg lijkt
die helden. Laten we
Daarnaast zijn er ook
e ook gewoon een
opgezocht te hebben,
ook gegeven mantelzorgers,
taalkundige herkomst
aan onze zorgbehoevend
en het juist daar- noaberschap!”die zonder enige band met
met hoeveel liefde deze
het keiharde snoeien
aangeboden wordt
, hoe verdrietig en
van de vrijwilligers,
warme deken die
wordt!
optreden als mantelparadoxaal herontdekken
ik het in mijn privéomgeving zo meer.
weer de hulpvragende,
over de helden door
naasten. Zo heb
maat, de portemonnee
Laten we de verhalen
mantelzorgers moeten
meegemaakt. Daarover
deze
menselijke
Al
dichtbij
zorger.
omgevan
hun eigen
de
zwaar ook,
met z’n allen.
die velen van ons in
want zonder hen is
een beetje meer trekken
maat te staan. Het draaide ving van dichtbij meemaken, verder
ondersteu- we koesteren,
gehandials be- menselijke
niet omdat we van die
voor chronisch zieken,
willen vaak niet Dus
de keiharde knaken.
Kijk ik naar hoe mantelzorg
onzouden moeten, zorg
vertellen. Deze helden
dan krijg vooral om
ning door naasten af
ouderen en dementerenden
grip in de media voorkomt,
naasten de permanente
mantelzorgers capten,
(samen) aan ons
oma anders dan hun
maar wel zodat al die
ietwat wrange en
betaalbaar. Zij werken
januari is mijn lieve
ik er soms toch een
zorg bieden die ze kunnen een beetje meer lucht krijgen! Op het
hele discussie Afgelopen
lang was ze of laatste
aller idealen!
nare bijsmaak van. De
we die menselijke maat
ik er uiteraard achoverleden. Twintig jaar
Laten
kwam
en
geven.
internet
de
zorgstelsel
in
grote
was
over het snijden in ons
waarallergrootste fan. Ze
terugbrengen in de discussie ter dat ik niet de enige was die zich ooit
hulp en onder- mijn
de jaarlijkse gemeentelijke
tomeloze en begrip
de vraag in hoeverre
de herkomst Naast
omtrek bekend om haar
Het gaat over mensen.
in de vorm
werd over de zorg.
worden van de wijde
druk gemaakt heeft over
bete- dering voor mantelzorgers
steuning gevraagd mag
en vechtlust, maar helaas
verder van de energie
van dit woord. De etymologische dat van een waardebon, en een Mantelzorgdoor de kanker in
omgeving, kwam steeds
ontdekte
wil ik
ze uiteindelijk geveld
kenis, waarmee ik meteen
steun van Rotary Voorst,
kanker heeft
duiden met dag met
persoonhaar lijf. Na de diagnose
de herkomst van een woord
op deze plaats graag mijn
het algemeen
alle
mantelzorg is hier
van
voor
mijn oma nog drie over
heet,
woord
uitspreken
een mooi
De zorg
Verschure lijke waardering
mooie jaren mogen meemaken. en mijn
Mantelzorgen is lang
als volgt: ‘Meneer Hattinga
vader
volgt heeft uit- mantelzorgers. gemakkelijk en op somdie haar kinderen, mijn
(1971), mantelzorg als
altijd even
was prachVooral
die men binnen niet
tante, haar hebben gegeven
gelegd: […] de zorg
momenten zelfs zwaar.
oma, haar kinverleent is voor mige
en langer
tig. De band tussen mijn
zo’n groep aan elkaar
de zorg intensiever wordt
was die jaren
een mantel, die als
deren en kleinkinderen,
een valkuil. Het
elk lid van de groep als
duurt, is overbelasting
dan ooit.
beveiligt’.
misschien wel intenser
van de Stichting
verwarmt, beschut en
Steunpunt Mantelzorg
en Welzijn biedt ondersteuning
nog jonge kindevan zijn en Mens
Een neef van mij met
nt kan dan saLaten we daar ons bewust
leeftijd
de mantelzorgconsule
jonge
en
op
vrouw
zijn
ren, heeft
de mogelijkhemoeten verliemen met u kijken naar
augustus op het blijven!
aan deze zelfde ziekte
Mijn oma vorig jaar
respijtzorg.
den van bijvoorbeeld
die mijn oom en
van mijn opa en
zen. De mantelzorg
60-jarige huwelijksfeest
Groothuis
de afgelopen
konden maken! Stefan
tante aan dit jonge gezin
haar. Dat ze nog mee
mantelzorgers die
getuigd van
Daarom roep ik alle
acht jaar heeft gegeven,
steunpunt aangezich nog niet bij het
alsnog te doen.
meld hebben op om dit
en
U verdient onze ondersteuning
toekomst!
waardering nu en in de

[…] de zorg die
men binnen
zo’n groep aan
elkaar verleent
is voor elk lid
van de groep
als een mantel,
die verwarmt,
beschut en
beveiligt’.

InZicht

ponsor de Rabobank
Wij bedanken onze hoofds

voor het ondersteunen
er
dag voor de Mantelzorg
2
Editiede
van

bewaarexemplaar
ing “De Lollebroek”

carnavalsverenig
uutgegeven deur

heeft mij geDe Rotary Voorst
voorwoord te
vraagd om een
deze Mantelschrijven voor
wel vaker dit
zorgkrant. Ik krijg
in dit gesoort verzoeken maar
dat ik
val, ben ik zeer verheugd
schrijven
een voorwoord mag
mantelzorgers
over en voor de
Want
in onze mooie gemeente! voor
respect
ik heb een enorm
die vrijwillig
al deze mensen
meer
eigenbelang
en zonder
week zorgen
dan zeven uur per
e. En
voor een hulpbehoevend periminimale
dat voor een
zoals
ode van drie maanden,
onder de
dit beschreven staat
werkeIn
term ‘mantelzorger’.
zelfs jarenlijkheid regelmatig
lang.

de Voorster

Met hartelijke groet,
Jos Penninx
Voorst
burgemeester gemeente

Klaren

Contact

ol

Rabobank Regio Schiph

Telefoon (055) 578 49

11

rn.rabobank.nl
particulieren@apeldoo
ldoorn
www.rabobank.nl/ape
twitter: @RaboApeldoorn

16
aug

DE SCHJubAileuEmkrCKant

Tijden

matie:
Meer infor

zomer
Laat de
eginnen
maar b

Uitgegeven

Nieuws | Oplage 120.000
Eerbeek
uitgave van het Voorster
Dieren, Brummen en
Dit is een speciale
Zutphen, Vaassen,
Apeldoorn, Deventer,
in o.a. gemeente Voorst,

Check ook de website
www.klompenfeest.nl

Meer dan 40
n
dagtochtbestemminge
Alle eet- en
drankarrangementen
Leveranciers
vertellen...

The Euro's

ek.nl
ovk-klarenbe

100 gram

400 gram

4.00

Japanse kipspiesjes

2.25

10 voor

2.20

Trio Italiaanse salami

1.70

per bakje

4.99

100 gram

2.25

Stamppot buffet
Zie www.buurmantwello.nl

#Dat zit gebakken
Broodje panga

2.25

(Alblasserwaard)
10 Inloopavond Wonen
pinnen (Gorinchem)
17 Inloopavond Veilig

lender op
Kijk voor de evenementenka l
www.rabobank.nl/regioschipho

in elkaar
Een aandeel
DE VOORZITTE
D VAN
WOOR

2.60

20 pagina's vol met
busarrangementen

Nielson

promotie.”

Lasagne

lo en omgeving!

Activiteiten kalender

“Dit is eersteklas Aalsmeer

100 gram

U komt
toch
ook?

Courant

de
jeugd
€12,50 aan
(Leden en
• Gatus detram
voorverkoop, .nl/nielson)
€ 10,- in de
tatam
• Litiis et omni volupta
ovk-klarenbeek
n show
labo.
online via
& Buurma
num videlis es volum
Buurman
• Rie inctotatiis pe con
20.30 uur
blate reNielson
beriscitas mo estis rero
Maar gelegen
Me quam ere corendi
22.45 uur
bloemen en planten.
Wie Aalsmeer zegt, zegt
g
Plassen heeft deze plaats
pedipsam dit aceptur?
ker(k)misvierin
de boorden van de Westeinder
aanStart
10.30 uur
watersport.
Se7en
en meld u aan
zondag
op het gebied van de
11.30 uur
Word lid bij Rabobank
ook veel te bieden
terras
l
het boordevol
ns
Volksspelen
op
n
uur
week
een
–
Walrave
Week
13.00 Via de Westeinder
Buurma
www.regioschiphol.rabobank.n
&Water
Buurman
ffet door Slagerij
dat Aalsmeer
15.30 uur
& Nasi-bu
het water – moet vooral
en aan
op ot
Stampp
activiteiten
17.00 uur
Rabobank een
de
in
Euro’s’
vond
‘The
De organisatie
bekender worden.
20.00 uur
Crazy Hour! streven voluit omarmt. Wethouder
22.00 uur
hoofdsponsor die dit
van het
waarde
de
bevestigt
van!
Jop Kluis
Toerisme & Recreatie
Februari
rond de klok
krijgt.
alles geldt
(Alblasserwaard)
een steeds grotere uitstraling
en voor
zomerevenement, dat
Inloopavond Hypotheken
6
voorbehoud
zijn onder

19
aug

Wie jarig is trakteert:
Bekijk onze kortingsbonnen
verderop in deze krant!
53 Twello | 0571 272166

7SEPT8EMBE9R

samenis geworteld in de lokale
Rabobank Regio Schiphol
voor ons ‘in zicht’
Opstell
leving. Onze klanten zijn
eater ‘Ranja
10.30 uur
Start kinderthoertocht
.
seminar in 2015!”.
11.00 uur
en wij bieden hen ‘inzicht’
onlinelen
lender op
Start kermist
Regio Schiphol ook het
ven volkssp
12.30 uur
Kijk voor de evenementenka l
Voor leden heeft Rabobank
volupomni inschrij
uur etStart
Ga. Litiis
.nl/regioschipho
13.30
berchil luptur?
betalen emagazine InZicht. Wilt u deze ook ontvangen?
volksspelen www.rabobank
l esequia exerfer feristi
Start
niet leden
labo. Me voor bezoekers
koop
es volum
14.00
videlisuur
toegang,
pe con num
in de voorver Desequia exerfer feristi berchil luptur?
Tent open
ta tatam, ne inctotatiis
hebben gratis
20.00 uur
kassa. Kaarten
tot 16 jaar

Sponsoring Eersteklas
Aalsmeer promotie

Bert Peters Bouw- en Timmerbedrijf. Alle bouwwerkzaamheden. Timmerwerkplaats, kozijnreparaties e.d. Ook Tuinhuizen en
schuren. 06-23592164/0575-502635 www.bertpetersbouw.nl

Snijworst

Spectaculaire
6 september
een Tribute
Opening Qu VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

InZicht Online magazine

18
aug

Dry-aged
Entrecote rib eye

100 gram

nes
pie Jan
Kraantje Pap Pappa Di Grazzi
kes
tcamp
Snollebolle
derie Boo of
lon Bra
Wo
ath
itri
The
Min
r
DJ’s On Tou
ER!
Radio 538
L VEEL ME
EN NOG HEE

Steam

hieten

Start vogelsc

Claessen, Concern Manager 19.00 uur
de markt”, aldus Marcel
Steam
20.30 uur
“Maar ondernemers moeten
Operations bij Flora Holland.
daden.
omzetten naar praktische
pelen
wel zelf de nieuwe ideeën
elen kinders
5 t/m 8)
mogelijke
Verzam
op alle
datuur
pelen (groep
09.45
Flora Holland
ag zullen
oertocht
De Rabobank en
kinders
zaterd
Startop
dit
en kermist
uurvervolg
4)
met een
10.15
In ieder geval
en voertuig
(t/m groep
manieren stimuleren.

ZWEMBAD

deschaeck.nl | Veenhuisweg

17
aug

ma

Program

Dat is
moet je durven vernieuwen.
Om verder te komen,
vertegenwoorals in de sierteelt. Sterk
nergens zo belangrijk
Vanuit
voor
een sector in de verdrukking.
kt-avond’
digd in onze regio, maar
van de OVK
Schipholhartelijk-bedan
Rabobank Regio
‘Alvastsponsoren mo estis rero blate repedipburen en
ere corendi beriscitas
het Innovatiefonds organiseerde 20.30 uur
het semi-ers, Rew em
con num
vrijwillig
Donderdag
en Greenport Aalsmeer
tatam, ne inctotatiis pe
samen met Flora Holland
sam. Ritiis et omni volupta
mos
Alternatieven’.
dit aceptur? Nos est accus
nar ‘Ruimte voor Nieuwe
videlis es volum labosam
e gasten,
special
rero blate repe.
onze
animus
reius,
voor
acestem
ing
iduntis
Kermis
op uitnodig
boog zich onder meer 14.00 uur
(16 jr. en
toegang alleen vogelschieten
Een keur aan wetenschappers
vrijdag
de
jr.)
inschrijving
nieuwe teeltsoorten en
(12 tot 16
uur Start
over de ‘biobased economy’,
18.30
buksschietenbuksschieten
in
ouder) en
en. “Er zijn kansen genoeg
en
mogelijkheden van plantensto

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

Gebraden runderrollade

ZOMER Kermis 2018
moet je durven

Het hele jaar door, elke dag
Informeer ook naar Kerstpakketten uit onze streekwinkel
Bel 06-12635320 of mail info@hofvantwello.nl

Eendeborst

stus

augu
- 19
en,
17verd- er18te kom
Om
seen
eekieuw
bvern
mo estis rero blate repedipsam
quam ere corendi beriscitas
animus
mos iduntis acestem reius,
dit aceptur? Nos est accus
dit acept.
rero blate repedipsam
alle

25 jaar

st

Het
est
klompenfe
IS GRATIS
toegankelijk

van Twel
Hét allerleukste feest

Boekingen horeca via
laurette@hofvantwello.nl

Stem op ons! www.leuksteslagerij.nl

Klompenfee

TWELLO

Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd. 0613456651
Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed. Wij komen het bij u halen. Eventueel
tegen kleine vergoeding. Tel
06-14101933

n?
e
k
a
m
n
e
t
la
t
n
a
r
k
Ook een eigen
iging
n
e
r
e
v
f
o
f
ij
r
d
e
b
w
Voor u
T
SGA

Gevraagd schoonmaakhulp.
Voor woonhuis. reacties via
0571-849542

Na de brand
winkel gewoon geopend!

R

de zaterdagavond want
Genoeg verteld over
hun werk, gezin, etc.
hebben we namelijk
Mensen zijn druk met
de rest van het weekend
worden alleen maar rocknummers
voor jong & oud!
redenen, maar het kan
Allemaal hele goede
komt naar Klarenbeek! In deze tent
ook een mooi programma
bier geschonken.
Zoooooo gaaf! Nielson
niet genoeg vrijwilligers
het hele programma
gedraaid en alleen maar
op!
maar van betekenen dat als we
In deze krant staat
En daar zijn we heel trots
je niet van Nielson,
de toekomst de muntprijs
artiest komt naar ons Dus... houd
beschreven.
zaterdagavond hebben, we in
Zo’n grote Nederlandse
we bijvoorbeeld het
muziek kom dan op
omhoog moeten zodat
zullen allemaal wel één stevige
kleine dorpje. Jullie
bar gaan uitbesteden.
kunnen meezingen: naar het Rockcafé!
personeel achter de
vinden
of meerdere nummers
zien tijdens
zou ik dit heel jammer
wat het is” of zijn
Hoop jullie allemaal te
we de muntprijs op €2,-. Persoonlijk
Klarenbeeks
een
“Sexy als ik dans”, “Weetje
houden
jaar
jaar
90
dit
bijna
Ook
een want het is al
het kermisweekend!
nieuwste nummer “Diamant”. voor €10,- naar Veel tentfeesten in de omgeving hebben
deze nog feest door Klarenbekers!
Waar kan je in Nederland
18 duurdere muntprijs. Wij kunnen alles doen We kunnen nog vele handen gebruiken
groeten,
zaterdagavond
op
Vriendelijke
bijna
de
we
Klarenbeek
Nielson? In
van de kermis, achter
hanteren aangezien
hoeven natuurlijk geen steeds
verschillende tijdens de opbouw
augustus! Onze leden
en voor de afbouw Larissa, OVK
op met vrijwilligers: op- en afbouw,
bar tijdens het weekend
kunnen naar binnen
wil ons Voorzitter
het bestuur, barpersoneel,
kaartje te kopen en
de kermis. Wie o wie
Voor de niet-leden commissies,
kas, opruimen, op maandag na
vertoon van hun ledenpas.
munten, tellen van de
de voorverkoop: ovk- verkoop
verzorgen etc. We komen helpen?
aan of mail
koop je je kaartje in
schoonmaken, bands
steeds Spreek een van de bestuursleden
klarenbeek.nl/nielson
dat het de laatste jaren
enbeek.nl
op zaterdagavond merken wel
rond te krijgen. naar larissa@ovk-klar
En dan nog een primeur...
moeilijker is om de planning
Rockcafé….!
hebben we een echt

ek.nl/nielson

nbe
Tickets via: ovk-klare

van
Bekend
iner
het busd
etjes.
lse Pann
t
De Dekse
eindpun
en
rtHet sta
gtocht
da
uw
van
seriel d e - w w w. b r a s
7 3 9 6 A L Te r w o
Dorpsstraat 59

uws.nl
ie
rn
te
rs
o
o
v
@
fo
in
:
Meer informatie
91
of bel (0571) 27 61

kriebelz.nl

#Veiling vers
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Buurman
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK Twello,
vlees: 0571-271439 | vis: 0571-271662, www.buurmantwello.nl
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Kinderboekenweek op obs De Hietweide
TWELLO.- Woensdag 3 oktober
ging de Kinderboekenweek van
start en op basisschool “De Hietweide” is deze week zeker niet ongemerkt voorbijgegaan. Het thema
dit jaar was vriendschap met als
leus: Kom erbij!
De kinderen startten deze dag met
een vriendjesspel. Hierbij moesten
vriendjes uit kinderboeken bij elkaar gezocht worden. Alle kinderen
van groep 1 tot en met groep 8 waren
in groepen verdeeld, de groepjes bestonden uit leerlingen van alle leeftijden. Zij gingen in school en op het
plein op zoek naar de vriendjes van
bijvoorbeeld Jip, Suske en Dummie
de Mummie. Het was mooi om te
zien hoe iedereen met elkaar omging,
rekening hield met elkaar, en hoe er
werd samengewerkt tussen álle kinderen. De kleuters vonden het eerst
best wel spannend maar wat konden
de oudere kinderen goed helpen en
geruststellen. Al snel liep iedereen
vrolijk lachend rond. Na dit spel
verzamelde iedereen zich in de hal
voor het bezoek van Jan Terlouw.
Jan Terlouw vertelde over vriendschap en hij las voor uit één van zijn
boeken. Er werd afgesloten met het
lied en de bijbehorende dans “Kom
erbij!” van Kinderen voor Kinderen.
Na deze feestelijke dag werd er in
alle groepen gewerkt over boeken,
vriendschap en vriendschap in boeken. Verschillende groepen hadden
ook nog een activiteit in de bibliotheek. De groepen 3 en 4 zijn naar
een theatervoorstelling van Loet geweest en de groepen 5 tot en met 8
hebben geluisterd naar de schrijfster
Annemarie Bon. Dat waren inspirerende activiteiten voor de kinderen.
De resultaten van al het harde werken waren donderdagavond 11 ok-

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

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende
kleuren

€ 299,- *

Bel voor een afspraak
13 treden *

www.voordepoorte.nl

Seniorenkoor Twello
zoekt nieuwe leden
De winnaars
tober te bekijken op het “Kinderboekenbal”. In de hal van de school en
in de lokalen stond al het gemaakte
werk mooi opgesteld. Er waren
vriendjes uit boeken van papier-maché, “Waanzinnige boomhutten”,
vriendschapsbandjes en natuurlijk
vele zelfgeschreven verhalen en gedichten. Alle groepen hadden voor
deze avond ook iets ingestudeerd en
dat brachten ze op het toneel ten gehore aan alle ouders, opa’s, oma’s en
andere belangstellenden. Tijdens de
Kinderboekenweek worden elk jaar
de “Gouden Griffel” en de “Gouden
Penseel” uitgereikt. Op de Hietweide gebeurt dit ook elk jaar. De kinderen van de groepen 5 tot en met
8 schreven allemaal een verhaal en
het best geschreven verhaal uit de
groepen 5 en 6 en uit de groepen 7
en 8 werden beloond met een “Gou-

den Griffel”. De onderbouwgroepen hadden een kleurplaat mooi
ingekleurd en hier werden de twee
mooiste beloond met een “Gouden
Penseel”. De bekendmaking en uitreiking van deze prijzen gebeurde
tijdens het Boekenbal. De winnaars
Sofie, Jesper, Noortje en Hugo kregen naast hun prijs lovende woorden en een luid applaus. Nieuw dit
jaar was de Kinderboekenruilbeurs.
Kinderen hadden oude, uitgelezen
boeken ingeleverd en donderdagavond konden zij een “nieuw” boek
uitkiezen. Er waren veel boeken ingeleverd en de kinderen gingen met
een leuk “nieuw” boek weer naar
huis. Het was een erg leuke en leerzame week met veel aandacht voor
boeken, lezen en vriendschap, en
een prachtig Kinderboekenbal als
afsluiting.

Kinderboekenweek bij ’t Kwetternest
TWELLO.- Deze week staat bij kdv
Smallsteps ’t Kwetternest alles in
het teken van De Kinderboekenweek
met als thema: ‘Kom erbij!’ Niets
leuker dan met elkaar dingen ondernemen en beleven. Daar groeien we
van en worden we blij van. Afgelopen vrijdag was ons heropeningsfeest waar iedereen welkom was en
dat hebben we geweten. Met elkaar
hebben we een heerlijke middag en
prachtig weer gehad. Vandaag kwam
de echte ‘Voorleestante’ op bezoek
met een koffer vol boeken om uit
voor te lezen.

Nieuwe dorpscontactpersonen
in Klarenbeek
KLARENBEEK.- Vanaf heden
heeft Klarenbeek twee nieuwe
dorpscontactpersonen: Bram de
Bree en Marente Bouman.
Klarenbeeks Belang is blij de enthousiaste en sportieve Bram de
Bree te mogen verwelkomen als
dorpscontactpersoon. Brams roots
liggen in het zuiden van Nederland,
maar inmiddels woont hij alweer 12
jaar in Klarenbeek. Bram is al actief
in het dorp. Bij SC Klarenbeek is
hij onder andere verzorger van de
dames- en herenvoetbalteams. Ook
doet hij diverse vrijwilligersklusjes,
zoals het helpen bij de Klarenbeekse
Vakantiespeelweek in de zaaghoek
en ook is hij jaarlijks te vinden bij de
muntenverkoop tijdens de Klarenbeekse kermis. Bram is te bereiken
op het mailadres: dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl, maar
hij mag ook gewoon aangesproken
worden.
Speciaal voor de inloopochtenden
op de woensdag is de creatieve Marente Bouman het aanspreekpunt

TRAP

TWELLO.- Al zo’n vijfentwintig jaar is het seniorenkoor wij een bont gezelschap
van wijze, muzikale, heel gezellige mensen die op donderdagmiddag om 14.00
uur bij elkaar komen om anderhalf uur te zingen. Momenteel gebeurt dat in de
Klepel bij de Martinuskerk onder deskundige leiding. Doorgaans verzorgt het
koor kleinschalige optredens in verzorgingstehuizen en bijeenkomsten van de
KBO in de Molen in Twello. Afhankelijk van de vraag passen de leden het repertoire aan en daardoor heel divers. Op dit ogenblik wordt het kerstrepertoire
ingestudeerd. In december zijn er een aantal optredens gepland om precies te
zijn op 18 en 19 december in de middag. Het ledenaantal loopt helaas terug.
Wanneer deze trend zich doorzet dan wordt het heel moeilijk om nog op een verantwoorde manier door te zingen. Dit is vooral een oproep aan u, lezer, om mee te
helpen aan het voortbestaan van het koor. Dus hebt u een redelijke stem en bent u
een beetje muzikaal? Dan wordt u uitgenodigd om op donderdagmiddag naar de
Klepel te komen. Het is ook mogelijk om op projectmatige basis, dus per optreden mee te komen doen. Voor verdere informatie: Anneke Hummels (Voorzitter),
Stinzenlaan 35, annekejufhum@gmail.com Tel.06 53916940.

Luister naar je kind
Vaak wordt er gezegd, dat ouders moeten praten
met hun kinderen. Dit met uiteraard het doel,
dat de ouders van de kinderen vernemen, hoe
het met de kinderen gaat. Wat gaat er in hun
om, waar denken ze aan, hoe gaat het op
school, hoe is het contact met de vrienden,
dat en nog veel meer.
Luisteren in plaats van praten
We merken echter regelmatig, dat de ouders
juist niet luisteren, maar zelf veel praten en vertellen. Toch zal je als ouders de rollen in deze om
moeten draaien. Laat het kind eens met jou praten,
door bijvoorbeeld enkele vragen te stellen. Luister naar
wat het kind heeft te vertellen, zonder dat deze naar jouw
relaas hoeft te luisteren.
Durf ook door te vragen over bepaalde onderwerpen of naar aanleiding van de antwoorden welke kinderen geven. Kinderen kunnen moeite hebben, om een onderwerp op de juiste wijze onder woorden te brengen. Ook komt het vaak voor, dat
kinderen iets anders bedoelen dan hetgeen de ouders horen. Doorvragen of vragen
op een andere wijze nogmaals stellen maken, dat er een duidelijk beeld ontstaat van
wat het kind daadwerkelijk bedoeld.
Selectief luisteren
Juist in scheidingssituaties zijn ouders geneigd om selectief om te gaan met de
woorden van het kind. Horen wat ze willen horen, stoppen met doorvragen aan het
kind op het moment, dat ze gehoord hebben waar ze naar op zoek zijn. Luisteren
naar je kind is echter wat anders, dan aanhoren naar wat er wordt gezegd en denken
daar een invulling aan te geven. Vraag door; bedoelde het kind echt datgene wat jij
dacht te horen? Heb je goed geluisterd naar het kind of heb je er een mooi verhaal
van gemaakt door zelf invulling te geven aan de woorden van je kind? In acht van
de tien gevallen blijkt namellijk, dat kinderen wat anders bedoelen dan de ouders
denken.
Het slimme kind
Het zal je verassen hoe slim kinderen zijn. Meestal hebben kinderen over iedere situatie wel hun eigen ideeën. Ze kunnen je dat ook prima uitleggen, maar wel in eigen
bewoordingen. Zorgzaam zijn naar het kind toe betekent, respect voor het kind, vragen durven stellen, luisteren naar je kind én er naar handelen.
Er gaat een wereld schuil achter de woorden van het kind, ontdek die wereld en weet
daarmee wat het kind daadwerkelijk bedoeld.
Vertrouwen en zekerheid
Een kind kan zonder zorgen opgroeien, wanneer er wordt geluisterd naar wat het
kind heeft te vertellen. Een luisterend oor en een ouder die belangeloos handelt geven een groot gevoel van vertrouwen bij het kind. Naast het gevoel van vertrouwen
is er de zekerheid en veiligheid welke maken, dat het kind zichzelf kan zijn en zich
kan ontwikkelen. Een ontwikkeling waarbij er alle ruimte is voor het kind zelf, zonder
de ballast van de problemen welke de ouders hebben.

en tevens verantwoordelijk voor alles rondom deze ochtend. Marente
woont al sinds 1979 in de gemeente
Voorst. Ze schildert, boetseert en is
daarnaast creatief coach. Marente
wil zich graag inzetten met de organisatie van de woensdag inloopochtenden bij het Multifunctioneel
Centrum (het MFC). Met liefde helpt
ze mee aan het sociale leven in Klarenbeek. Mochten er ideeën of vra-

gen zijn over de inloopochtenden,
Marente is te bereiken op het mailadres: Inloop@mfcklarenbeek.nl.
Verder is ze natuurlijk te vinden op
de woensdagochtend in het MFC,
waar ze altijd aangesproken mag
worden.
Klarenbeeks Belang denkt met deze
twee fijne mensen weer een goede
invulling te kunnen geven aan de
vele activiteiten in Klarenbeek.

www.zorgzaamscheiden.nl
contact@zorgzaamscheiden.nl
0851301811
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WEERFOTO.NL
Wanneer komt de eerste vorst

De eerste vorst na de zomer wordt in het binnenland meestal in oktober en vlak langs de kust niet eerder dan november waargenomen.
In de 20e eeuw werd de eerste vorstdag in De Bilt drie keer al in september geregistreerd, het vroegst op 16 september in 1971. In 2000
daalde de temperatuur in De Bilt op 17 december het eerst onder
nul. Zo’n lange vorstvrije periode is sinds het begin van de metingen
in 1854 niet eerder voorgekomen. Het record van de laatste vorstdatum stond op naam van 1970 toen het in De Bilt op 11 december
begon te vriezen. Ook landelijk is een nieuw record geboekt: op 16
december 2000 werd in het zuiden van ons land de eerste vorst geregistreerd; het landelijk record stond op naam van 15 november
1984 toen Leeuwarden, Eelde en Twenthe de eerste vorst boekten.
Van een vorstdag is sprake wanneer de temperatuur op de standaard
waarnemingshoogte van anderhalve meter boven het maaiveld onder het vriespunt daalt. Onder extreme omstandigheden zijn in ons
land eerder deze eeuw in september minimumtemperaturen gemeten tussen -2 en -4 graden. De uiterste minima in oktober liggen tussen -6 en ruim -8 graden. Oktober telt normaal (dat is gemiddeld
over het tijdvak 1971-2000) landinwaarts een tot drie vorstdagen;
in november worden in het binnenland gemiddeld zeven of acht
vorstdagen genoteerd, maar soms wordt in die maand al het dubbele
aantal gehaald. Vlak boven de grond, op een waarnemingshoogte
van 10 centimeter, daalt de temperatuur veel vaker tot onder het
vriespunt. Vorst aan de grond, ook wel nachtvorst genoemd, kan
zelfs midden in de zomer voorkomen. In het oosten en noorden van
ons land daalt de temperatuur vlak boven het aardoppervlak in oktober op gemiddeld vijf of zes dagen tot onder nul, maar soms wordt
dat aantal in september al overschreden.

Voorlopig nog geen vorst te bekennen.

Wel krijgen we langzamerhand lagere maximumtemperaturen .
De afgelopen dagen waren ook extreem warm voor oktober.
En de droogte blijft voorlopig nog even aanhouden.
Met gevolg, dat de rivieren nog verder zullen dalen wat betreft de
waterstand.
Donderdag een prima dag met een maximumtemperatuur van 19
graden.
Overdag een afwisseling van zon en wolken.
Vrijdag zonnig bij 17 graden.
Zaterdag een afwisseling van zon en wolken bij 16 graden.
Zondag eerst zon met later regen bij 18 graden.
Mark Wolvenne

Oprichting nieuw
ondernemersnetwerk
Terwolde

Maak kennis
met de club
van 100

TERWOLDE.- De ondernemende
Terwoldenaren Henry Elizen en
Jurgen Pijpker zijn met een nieuw
ondernemersnetwerk in Terwolde
gestart. Beiden hebben bijgedragen
aan de wederopbouw van de Terwoldse molen De Ooievaar en zijn
actief in de vereniging Vrienden
Terwoldse Molen. Met de herbouwde molen als decor starten zij op 2
november aanstaande De Club van
100. “Als ondernemende Terwoldenaren valt het ons al een tijd op dat
ons dorp over enorm veel ondernemende mensen beschikt, maar dat
deze mensen elkaar nergens kunnen ontmoeten en/of kunnen netwerken. Wat is er nu mooier dan
deze mensen in de molen bijeen te
brengen en hiermee een netwerk te
creëren. Vanuit een jaarlijkse bijdrage van 100 euro dragen de leden
bovendien bij aan het onderhoud
van de molen”, aldus Pijpker.
“De molen moet weer het middelpunt van Terwolde worden, aldus
Elizen. Een mooi voorbeeld is al
gegeven door Hendry Speldekamp.
Hij is eigenaar van garage de Smederij en heeft onlangs een taxatie dag
voor oldtimers in- en rond de molen
georganiseerd. Op deze wijze maakt
hij handig gebruik van het unieke
decor van de herbouwde molen en
de vrijwilligers die hem bij deze
dag ondersteunen. Anderzijds is op
een dergelijke dag ook de molen te
bezichtigen en brengt het wat extra
geld voor het onderhoud van de
molen in het laatje. Wij kunnen ons
voorstellen dat leden van de Club
van 100 ook dergelijke initiatieven
willen ontplooien. Op deze wijze
ontstaat er een actieve club van on-

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





Auto
Motor
Scootmobiel
Vrachtwagen





Landbouwmechanisatie
Caravan
Camper

Gratis accu winter test
or informatie
Bel ons geheel vrijblijvend vo

WWW.ACCUSERVICE.NU
7361 AX Dorpstraat 92 Beekbergen
(Apeldoorn) | Tel. 0621 312 312
dernemende mensen die de molen
een warm hart toedragen.”
Moet je een ondernemer zijn om lid
te zijn van de club van 100? “Nee,
initiatiefnemer Henry Elizen is hiervan al het voorbeeld, aldus Pijpker.
Henry is werkzaam bij Intermontage, waar hij een commerciële functie vervult. In zekere zin vorm hij
mede het gezicht van Intermontage
en kennen veel mensen hem als één
van de mensen die bijdragen aan de
verdere groei en ontwikkeling van
het bedrijf. Wij spreken derhalve
liever van ondernemende Terwoldenaren, al zal zijn mensen van buiten
het dorp, met een binding met het
dorp natuurlijk ook van harte welkom.”
De club van 100 start vooralsnog met
vier bijeenkomsten per jaar. Deze
bijeenkomsten vinden op vrijdagmiddag tussen 17.00 en 19.00 uur
plaats en bieden, naast de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, tevens
een aangeklede borrel met wisselende gastspreker.

Voor vrijdagmiddag 2 november
zal een presentatie worden gegeven door Francois van Langevelde
van Brouwers Accountants. In zijn
presentatie zal de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) centraal staan. Deze wet
is op 1 mei 2016 van kracht gegaan
en is belangrijk voor ZZP-ers en bedrijven die veel gebruik maken van
ZZP-ers. In 2019 zal deze wet nog
niet worden gehandhaafd, maar de
belastingdienst zal wel optreden tegen ‘kwaadwillendheid’. Het is dus
belangrijk dat je je als ondernemer
op deze nieuwe wet voorbereidt en
er voor te zorgen dat je bewust of
onbewust niet onrechtmatig handelt.
Wil je kennis maken met de club
van 100, meld je dan voor de bijeenkomst van 2 november aan via: terwoldsemolen@gmail.com. Tijdens
de bijeenkomst zullen de doelstellingen, contributie en lidmaatschap
van de club van 100 nader worden
toegelicht.

Klassiek op Kleine Noordijk
TWELLO.- De maand oktober staat in het teken van het klassieke genre met 2 unieke concerten op 21 en 28 oktober om
15.00 uur in het koetshuis van het prachtige landgoed. Er
zijn nog kaarten beschikbaar.

21 oktober: Klassiek met Hanneke en Marte
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Hanneke Rouw (cello) en Marte Gerritsma spelen werken van Beethoven en Rachmaninov. Beide dames studeerden af aan het conservatorium. Hanneke won een eervolle vermelding op het Prinses
Christina Concours enige jaren geleden. Marte is actief in verschillende ensembles, waaronder het Horizonkwartet waarmee ze werken van Simeon ten Holt uitvoerde.

28 oktober: Zwevend

Zwevend is een nieuwe Nederlandse liederencyclus geïnspireerd
op madame Bovary over afwachten, de moed leren verzamelen en
volwassen worden. Anne Wielink (Soldaat van Oranje en Het Pauperparadijs) zingt de rol van de vrouw, en wordt daarbij begeleidt
door Ella Kamerich op piano en Rosa Berman op viool. De muziek,
tekst en regie is gedaan door Stan Geurts, die als muziektheatermaker en componist eerder werkte bij onder meer het Café Theater
Festival en de Nationale Opera. Kaarten kosten € 20,00 euro per
persoon in de losse verkoop en € 15,00 per persoon voor vrienden
van de SCKN. Dit is inclusief koffie/thee en een consumptie. Meer
informatie en reserveren: www.sckn.nl

NIET LEUK!!

Klachten
over bezorging:

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

“als je later je eigen geld verdient kun je kopen wat je maar wilt,
wat vertelden mijn ouders mij vroeger eigenlijk vaak leugens..”

Voor al uw
GRIND, SPLIT
en GROND
grindengrond.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens

Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

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

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

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

Diverse maten
Alles op voorraad

Marijkeweg 1a
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

Boek snel op: www.tcr-tours.nl

Stamppottocht

13, 28 november en
13 december

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

Incl.: Vervoer per luxe touringcar,
koffie met appelpunt met slagroom,

€ 37,00 p.p.

rondrit met gids, stamppotmaaltijd,
pudding

Margriet Winter Fair
23 t/m 29 november
Incl.: Vervoer per luxe touringcar,
entreeticket, koffie met koek

vanaf € 35,00 p.p.

onderweg en een programmaboekje

voor huiswerkbegeleiding
TWELLO Centrum
en bijlessen
10 jaar ervaring in bijles
Nederlands, Engels en wiskunde
Van VMBO t/m VWO en MBO
Paulus Potterstraat 16, Twello – tel. 06-41201625

WWW.STUDIEPUNTTWELLO.NL

Kerstmarkt Dortmund, Münster
en Haarlem

4, 7, 8, 9 en 19 december overdag
14 en 15 december middag
en avond

vanaf € 22,00 p.p.

Incl.: Vervoer per luxe touringcar
Bij ons betaal je geen reserveringskosten

Boeken? 0572 - 35 35 35

Opstapplaatsen: Apeldoorn, Dalfsen, Raalte,
Deventer, Zutphen, Heeten, Nijverdal

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service
70-Tons weegbrug
Runnenbergweg 7 Vaassen

tel. 06-13694873

info@kbschroot.nl
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Voor de achtste keer:
Historisch weekend
GEMEENTE VOORST.- Op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 oktober vindt het achtste historisch weekend plaats ter gelegenheid van
200 jaar gemeente Voorst. Dit keer is het dorp Voorst aan de beurt. De
Oudheidkundige Kring verzorgt een fototentoonstelling en ‘bewegende’ beeldpresentaties, in het Dorpshuis van Voorst. Bovendien zijn er
excursies onder leiding van een gids: een per fiets op zaterdag en een
wandelexcursie op zondag.
Het weekend wordt geopend op
vrijdagavond om 20.00 uur door
burgemeester Penninx, gevolgd
door een presentatie over het
onderwerp: de wegen naar, door,
van en in (dorp) Voorst door Gerrie Groenewold. Na afloop is er
nog een diavoorstelling: Stapvoets door heden en verleden in
de gemeente Voorst. Zaterdag en
zondag (van 11.00 – 16.00 uur)
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is doorlopend een fototentoonstelling te bekijken met veel oude en
nieuwe land- en wegenkaarten en
foto’s, die een goed beeld geven van
de veranderingen in de laatste 200
jaar. In een aparte ruimte worden
de dorpsfilms van 1953/1954 vertoond en de film van 1966. Zaterdag
is er bovendien een excursie per
fiets o.a. over de dijk naar landgoed
Beekzicht waarbij u wordt rondge-

leid door Willem de Beaufort.
Hij is geboren en opgegroeid op
Beekzicht en secretaris van de
Bosch van Rosenthalstichting.
Zondag leidt Wim ten Hove u
rond op het Kerkenpad, waarbij
hij vertelt over historie en de natuur. Met beide excursies kunt u
gratis mee, vertrek om 13.30 uur
vanaf het Dorpshuis.
Natuurlijk is op alle dagen de
OKV-kraam aanwezig met allerlei
boeken over Voorst en omgeving
en de mogelijkheid om in te tekenen voor het boek dat gaat verschijnen over 200 jaar gemeente
Voorst. Meer informatie: www.
okvvoorst200.nl

TWEE WEKELIJKSE COLUMN
VAN DANNY

ROELOFS

Kennismaking
Lieve, charmante en bovenal intelligente lezer. Wat ben ik toch
een bevoorrecht mens dat u de tijd
neemt om deze wirwar van woorden
door te lezen. En dit terwijl we elkaar
nog niet kennen. En dat heeft veel te lang
geduurd. Ook u heeft recht op een geinig stukje
tekst die ik om de week mag schrijven.
Maar voordat ik me druk moet gaan maken over een pakkende, inspirerende dan wel vermakende column mag ik mezelf aan u voorstellen en vertellen hoe ik bij het Voorster Nieuws terecht ben gekomen.
Kent u dat “nare klasgenootje” nog van de basisschool die je overhaalde om van de duikplank af te springen. Ging je uiteindelijk
mee naar boven, keek naar beneden en raakte je in blinde paniek.
Jij vol schaamte terug richting het trappetje waar 18 kinderoogjes
je aangluurden. Was hij zo behulpzaam om je er toch in te duwen.
De klootzak!!! Dit ging net zo met het schrijven voor het voorster
nieuws. Jullie voormalig top columnist had me al een paar keer proberen te motiveren om meer te schrijven. En na haar laatste duwtje
ga ik straks plat op mijn bek of maak ik een sierlijke duik en steel
uw hart.
Momenteel woon ik met mijn vriendin Ilona in Apeldoorn en laten
een huis bouwen in Teuge. Dit zodat wij het Voorster Nieuws ook
gaan ontvangen. Twee maanden geleden ben ik vader geworden van
naar wat wij denken een prachtige dochter genaamd Nova. Desondanks laten we toch een gender neutraal toilet in ons nieuwe huis
bouwen want het kan nog alle kanten op en een dixie staat niet in
het bestemmingplan.
Naast deze mooie dingen in het leven waar ook vrijwilligers werk
bij Peco, het ontlopen van de sportschool en mijn overgebleven vrije
tijd toe behoort. Heeft zoals ze zeggen ieder huisje zijn kruisje en
heeft ook mijn leven een schaduw kant. Ik werk 36 uur voor PJG
als gezinscoach en om de week bij de Ale house als barman. Maar
waarom zou ik het dan ook beter hebben dan u!
Ik ga grenzen over, het spreekwoordelijke boekje te buiten, ik ga u
ontroeren en laten walgen van mijn teksten. Maar bovenal hoop ik
dat u er van kan genieten.
Danny Roelofs

Veelbelovend rockfestijn
Rocktober in Klarenbeek

Uitvoering Zingt den Heer
VOORST.- Zingt den Heer kijkt uit naar 2 november, de datum waarop
zij hun uitvoering geven onder leiding van Maarten Romkes en met
pianobegeleiding van Roel Praas. Ook Gert Oldenbeuving werkt hieraan mee. Het muzikale gedeelte vindt plaats in de Dorpskerk, aanvang
19.30 uur.

KLARENBEEK.- Op 27 oktober
staat de groen-witte tent weer in
het Dokter Blok plantsoen. Dat
betekent Rocktober, het sfeervolle
rockfestijn in Klarenbeek! De negende editie alweer. De rocktent is
vanaf 16.00 geopend. De entree is
€10,- en toegang is vanaf 16 jaar.

Na het zang- en muziekoptreden verhuist het koor naar het Dorpshuis waar
u wat kunt gebruiken en is er tevens een verloting met mooie prijzen. Dan
is het de beurt aan de welbekende toneelgroep O.C.H. uit Holten die weer
een mooi blijspel voor u op de planken zet. Entree 7 euro, kinderen tot 12
jaar gratis toegang. Kaarten kunt u bestellen bij: Mevrouw Kloosterboer Tel
0575-501270 of via mail:genrkloosterboer@hetnet.nl Dorpshuis Voorst Tel
0575-502756 of via mail: info@dorpshuisvoorst.nl of bij entree van de kerk.
Mis het niet, noteer de datum in uw agenda, graag tot ziens!

Na de positieve ervaring van vorig
jaar met Black Rabbit, heeft de organisatie ervoor gekozen om het festival opnieuw te laten openen door
regionale helden. Tijdens Rocktober
2018 valt Re-Level deze eer te beurt.
De ideeën voor een nieuwe band zijn
in 2017 ontstaan, nadat zangers Rina
Dommerholt, vaste barmedewerkster
van Rocktober, en drummer Richard
Scheerder, bezoeker van het eerste
uur, waren gestopt bij Tofcover. René
van Bussel, toe aan een nieuwe muzikale uitdaging na zijn avontuur
met Twells Vergiet, sloot aan en Harry Breden besloot na 15 jaar sabbatical zijn basgitaar weer op te pakken
en ook de band te komen versterken.
Nummers uit de oude tijd, maar ook
meer recent werk en zelfs wat Nederlandstalig repertoire. Het accent ligt
op gitaarrock, maar uitstapjes worden zeker niet geschuwd. In oktober
2017 heeft slaggitarist Robin Oosterwijk band gecompleteerd en legt
hiermee de basis voor het solowerk
van René. Het motto van de band is:
“Lekker samen enthousiast en met
plezier leuke, bekende nummers
goed muzikaal neerzetten. Pinkpop
hoeft niet meer maar een paar keer
per jaar een gezellig publiek vermaken is een mooi doel!” Dat gaat tijdens Rocktober gebeuren!

nite” en “Lick it up”. De show met
licht, rook, kostuums en make-up
wordt de kans om met Kissterious
terug te keren naar de glamour hardrock scene van de jaren zeventig.
Het Rocktober festival wordt afgesloten door AC/DC coverband Bon
Scotch. Sinds de oprichting heeft
deze band een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Bon Scotch
geldt als dé nieuwe AC/DC tribute
sensatie die op dit moment de betere podia in binnen- en buitenland
bestormt, zoals Metropool Hengelo, Gebouw T Bergen op Zoom
en Nijdrop Opwijk (BE). Maar ook
op volgepakte festivals zoals onder
andere Dicky Woodstock, Pigpop,
Nirwana Tuinfeest en Sandnes Rally
(NO) gaat het dak eraf. Iedereen gaat
plat voor deze vertolking van het
AC/DC van de jaren ‘70. Of het nu
grote podia en festivals zijn of kleinere kroegen, Bon Scotch voelt zich
overal thuis en dit heeft zijn weerslag op het publiek. De muziek lijkt
dan ook tijdloos te zijn als je elke
keer weer jong en oud ziet genieten
van de shows die Bon Scotch neerzet. Bon Scott (zanger AC/DC van
1974 – 1980) mag dan helaas niet
meer onder ons zijn, maar met Bon
Scotch zou je dat bijna vergeten. On-

Na Re-Level, zal Sleeër het podium
betreden. Deze Slayer coverband
staat al jaren op het verlanglijstje
van de organisatie en nu is het dan
eindelijk zover. Volgens Sleeër is er
maar één Slayer en dat is natuurlijk
Slayer zelf. Sleeër brengt daarom
een ode aan Slayer. De band probeert
door een dynamische en energieke
liveshow de Slayer nummers perfecte neer te zetten. Patrick Kleijer (gitaar), Patrick Koning (gitaar), Mike
Lucarelli (zang), Franz Frieasacher
(bass) en Ronny Scholten (drums)
gaan door 25 jaar repertoire van één
van de meest invloedrijke metalbands, niet voor niets één van “The
Big Four”, ooit. “Angel of Death” en
“Reign in blood”… dat wordt smullen voor de echte Slayer fans!
In 2014 verzorgde de lokaal bekende
rockcover band Huphter op verzoek
een optreden als mysterieuze act on-

der de voorwaarde dat het uitbundig
en extravagant zou zijn. Ze besloten
een eerbetoon aan “The hottest band
in the world, Kiss.”. De woorden
mysterieus en Kiss werden gecombineerd tot Kissterious. Het optreden pakte heel goed uit en al snel
speelde de band in zalen door het
hele land! Ondanks dit onverwachte en enorme succes had de band
nooit de ambitie om een permanente
KISS tributeband te blijven… maar
dit zou snel veranderen. Nadat één
van de bandleden zich voor een jaar
aansloot bij een andere KISS tributeband, keerde hij terug naar het nest
met de juiste ingrediënten. De missende puzzelstukjes, deelname van
drie nieuwe bandleden, maakte de
wederopstanding van Kissterious
een feit. De setlist zit vol met alle
Kiss klassiekers zoals “Detroit Rock
City”, “Love gun”, “Rock and roll all

der leiding van een charismatische
leadzanger, evenals de in schooluniform geklede gitarist zorgt deze
energieke band voor de ultieme AC/
DC beleving. Met een show waarin
alle klassiekers zoals onder andere
“Highway To Hell”, “Whole Lotta
Rosie”, “TNT”, en “Let There Be
Rock” van het Bon Scott-tijdperk
voorbij komen, en een sound die
werkelijk ongelofelijk dicht bij het
origineel in de buurt komt is er als
AC/DC-liefhebber geen betere manier om je weer in de 70’s te wanen
dan met Bon Scotch. Bon Scotch
bestaat uit Mari Maas (zang), Geert
Sanders (drums), Michel Joosten (gitaar), Mario Peeters (gitaar en zang)
en Theodoor van Heugten (bas en
zang).
Naast deze vier fantastische coverbands zijn DJ-s Fan Dyke & Metal
Hennia aanwezig om het publiek
tussen de optredens door te trakteren op de mooiste nummers uit de
rijke rockgeschiedenis, niet alleen
in geluid maar ook in beeld op een
groot scherm. Het festivalterrein is
voorzien van een bewaakte garderobe en een snackwagen. Kijk verder
op: www.rocktoberklarenbeek.nl.
Tot 27 oktober, tot Rocktober!

Airpress
Compressoren/Gereedschap

Een eigen krant laten maken?
Voor uw bedrijf of vereniging
Meer informatie: info@voorsternieuws.nl
(0571) 27 61 91

Koppelstraat 4 | Twello

Tel: 0571 - 794 514
www.v-s-v.nl

Printen, drukwerk, kopiëren,
inbinden, lamineren, flyers,
gelegenheidskaarten, kranten,
bouwtekeningen, & eigen vormgevers
Omdat service niks bijzonders hoeft te zijn!

Stationsstraat 17 Twello  Tel. 0571 27 61 91
info@printandmore.nu  www.printandmore.nu
Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Kopieën
tot A0

Groothandel in
en staal
bouwmaterialen

Kees
Bouwmeester B.V.
Vaassen

Tel. 0578 - 572797

Drukwerk
www.KBouwmeester.nl
Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

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

- Draadstaal matten

- grind

Gelegenheids
- Tegel lijmen

- Voegmiddelen

- Diverse soorten tuinhout
kaarten

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

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

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

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

Niet alleen voor uw familiedrukwerk,, maar voor al uw print-, kopieerk
kopie
pieer
i er- en
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

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

zwemmen in de herfstvakantie

20 t/m 28 februari!

met iedere
middag een groot
opblaaskussen in
het water!

Kijk voor de openingstijden op
www.deschaeck.nl of neem
de flyer mee bij de receptie!

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66
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Goud voor de gemeente Voorst in de landelijke groencompetitie;
Hans van der Sleen en Ben Roeterd lonken naar de volgende stap

‘Wat ons betreft is het een JA! voor
Entente Florale Europe!’
GEMEENTE VOORST.- Het was
een prachtige zomerdag, stralende zon en niet te warm. “We wisten niet hoe het beter zou moeten,
alles was goed!” aldus Ben Roeterd, die de dag nog eens beschrijft
waarop de 10-koppige jury van
Entente Florale Nederland de gemeente Voorst bezocht. Samen
met een tiental mensen vanuit de
organisatie in de gemeente, werd
lopend, fietsend en met de bus een
vakkundige impressie gegeven
van onze groene gemeente.

Gemeente Voorst van reactief
naar proactief

De jury is van mening, dat gemeente Voorst reactief werkt en
adviseert om (nog) meer proactief
aan de slag te gaan. Hans van der
Sleen: “proactief zit in onze genen,
zo is onze cultuur in de gemeente
Voorst. Maar het kan altijd beter.”
Als voorbeeld noemt Hans van der
Sleen het beschikbaar stellen van
beukenhagen in de nieuwbouw.
“Wij bieden de hagen aan, maar de
verantwoording voor verzorging
ligt bij de burger.” Zo is er meer
groen in de wijk ontstaan en zijn
veel schuttingen verdwenen. De
wethouder spreekt van een mentaliteitsverandering en de gemeente
Voorst wil mensen graag enthousiasmeren. “Je legt het aan, je betaalt
de kosten en je ziet dat het perfect
werkt. We dragen op deze manier
ook bij aan het milieu!”

Samenwerken met burgers

In het verleden was er de gemeente
die zaken in gang zette en deze ook
controleerde. “Participatie wordt
steeds belangrijker,” aldus Ben Roeterd. Naar zijn mening zal er in de
toekomst nog veel meer vanuit de
burger worden gewerkt. De buurt
heeft een idee, de gemeente pakt het
gezamenlijk op en in goed overleg

Honderdvijftig muzikanten tijdens
finale muziekmarathon
TERWOLDE.- Een dag vol muziek, gezelligheid en verbondenheid moet
natuurlijk afgesloten worden met een spetterend concert. Muziekvereniging Ons Genoegen gaat samen met drie bevriende muziekverenigingen een groots concert verzorgen op zaterdag 3 november, als slotakkoord van de in totaal 12 uren durende Mega Muziek Marathon.
In de 118 jaren van haar bestaan,
heeft Ons Genoegen veel muzikale
vriendschappen opgebouwd. Muziek verbindt niet alleen muzikaal,
maar ook op het persoonlijke vlak.
Veel deelnemers van de Mega Muziek Marathon hebben vriendschappelijke banden met Ons Genoegen.
In de Mega Finale, het sluitstuk van
de marathon, geeft het orkest een
slotconcert met drie bevriende verenigingen uit de regio: Vivo Veessen,
Excelsior Twello en Elspeets Fanfarekorps.

“Vele mensen zijn een jaar bezig
geweest om alles te doen dat mogelijk was.” Wethouder Hans van der
Sleen is trots en vol lof over alle
medewerkers, belast met de organisatie, groen, infrastructuur, cultuur, historie, ruimtelijke ordening,
milieu, de buitendienst, duurzaamheid, communicatie en participatie.
Het wordt tijdens het gesprek ook
duidelijk; deelname aan Entente
Florale 2018 is meer dan alleen ‘dat
beetje groen’. “Het is een moment
om te kijken; waar sta je. Het is een
bevestiging van hoe je het doet en
dat wil je graag eens van een ander
horen,” aldus wethouder van der
Sleen.
Gemeente Voorst is beoordeeld op
alles wat met de openbare ruimten
heeft te maken. De komst van de
jury is tot in detail voorbereid. Hoe
wordt de dag ingedeeld, waar gaat
men naar toe en hoe plaats je alle
te beoordelen items in het programma. Zo was er een indrukwekkende
wandel- en fietstocht in- en rondom
Twello, werd met een bus onder
meer de Bandijk tussen Twello en
Terwolde bekeken en was er een
kennismaking met de gebruikers
van De Kruidentuin. “Mensen hebben daar hun dagbesteding en de
jury had een leuk contact met de gebruikers. Het is een mooi voorbeeld
van integratie. Hoe kunnen mensen
in deze wijk functioneren, er is verkoop van producten en De Kruidentuin heeft zelfs meegewerkt aan de
beplanting in de wijk!” Ben Roeterd
– senior groen, natuur en landschap
– is nog steeds even enthousiast als
de dag van de beoordeling.

Megafinale-concert tijdens muziekevenement

Muziek en vriendschap

Een jaar van voorbereidingen

De dag van de jury
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De verenigingen hebben veel raakvlakken, zowel muzikaal als vriendschappelijk. Zo hebben Vivo en Ons
Genoegen jaren dezelfde dirigenten
gehad en is één van deze dirigenten,
Maarten van de Kolk, nu de muzikaal leider in Elspeet. Vriendschap
uit zich ook in het delen van leden
tijdens de verschillende concerten.
Leden van Ons Genoegen zijn hierdoor inmiddels ook lid van Excelsior en Vivo en vice versa.

Van Doe Maar tot de Jackson’s V

Vier fanfares, vier programma’s. Dat
een fanfare al lang niet meer saai en
met elkaar worden de ideeën omgezet in concrete plannen en ook uitgevoerd. Samenwerking is er echter
niet alleen met burgers, maar ook
met deskundigen, instanties en bedrijven. “Stel dat er een nieuwe wijk
wordt aangelegd, waar liggen dan
de zwaartepunten en wie moet wat
doen? De gemeente hoeft het niet
allemaal zelf te doen. Er is ontwikkeling van bouw maar ook die van
natuur en landschap. Je huurt architecten in en werkt samen met bedrijven die het kunnen inpassen.”

kinderen die zelf hutten kunnen
bouwen. Vroeger werden er kant en
klare producten geplaatst, nu liggen er takken om zelf wat te maken.
“Op een aantal scholen is al het een
en ander ontstaan, bijvoorbeeld op
De Vecht, in Voorst en bij de Brede
school De Fliert in Twello. Natuurlijke uitstraling van schoolpleinen,
kinderen laten ervaren, zoals zand,
water en warme grond.” Ben Roeterd vervolgd, dat het de bedoeling
is, dat ook de provincie dit gaat stimuleren.

Erfgoed en cultuurhistorie

Vijfhonderd bomen om uit te delen
Gemeente Voorst werkt progressief
mee aan veranderingen en uitbreiding van het groen. Wanneer burgers
ideeën hebben voor het opknappen
van bijvoorbeeld heggen, houtwallen, singels, ook voor hun eigen
gunst of voor plant en dier – dus niet
alleen voor de gemeente – dan wil
gemeente Voorst daar graag aan meewerken. Hans van der Sleen; “we
gaan proberen om met burgers in gesprek te komen. We hebben vijfhonderd bomen beschikbaar gesteld om
in eerste instantie uit te delen. Doe
iets voor het milieu, klimaat, vogels,
planten, dieren. Het is een stukje bewustwording, enthousiasmeren, je
kan zelf op je eigen gebied heel veel
doen.”

De jury benoemt de visie en werkwijze van de gemeente Voorst op het
gebied van erfgoed en cultuurhistorie en spreekt daarover zeer positief. Sterker nog, in de samenvatting
staat zelfs ‘bijzondere waardering’.
Een prachtige opsteker! Het project
Nieuwe Wezeveld laat zien, hoe een
oud gebouw wordt behouden en
opnieuw wordt ingepast binnen de
verdere ontwikkeling van de omgeving. Ben Roeterd kent veel mensen
in de buitengebieden, spreekt ze persoonlijk, kent de namen, de gezinssamenstelling, de wensen, ideeën en
uit te werken plannen. “We hebben
ook te maken met gebieden, die niet
van de gemeente zijn. Toch zijn er
doelstellingen, er moet beplanting
komen.”

Over landhuis en landgoed

Een ander sterk voorbeeld van landschapsontwikkeling is het project,
landgoed Nieuw Bellinkhof (www.
nieuwbellinkhof.nl). Daarbij is samengewerkt met stichting IJssellandschap, deels grondeigenaar. Het
reeds gebouwde huis is het hoofdhuis, er worden nog drie woningen
gebouwd. Het landgoed is zo’n 20
hectare groot en de opbrengst door
verkoop van de woningen is gebruikt voor de ontwikkeling van het
landschap.

Kinderen en takkenbossen

In het juryrapport is ook plaats voor
‘gezonde leefomgeving en recreatie’.
Er was een tijd, dat er speeltoestellen dienden te worden geplaatst,
waarbij we ons allemaal nog wel de
‘wipkip’ kunnen herinneren. In de
huidige ontwerpen voor recreatie is
het thema juist ‘natuurlijk bewegen’.
Boomstronken, klimtouwen, groen,

De groene verovering van Europa
De vele voorbereidingen hebben
haar vruchten afgeworpen. Het cijfer 8,1 is erg hoog en een bijzonder
mooie waardering voor een gezonde
groene gemeente Voorst. Maar daar
blijft het niet bij, er is geen sprake
van stilstand nu deze prijs eenmaal
is gewonnen. De proactieve genen
gaan verder, er zijn nog veel ideeën
en er worden nieuwe plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Kennis, participatie, enthousiasme als ook een
brok zelfvertrouwen, nu duidelijk
is dat gemeente Voorst een goede en
gezonde weg is ingeslagen. De heren
van der Sleen en Roeterd lonken
naar Europa. De winnaar van ‘goud’
mag namelijk deelnemen aan de internationale competitie van Entente
Florale Europe! Ze hebben er zin in.
En het team? Ongetwijfeld nét zo
enthousiast. Naar verwachting zullen we vóór het jaar 2019 weten, of
gemeente Voorst klaar is voor het
grote Europa!

suf is kunt u op 3 november gaan
ervaren tijdens de Mega Finale.
Hoewel natuurlijk de mooie fanfare
stukken, zoals La Storia, niet ontbreken in het programma komen
vele andere muziekgenres voorbij.
Van Nederpop uit de jaren 80 met
een Doe Maar medley, disco met de
Jackson’s V tot een wereldreis met
Gulliver. Een Mega Finale waar u
als bezoeker zeker niet stil hoeft te
blijven zitten. Voel je even John Travolta en dans lekker mee op Graeced
Lightning.

Toegangskaarten

Muziekvereniging Ons Genoegen
nodigt u van harte uit voor 3 november, om de Mega Finale van de Mega
Muziek Marathon mee te beleven!
Het concert begint om 19.45 uur en
de zaal is open vanaf 19.30 uur. De
Mega Muziek Marathon start die dag
om 10.00 uur en de toegang overdag
is gratis. Entreekaarten voor de Mega
Finale á € 7,50, zijn te koop bij Coop
de Lelie Terwolde, Primera Oonk en
via mmm@onsgenoegenterwolde.
nl. De volledige opbrengst van de
kaartenverkoop komt ten goede aan
de sponsoractie ‘Behoud Muziektent Terwolde’.

JAZZY FOUR bij de
Kunstkring in Twello
TWELLO.- Afgelopen maand is de aftrap gegeven voor het eerste jazzoptreden bij de Kunstkring onder de naam Statenhoed JAZZ. Deze muziekmiddag is goed ontvangen en er zijn tal van nieuwe bezoekers verwelkomt, die zowel van de muziek als de kunst hebben genoten op deze
middag.
In tegenstelling tot eerdere
berichten zal komende jazzmiddag met JAZZY FOUR
op zaterdag 20 oktober
plaatsvinden van 14.00 tot
17.00 uur. De overige jazzmiddagen dit jaar staan op
zaterdag 18 november en 23
december in de planning.
Ben jij liefhebber van lekker in het gehoor liggende
en swingende fusion, jazz
en jazzrock, dan is het de
moeite waard om naar JAZZY FOUR
te komen luisteren. Deze vier zeer
ervaren musici hebben het repertoire en muziekstijl van George Benson, Frank Gambale, Chuck Loeb,
Mezzoforte en nog vele anderen.
Muziek van deze musici zijn in een
eigen Jazzy FOUR jasje gestoken
en zij zorgen met hun swingende
grooves ervoor dat je alleen nog
maar wilt swingen! JAZZY FOUR
bestaat uit Marc Brouwer (keyboard
en piano), Peter Molenaars (gitaar),

Peter Schrooders(bas) en organisator
van de “Statenhoed Jazz” middagen
Tom Gruijters (drums)
Wees welkom op zaterdag 20 oktober
bij Statenhoed JAZZ en geniet vanaf
14.00 uur van deze vier rasmuzikanten. De entree is gratis, maar een gift
voor de musici wordt zeer op prijs
gesteld. Meer informatie over dit optreden en de Kunstkring vind u op
de website www.kunstkringvoorst.
nl en op de FB-pagina.

Oecumenische dienst
TERWOLDE.- Zoals ieder jaar in oktober is er een gezamenlijke
kerkdienst met de Protestantse Gemeente Terwolde-de Vecht, de
Protestantse gemeente van Nijbroek en de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap H. Antonius Terwolde-de Vecht, deel uitmakend
van de R.K.Parochie H.H. Fransiscus en Clara. Deze dienst is op 21
oktober in de Protestantse Kerk van Terwolde.
Het thema is: Wat is mijn plaats? De bijbellezingen zijn uit Rechteren 9: 7-15 en Marcus 10: 35-45. Aanvang van de dienst is om
10.00 uur. De muzikale medewerking wordt verleend door het koor
In Between. Er is kindernevendienst. Na afloop van de dienst is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. U bent van
harte welkom.

Hillie greep haar kans
bij Kringloop TWELLO
Bij veel kringloopwinkels krijgen behalve

spullen ook mensen een nieuwe kans: Hillie werkt met veel

plezier op de textielsorteerafdeling van de

kringloopwinkel in Twello. Ze begon als vrijwilliger en is nu

betaalde kracht. Achter de schermen ziet

Hillie dagelijks de mooiste spullen binnenkomen: “Het is altijd weer

een verrassing. Wat zal ik nu weer aantreffen? Ik weet wat ik moet doen, maar ik weet nooit wat me te wachten
staat. Het aanbod wisselt voortdurend en dat maakt elke dag anders”. Lien de Kruiff van de Kringloop Twello is blij
met Hillie: “Hillie begon hier als vrijwilliger waardoor we haar eerst goed leerden kennen. Ondertussen heeft ze zich
onmisbaar gemaakt voor onze winkel. Ze weet precies welke kleding het goed zal doen in onze winkel en welke niet!”

Ron

Zoals TIM dat deed bij
Hoveniersbedrijf Ter Riele...

...en RON bij TCR
via TAXIWERQ.

Wie biedt u een PLEK op de WERKvloer?
De gemeente Voorst vindt dat iedereen die dat kan, mee moet
kunnen doen op de werkvloer. Omdat meedoen leidt tot erkenning
en welbevinden voor de persoon in kwestie en de Voorster gemeenschap. Minder re-integratietrajecten in beschutte (werk)omgevingen
en meer meedoen bij werkgevers.
De gemeente Voorst zorgt voor eenvoudige procedures, heldere
contractvormen, één aanspreekpunt, ondersteuning ‘on the job’ en de
juiste match wat betreft de mogelijkheden van de kandidaten.

voorst.nl/plekopdewerkvloer

Goed voorbeeld doet goed volgen:
WERK geven en nemen, zoals Ron, Hillie en
Tim. Wie biedt u een plek op de werkvloer?
Bel of WhatsApp met Linda van Swaaij voor
een inspirerende presentatie: 06 50 43 86 53
of stuur een mail naar
plekopdewerkvloer@voorst.nl.

Tim

Hillie

voorstwijzer
Woensdag 17 oktober 2018
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Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 Openbare vergadering gemeenteraad maandag
29 oktober 10.00 uur
[let op: afwijkend aanvangstijdstip] gemeentehuis Twello
Op maandag 29 oktober 2018 vanaf 10.00 uur ’s morgens vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 centraal, maar ook staan enkele andere onderwerpen op
de agenda. Over de begroting vinden verkennende debatten plaats aan de hand
van door de raadsfracties aangedragen agendapunten. De specifieke debatpunten
vindt u uiterlijk 19 oktober op voorst.raadsinformatie.nl. Hieraan voorafgaand
spreken de politieke fracties een financiële beschouwing op het jaar 2019 uit. U
bent van harte welkom de debatten te volgen vanaf de publieke tribune.

Agenda
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken
over:
 Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 1 oktober 2018
[besluit]
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 oktober 2018 [besluit]
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprek 15 oktober 2018 [besluit]
 Bestemmingsplan Rijksstraatweg 90, Twello [besluit]
 Bestemmingsplan Landgoed Het Wezeveld, Twello [finaal debat]
 Evaluatie Plus OV en verlenging dienstverleningsovereenkomst [finaal debat]
 Klanttevredenheidsonderzoek 2018 Tribuut Belastingsamenwerking [finaal
debat]
 Bestuursrapportage 2018 [finaal debat; besluit is voorzien voor
raadsvergadering 12 november 2018]
 Perspectiefnota 2019 – 2022 [finaal debat en besluit]
 Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 [verkennend debat aan de hand
van door de fracties ingediende agendapunten en door het college voorbereide
raadsvoorstellen over specifieke onderdelen van de meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022; finale debatten en besluiten zijn voorzien voor
raadsvergadering 12 november 2018]
 Structurele uitbreiding formatie Sociaal Domein [verkennend debat; finaal
debat en besluit zijn voorzien voor raadsvergadering 12 november 2018]
 Ontwikkelingsplan Klein Twello [verkennend debat; finaal debat en besluit zijn
voorzien voor raadsvergadering 12 november 2018]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van
behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen
waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.
In de raadsvergadering van 12 november 2018 (aanvang 19.30 uur) is het finale
debat over de Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 en neemt de gemeenteraad besluiten over deze begroting en over door de raadsfracties ingediende
initiatiefvoorstellen, moties (raadsuitspraak en/of opdracht aan het college van
burgemeester en wethouders) en amendementen (wijzigingsvoorstellen).

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

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. Deze zijn ook in te
zien via voorst.raadsinformatie.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.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de
ronde-tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl ,
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 29 oktober 10.00 uur
maandag 12 november 19.30 uur

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

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

Subsidiepot asbestdaken bijna leeg
gebeurt met een vrachtauto of
laadkraan en hiervoor is een
goede bereikbaarheid nodig: leg
het bladafval maximaal vijf meter uit de kant van de openbare
weg en leg het bladafval niet
onder de kruinen of tegen de
boomstammen van bomen aan
(ter voorkoming van beschadiging aan de bomen)

Informatie
Alleen voor bladafval
De bladverzamelplaatsen zijn
uitsluitend bedoeld voor bladafval, dus niet voor ander (tuin)
afval zoals gras, coniferen en
dennennaalden. De gemeente
haalt regelmatig het bladafval
op bij de verzamelplaatsen. Dit

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie

Bladafval-verzamelplaatsen

Van week 42 tot eind dit jaar kunnen inwoners hun bladafval naar
speciale bladverzamelplaatsen
brengen. De bladverzamelplaatsen, die op meerdere plaatsen in
de gemeente zijn ingericht, worden aangegeven met een bord
‘Bladverzamelplaats’.

Raadsvergadering
Raadsvergadering

Meer informatie en een overzicht van de bladverzamelplaatsen in de gemeente Voorst:
www.voorst.nl.
U kunt uiteraard ook bellen met
de gemeente Voorst, Hennie
Dijkhof, inspecteur Buitendienst
Openbaar Grondgebied:
0571-27 98 12.

Het budget van de landelijke subsidieregeling voor verwijdering
van asbestdaken slinkt snel. Van
het totaal in 2016 beschikbaar
gestelde budget van € 75 miljoen is nu nog maar € 4 miljoen
over. Het is daarom goed moge-

verbouwen
in voorst
www.voorst.nl

lijk dat de pot eind 2018 leeg is.
Als het totale budget op is, komt
er geen nieuw budget meer bij.
Dit betekent dus op=op!
Meer informatie: www.rvo.nl/
subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 42: 17-10-2018

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.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Centrum in Twello

Griezeltocht op 2 november 2018 van 18-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0225

de Zanden 167 in Teuge

Tijdelijke ontheffing verkoop zwak alcoholhoudende drank
op 11 december 2018

Ontheffing verleend*

BW-2018-0230

Dorpsplein in Nijbroek

Kerstmarkt op 14 december 2018 van 18-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0223

Dorpsplein in Twello

Sinterklaasintocht op 17 november 2018 van 13-15.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0227

Jachtlustplein 11 in Twello

Faciliteren tijdelijke standplaats voor bevolkingsonderzoek

Vergunning verleend*

BW-2018-0226

Kerkstraat 35 in Wilp

Brocante markt op 1 december 2018 van 10-13 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0224

Kneuterstraat 16 in Wilp

Ronde van Bussloo op 4 november 2018 van 8-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0220

Knibbelallee 3 in Wilp

Sinterklaasintocht Posterenk op 24 november 2018 van
13-17 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0228

Beleidsregels voor het opleggen van een bestuurlijke boete
in het kader van de Wet basisregistratie personen

Vastgesteld

Z-18-02270_2018-64395

Gewijzigde vergunning

Ontwerp

Z-18-04366_2018-62205

Bouwen werktuigenberging

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001303

Abraham Kuyperstraat 28 in Twello

Kappen 1 boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0979

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

Plaatsen houten omheining

Vergunning verleend*

SXO-2018-0886

Bekendijk 5 in Terwolde

Verhogen en renoveren loods

Vergunning verleend*

SXO-2018-0618

de Windvang 26 in Voorst

Bouwen schuur met overkapping

Vergunning verleend*

SXO-2018-0835

Diepenbrockstraat 21 in Twello

Kappen 2 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0978

Duistervoordseweg 68 in Twello

Kappen 1 esdoorn

Vergunning verleend*

SXO-2018-0854

Grotenhuisweg 59 in Wilp

Vergroten buitenrijbaan

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0994

Holthoevensestraat 13B in Teuge

Gebruik bestaande loodsen voor verkoop en inkoop van
recreatievoertuigen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0890

Kerklaan 8 in Twello

Intern verbouwen boerderij

Vergunning verleend*

SXO-2018-0819

Kleine Emstermate 4 in Terwolde

Uitbreiden garage

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0807

Kortenaerstraat 16 in Twello

Realiseren kinderopvang incl. slaapgelegenheid

Vergunning verleend*

SXO-2018-0718

Kruisvoorderweg 1 in Twello

Vervangen bestaande schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0993

Verdistraat 24 in Twello

Plaatsen zadeldak op bestaande schuur/garage

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0991

Vloeddijk 3 in Nijbroek

Veranderen veehouderij

Ontwerpvergunning

SXO-2018-0363/
Z-MELD840-2018-000479

Wellinkhofweg 10A in Terwolde

Bouwen stal en rijbak

Vergunning verleend*

SXO-2018-0667

Zutphenseweg 31 en 31A in Klarenbeek

Verbouwen woonboerderij

Vergunning verleend*

SXO-2018-0677

Jan van Galenstraat en Schimmelpenninckstraat
in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen uit woningen en
bergingen

Melding beoordeeld

SXO-2018-0987

Kasteelweg 100 - 100A in Wilp

Slopen zorggebouw

Melding ontvangen

SXO-2018-0984

Melkakkerweg 22 t/m 28 in Wilp

Verwijderen extra aangetroffen asbest

Melding beoordeeld

SXO-2018-0980

Quabbenburgerweg 24 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende dakplaten schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0989

Woudweg 3 in Teuge

Verwijderen asbesthoudende platen schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0975

Dorpsstraat tussen Van Ghentstraat en
Marktstraat in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 2 november 2018 van
15-22 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0225

Dorpsplein vanaf kerk tot Middendijk,
Dorpsplein tot Dijkhuizenweg in Nijbroek

Afsluiten voor alle verkeer op 14 december 2018 van
16-22 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0223

Kneuterstraat vanaf Breuninkhofweg,
Breuninkhofweg tussen Bussloselaan en
Kneuterstraat, Bloemenksweg vanaf hotel
Thermen Bussloo in Wilp

Afsluiten voor alle verkeer op 4 november 2018 van 8-16
uur (uitgezonderd bestemmingsverkeer)

Besluit genomen*

BW-2018-0220

Dorpsstraat vanaf Van Ghentstraat en Marktstraat Afsluiten voor alle verkeer op 17 november 2018 van 10-16
in Twello
uur

Besluit genomen*

BW-2018-0227

Gedeelte Stationsplein in Twello

Besluit genomen*

BW-2018-0227

Beleid en regelingen
Gemeente Voorst
Drank- en Horecawet
Everwijnstraat 35 in Terwolde
Milieumelding
Weerdseweg 11A in Wilp
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester
kan een belanghebbende bezwaar indienen bij het college

Afsluiten voor alle verkeer op 17 november 2018 van
13-14.15 uur

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

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

schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht
aan: de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030,

6800 EM Arnhem.
 De balie Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 3

Woensdag 17 oktober 2018

voorstwijzer

Nacht van de Nacht bij de Sterrenwacht
Op zaterdag 27 oktober vieren
we de Nacht van de Nacht. In het
weekend dat de wintertijd weer
ingaat, is de Volkssterrenwacht
Bussloo speciaal geopend. Zaterdagavond vanaf 20 uur zijn
er korte presentaties over de actuele sterrenhemel en over het
thema ‘lichthinder’. Bij helder
weer kunnen de bezoekers met
telescopen naar de sterrenhemel
kijken. Ook het thema duurzaamheid wordt deze avond figuurlijk
in het licht gezet.

men met u uw plannen door en
geeft u een advies over de verschillende keuzemogelijkheden.
Mail voor een gratis afspraak op
maandagavond in de oneven weken of op donderdagmiddag in
de even weken naar duurzaam@
voorst.nl of bel 0571-27 99 11.

Maak een online HuisScan

Doe het licht uit!

Brandveiligheid in huis bij kersverse ouders

Foto van Juul Fotografie

De ouders van Semme deden namelijk in de actiemaand oktober
van de brandpreventiecampagne als eerste aangifte van een
geboorte in de gemeente Voorst.

Energiebesparing thuis met energiecoaches en Energieloket

en energiebesparing op verlichting. Het overmatig en onnodig
gebruik van licht heeft grote gevolgen op de maatschappij, niet
alleen voor mensen, maar ook
op dieren en planten. In het hele
land zijn er tijdens de Nacht van
de Nacht activiteiten in het donker te beleven.

Een overzicht van deze activiteiten staat op www.nachtvandenacht.nl . Het is ook mogelijk
voor bedrijven om zich aan te
melden met een leuke eigen actiAandacht voor lichthinder
De Nacht van de Nacht vraagt viteit of de vermelding wat er aan
aandacht voor lichtvervuiling verlichting bij uw bedrijf uitgaat!

Op 2 oktober is Semme Ben
Groot Wassink geboren. Afgelopen maandag was burgemeester Jos Penninx samen met een
brandweerlid van het korps
Twello in Twello op bezoek bij
Semme en zijn ouders en broertje.
Niet alleen om hen te feliciteren
en veel geluk te wensen, maar
ook om hen persoonlijk een ‘geboortekoffertje van de brandweer’ te overhandigen.
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Maak van je roze wolk
geen rookwolk
In oktober 2018 vinden de jaarlijkse
Brandpreventieweken
plaats. Thema dit jaar is: ‘maak
van je roze wolk geen rookwolk’.
Voor jonge ouders is het zeker
belangrijk om stil te staan bij
de veiligheid van hun kinderen,
vooral als het gaat om de brandveiligheid in huis. Ouders die in
oktober 2018 aangifte doen van
een geboorte, krijgen een ‘geboortetas’ aangeboden met voorlichtingsmateriaal, een rookmelder en een brandweerslabbetje.
Kersverse ouders kunnen deze
geboortetas ophalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Op www.regionaalenergieloket.
nl is het mogelijk om een digitale energiescan van uw woning
te maken. Hiermee krijgt u een
overzicht van de verschillende
duurzame maatregelen die het
meest geschikt zijn. En er is ook
de mogelijkheid om direct bij lokale bedrijven een offerte aan te
vragen. Uiteraard bespreken zowel de energiecoach als de energie-adviseur graag de uitkomst
met u.

len met 0571-27 99 11 maakt
u een afspraak met een energiecoach voor een thuisbezoek.
Tijdens een gesprek aan de keukentafel bespreekt u samen uw
woonwensen en inventariseert u
de financiële mogelijkheden. Met
behulp van een warmtecamera
en een online HuisScan geeft de
energiecoach inzicht in energiebesparing en het opwekken van
energie. Een thuisbezoek duurt Win-actie
ongeveer één uur.
Tot en met 31 december 2018
is er de mogelijkheid om mee
te doen aan de win-actie van de
Vrijblijvende afspraak
duurzaamheidscampagne
van
Energieloket
Hebt u bouwplannen, het voor- de gemeente Voorst: ‘Voorst gaat
nemen om gasloos te gaan of voor duurzaam!’. Vraag bijvoornog aanvullende vragen na een beeld een gesprek aan met de
gesprek met de vrijwillige ener- energiecoach of de energieadvigiecoach? Maak een afspraak seur, of doe mee met de Duurmet het Energieloket in het ge- zame Huizen route op 3 en/of
Thuisbezoek energiecoach meentehuis om al uw vragen te 10 november. Kijk voor meer
Via het formulier op www.ener- bespreken over het verduurza- informatie op: www.voorst.nl/
gierijkvoorst.nl/wooncoaches- men van uw woning. De ener- duurzaamheid/voorst-gaat-voorgemeente-voorst of door te bel- gieadviseur spreekt graag sa- duurzaam
De vrijwillige energiecoaches
van EnergieRijkVoorst helpen
inwoners in de gemeente Voorst
graag bij het besparen en zelf
opwekken van energie. Op afspraak komt er een energiecoach bij u thuis. Ondertussen
hebben de energiecoaches in de
gemeente Voorst al bij 110 huishoudens aan de keukentafel gezeten. Voor de verdergaande informatie over het verduurzamen
van uw woning maakt u een afspraak met de energie-adviseur
van de gemeente Voorst bij het
Energieloket in het gemeentehuis. En ondertussen maakt u
tot 31 december 2018 dan ook
nog kans op een leuke prijs met
de win-actie van ‘Voorst gaat
voor duurzaam!’.

Spoedreparatie asfalt Rijksstraatweg Apeldoorn t/m Teuge
De provincie Gelderland voert
nog tot en met 18 oktober onverwachte spoedreparaties uit
aan het asfalt van de provinciale weg N344 (Deventerstraat/
Rijksstraatweg). Het gaat om
de hoofdrijbaan vanaf de bebouwde kom van Apeldoorn tot
en met de bebouwde kom van
Teuge.
De weg blijft overdag open,
maar is wel ’s avonds en

's nachts volledig afgesloten op
17 en 18 oktober tussen 19.00
uur en 06.00 uur. De woningen
en bedrijven aan deze weg blijven overdag bereikbaar.

Omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden
heeft de provincie Gelderland
omleidingsroutes
ingesteld,
deze staan op www.gelderland.
nl/N344 .

Meer informatie
De reden voor deze spoedreparatie is de slechte kwaliteit van
het asfalt, vooral in de bebouwde kom van Teuge. De werkzaamheden worden uitgevoerd
door aannemer NTP uit Zevenaar. Hebt u vragen over deze
spoedreparatie? Neem contact
op met het Provincieloket:
provincieloket@gelderland.nl,
026-359 99 99.

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

Spaans diner in de kerk
WILP.- Het is alweer de zevende
editie van het ‘Wilp Staat Op-diner’.
Het WSO diner is met name in Wilp
inmiddels een begrip. Op 16 november staat er een hele bijzondere
editie gepland. Voor dit diner wijkt
men namelijk uit naar de dorpskerk
in Wilp. Al ruim 80 mensen hebben
een plekje gereserveerd.
Normaliter vindt het plaats in het
clubhuis van Tennisvereniging de
Boerehofstee maar in november
wordt het allemaal wat grootser aan-

gepakt. Zoals gezegd wordt er uitgeweken naar de Dorpskerk in Wilp
alwaar de gasten worden getrakteerd
op een Spaans buffet met toepasselijk zang en dans. Het beloofd een
spetterende avond te wordt in een
prachtige ambiance. Vanaf 17.30 uur
is de kerk geopend waarna het diner
omstreeks 18.00 uur zal beginnen.
Er is een speciale prijs van slechts
€15,- per persoon.

Los Pajaritos

Het is geen koor. Het is geen band,

maar het enthousiasme straalt ervan
af. Ze zingen Spaanstalig, meerstemmig, hartverwarmend, vrolijk, hier
en daar wat melancholisch, met
een lach en een traan... Hun liefde
voor muziek en Spanje werkt aanstekelijk. Zes dames met het hart
op de juiste plaats. Geworteld in
de Deventer aarde maar met hun
‘corazón’ in de Spaanse zon. Kom
deze avond genieten van een heerlijk Spaans buffet, verzorgd door
‘De Kribbe’. Als voorgerecht krijg je
een Spaanse pasta; een salade met

gedroogde ham, olijven en rode ui.
Het hoofdgerecht is ‘Patatas Bravas’,
dit zijn gefrituurde krieltjes in pittige tomatensaus. Daarnaast krijg
je ‘Pincho Moruno’, dit is kip met
knoflook en paprika. Het dessert is
‘Tres Colores’.
Tijdens de vorige diners zat het
restaurant telkens helemaal vol en
ook nu lopen de reserveringen erg
goed. Reserveren is dus een must.
Een plekje reserveren kan door een
mailtje te sturen naar: wilpstaatop@
gmail.com.

A
Mediterannee of Sunbreaks
R
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Dialectmuziekmiddag
1.
1.
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99
en Slanina Cesta Muzikanten
1.14
1.69
per 4 stuks verpakt

0.
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Heerlijk vers
uit eigen oven!

0.
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met zangeres Anita Bolink. Het optreden van het Brook Duo uit Markelo wordt afgewisseld met muziek
en zang van de Slanina Cesta Musikanten uit Voorst. Onder leiding
van Gerrit Lentink spelen zij weer
bekende krakers uit het land van de
bergen. De presentatie is in handen
van Martien Kobussen bekend van
het dialectradioprogramma Mo’j is
luusteren.

VOORST.- De werkgroep Cornelis
Hissink houdt dit jaar op zondag
18 november de jaarlijkse vrolijke
dialectmuziekmiddag. Het wordt
de tiende muziekmiddag die
de groep organiseert. Ook deze
wordt gehouden in de Roessinghzaal van het Dorpshuis in Voorst.

De muziekmiddag begint om 13.30
uur en gaat door tot rond 16.30 uur.
Ook is er weer een verloting met
MAX.kaartverkoop
4
mooie prijzen. De
start
STUKS
woensdag 17 oktober.
De kaarten
kosten zes euroPER
enKLANT
zijn te verkrijgen
bij Bakker Bril aan de Rijksstraatweg 24 telefoon 0575 501271, het
Dorpshuis, Schoolstraat 14, tijdens
de openingsuren (telefoon 0575502756) en bij Cornelis Hissink aan
de Tuinstraat 2 in Voorst(telefoon
0575-501970).

Een dialectmuziekmiddag zonder
het Brook Duo vindt de werkgroep
maar niks, daarom heeft Hissink
Gerrit Jan Oplaat en Henny Tijink
opnieuw uitgenodigd voor een gezellig optreden met oude en nieuwe
liedjes. Het wordt dit keer een bijzonder optreden van het Brook Duo
omdat Henny Tijink aan het eind
van dit jaar het duo gaat verlaten. In
2018 gaat Gerrit Jan Oplaat verder

Muzikantentrio
Alles Andes bij
Vrouwen van Nu
WILP.- Tijdens de afdelingsavond van de Vrouwen van Nu
komen donderdag 18 oktober
Wim Jansen, Hans Beernink en
Stef Geurtzen naar dorpshuis De
Pompe.
Samen vormen ze het muzikantentrio Alles Andes. De uit Dinxperlo
afkomstige heren spelen een groot
aantal zelfgeschreven nummers in
het Achterhoeks/Dinxpers dialect,
van gevoelig melancholisch tot gezellige meezingers met vaak verrassende teksten.
Wie de avond wil bijwonen is welkom om 19.30 in dorpshuis De Pompe aan de Dorpsstraat 41 in Wilp.

Concert Kapel
op ’t Rijsselt
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Coop
beemsterkaasbroodjes
of frikandelbroodjes XL
per 2 stuks verpakt

Hertog Jan bier
krat 24 flesjes à 300 ml

Snoeptomaten

EMMER
500 GRAM

99

16.

49

10.

49

L’OR capsules

2 doosjes à 10 stuks
alle combinaties mogelijk

2 STUKS

5.78 6.52

3.Elvive, Elnett,
99 Alle

Geldt ook voor
zonnebrand!

Studio Line,
Ambre Solaire
of Garnier
MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Alle Optimel

alle combinaties mogelijk

Coop
vleeswaren
ATIS*

1+1 GR

3 pakjes à 80-125 gram
alle combinaties mogelijk

bijv. 2 pakken
drinkyoghurt framboos
à 1000 ml

1.
S
I
T
A
R
2+1 G
49

2.

98

Nog malser? Kies dan:
Blonde d’Aquitaine
kogelbiefstuk
53
100 GRAM

2.

1.65

Grolsch bier

2.-

1.

93
872.-

Prei grof zak 400 gram
Spinazie zak 300 gram
Geschrapte wortelen zak 500 gram
Opbakaardappelen zak 600 gram
Duo aardappelschijfjes bak 700 gram

3.1.

45
17 00

2.

15.

bijv. Elvive
shampoo color-vive

M
100 GRA
Blonde d’Aquitaine biefstuk

*
9.
G
N
I
T
R
O
K
50%

krat 16/24 flesjes à 300/450 ml

49

49

2.66 - 3.24
2 STUKS

3.

ALLE COMBINATIES MOGELIJK

Vers gebak!

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.
Frambozen bakje 125 gram
Blauwe bessen bakje 125 gram
Zespri kiwi Sungold schaal 4 stuks

Terwolde Versluis Voorst4.4. - 5.
2 STUKS
58

98

ALLE COMBINATIES MOGELIJK

Coop slagroomtaart
per stuk, ca. 8/9 personen

zegeltje

_

6.

Opmdus
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik,
handelsdoeleinden.
aaniet
k 1voor
14
Geldig van maandag 15 t/m zondag 21 oktober 2018. Week 42. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Molenweg 1

Schoolstraat 1

Terwolde DE
Versluis
Voorst
COOP
LELIE
Molenweg 1

Schoolstraat 1

MOLENWEG 1 TERWOLDE

De elie
L

99

4.

99

EEFDE.- Op zondag 21 oktober musiceren Dominic Seldis, contrabass en James Pearson,
piano in ‘t Rijsselt met het programma: ‘Stand
up bass, A story by the Maestro himself’. Het
concert begint om 15.00 uur.

De musici

Dominic Seldis is natuurlijk bekend van het TVprogramma Maestro. Toch ziet hij zichzelf in de
eerste plaats als musicus. Als aanvoerder van de
bassisten in het Koninklijk Concert-gebouw Orkest speelt hij in alle grote concertzalen over de
hele wereld. Daarnaast heeft hij zich ontwikkeld
van musicus en muziekkenner tot rasverteller en
begenadigd entertainer en is hij een van de grootste promotors van de klassieke muziek. James
Pearson is pianist, componist en muzikale duizendpooot. Als pianist met zijn eigen trio is hij
artistiek directeur van Ronnie’s Jazz Club in zijn
geboorteplaats Londen. James speelde in en met
vele beroemde orkesten, onder meer het BBC
Philharmonic Orchestra en het Brodsky String
Quartett. Ook begeleidde hij beroemdheden als
pop-icoon Paul McCartney en jazz-trompettist
Wynton Marsalis.

De muziek

In dit concert is er naast bekende en minder bekende werken uit het klassieke repertoire ook
aandacht voor uiteenlopende stijlen als de tango
en volksmuziek. Dominic vertelt er over, speelt
het en laat zijn publiek er van genieten. Met
recht ‘A story by the Maestro himself’.
Entree: €20 euro (inclusief koffie enz.), tot en
met 18 jaar gratis entree Reserveren: tel. 0575570521 (ook via voice-mail), of www.kapeloptrijsselt.nl of info@kapeloptrijsselt.nl

Lezing Dierenartspraktijk de Driehoek
KLARENBEEK.- Woensdag 24 oktober wordt
een lezing gehouden door Dierenartspraktijk de
Driehoek. Dierenarts Edo Hamersma komt verhalen vertellen uit de praktijk die bestaat uit landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden.
Men kan ook veel verhalen lezen in de column
van het Voorster Nieuws. Tijdens de lezing zal
ook ruimte zijn voor het stellen van vragen over
uw dieren. Plaats van deze lezing is woensdag
24 oktober in het MFC te Klarenbeek. Aanvang is
10.00 tot 12.00 uur. Mocht u vervoer nodig hebben naar het MFC dan kunt u dit aangeven via
06-12260021 of inloop@mfcklarenbeek.nl

Vrouwen van Nu
terug in de tijd
WELSUM.- Moeder, die de groenten uit de moestuin inmaakt. Een huishouden zonder telefoon
dus naar de buren om de dokter te bellen. Een
ziekenhuiszaal met twintig bedden. Een dorp
zonder kleuterschool. Zomaar een paar herinneringen uit onze jeugd. De jaren 1950/1960.
Donderdag 18 oktober gaan we met onze leden
terugkijken op deze tijd. De avond begint om
19.30 uur en wordt gehouden in dorpshuis “de
Bongerd” in Welsum.

Najaar
in de Tuin

Woensdag 17 oktober 2018
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Strooi NU kalk en voorkom
mos in uw gazon!
van de
Kalk verhoogd de pH
os voorkomen
grond waardoor m
in het najaar
kan worden. Strooi 2
voor een
5 à 10 kg per 100m
er mos!
gezond gazon zond

6,35

per 20 kg
Zwarte Kolkstraat 96-100
7384 DE Wilp
T (055) 323 12 31
F (055) 323 15 91
I www.diervoeders.bosgoed.com
E diervoeders@bosgoed.com

Nieuwe en gebruikte
tuinmachines

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP

De grootste sortering
MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

www.overmars-tuinenpark.nl

• Grafverzorging van begin tot eind
• Vijvers en bloembakken
• Beeldentuin
• Steigerhout
• Bestrating
• Beton- en ballastblokken

Zutphenseweg 4B (De Kar)
Tel: 055 - 301 08 61
E-mail: dekouswijken@gmail.com
www.kouswijkjansen.nl
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hoveniersbedrijfbourgondien.nl

06 154 380 15
Wilp

Uw tuin winterklaar
Winterklaar, wat is dat eigenlijk? Ondanks dat ik zelf al van jongs af aan geïnteresseerd ben in tuinieren moet ik altijd even nadenken bij deze vraag. De
tuin winterklaar maken zie ik zelf een beetje in het rijtje van de grote voorjaarsschoonmaak, en op zaterdagmiddag het grindpad harken. Alles proper
en geordend! Afgelopen zomer tijdens onze vakantie heb ik een boek gelezen
van Herman Pleij, dit ging over de Nederlandse identiteit. Hieruit een klein
citaat over Nederland, van Ramon de la Sagra, een Spaanse weldoener die
in 1839 door Europa reisde: “Niet alleen toch worden de huizen en straten
er met de grootste zorgvuldigheid schoon gehouden, maar de netheidszucht
der inwoners gaat zelfs ver genoeg, om hen hunne stoepen en de stammen
der voor het huis staande boomen met kalk te doen aanwitten.” Nederlanders zijn nog steeds over het algemeen een proper volk, en daar is helemaal
niets mis mee. En dat velen van u de tuin ook graag “netjes” willen hebben
begrijp ik ook heel goed. Maar wellicht is het een idee om eens met een andere bril naar uw tuin te kijken. Op mooie zonnige dagen zoals afgelopen zondag trekken we graag de natuur in. Niets is mooier dan te genieten van al dat
moois langs ‘s heeren wegen. Maar uw tuin is ook een prachtig stukje natuur
in het klein. Bomen, heesters, vaste planten, een- en twee jarige planten.
Maar ook vlinders, bijen, egels, talloze vogels, en misschien, heel misschien
hoort u bij de gelukkigen die soms een eekhoorn mogen begroeten. Een tuin
is iets heel persoonlijks. Net als de inrichting van uw huis, de bladen en kranten die u leest, de kleding die u draagt. Al die dingen zeggen iets over u. Als u
het ﬁjn vindt om uw tuin in het najaar “op te ruimen“, zoals alle vaste planten
af te knippen, alle bladeren te verwijderen, en vervolgens kale grond om te
spitten zodat u tegen keurige zwarte grond aan kijkt, dan moet u dit vooral
doen. Maar het kan ook anders! Het gazon moet natuurlijk bladvrij, maar de
bladeren in de border vormen een mooie beschutting voor de egels die nu
op zoek gaan naar hun winterverblijf. De afgestorven planten vormen een
goede bescherming tegen de nachtvorst die ook in de huidige winters nog
steeds voorkomt. Een aantal vaste en tweejarige planten zaaien zich vanzelf
weer uit, zodat u in het voorjaar weer een nieuwe ontdekkingsreis kunt gaan
maken in uw eigen tuin! En wat is er nu mooier dan in januari na een lange
nacht de ochtendzon te zien schijnen op de met rijp bedekte border waarin
de kaardebol ﬁer overeind staat, en de putters en de sijsjes zich verdringen
om de zaadjes uit dit fraaie droogboeket te pikken!
Ik wens u veel tuinplezier toe!
Erik-Jan Beekman
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Als wapen tegen vrieskou, vogels en slakken

Een warme jas voor de planten

Speciale afdekhoezen beschermen
tegen de vrieskou. Foto: Nature

In het voorjaar weer genieten van je geliefde en kostbare olijf- en fruitbomen? Dan is het geen overbodige luxe om extra
aandacht te schenken aan kwetsbare buitenplanten.
Er bestaan verschillende handige oplossingen die planten eenvoudig maar eﬀectief beschermen tijdens de winter. Speciale
afdekhoezen beschermen niet alleen tegen de vrieskou, maar houden ook vogels en slakken buiten de deur. Daarnaast
versnellen ze de ontkieming van de planten én beschermen ze tegelijkertijd de vroegrijpe knoppen aan het begin van het
voorjaar. De stam en pot van olijfbomen pak je bijvoorbeeld in met sterke winternoppenfolie, deze zorgt voor thermische
isolatie. Voor (fruit)boompjes zijn er diverse formaten UV bestendige afdekhoezen verkrijgbaar, die eenvoudig te bevestigen zijn. Dan is er ook nog een zogenaamde tuinkas. Deze beschermt kleinere planten zodat ze veilig buiten in de kas kunnen blijven overwinteren. Mogelijkheden genoeg om de planten de nodige bescherming te geven de komende maanden.

LMB Jabotech Nijbroek, voor Service en Precies Vakmanschap!

Bezoek ons op
‘t Oener Koefeest

Mogelijkheden LMB Jabotech B.V. Nijbroek
- Reparatie, aanpassen, (winter) onderhoud en verkoop tractoren en machines
- Reparatie, onderhoud (winterbeurt) en verkoop van tuin en park machines
- Gespecialiseerd in GPS-apparatuur, Camera, Track & Trace voertuig volg systemen
- Levering van onderdelen, smeermiddelen , Aspen en tuin-park benodigdheden
- Constructie, laswerk
- Hydrauliekservice en meer….
- Verhuurmachines

Kom langs of neem contact op voor de mogelijkheden.
Middendijk 33, 7397 NB Nijbroek

T: 0571-216000

M: info@jabotech.nl

I: www.jabotech.nl

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

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

grond- en straatwerk

t.06-558 641 04 | www.joostbreden.nl
06 - 55 86 41 04
jb@joostbreden.nl

Woudweg 127
7381 BC Klarenbeek
Tel. (055) 301 16 16
Mob. (06) 222 462 04
www.marhe.nl

ARCHITEKTUUR
RENOVATIE
ARCHITEKTUUR
ARCHITEKTUUR
ARCHITEKTUUR ONDERHOUD
ARCHITEKTUUR
RENOVATIE
RENOVATIE
RENOVATIE
RENOVATIE
AANLEG
ONDERHOUD
ONDERHOUD
ONDERHOUD
ONDERHOUD

www.oshhoveniers.nl

Heeft u behoefte aan een verkennend gesprek?
AANLEG
AANLEG
Neem
dan AANLEG
contact met
ons op, 06-51207245.
AANLEG

www.oshhoveniers.nl
www.oshhoveniers.nl
www.oshhoveniers.nl
www.oshhoveniers.nl
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Hang mezenbollen en
pindanetjes op en strooi voer

Help vogels de koude
winter door

Het is leuk om vogels in de tuin te hebben. Ze zingen en kwetteren en zorgen voor gezelligheid. Daarnaast zijn ze in de zomer ook nuttig: de meeste vogels halen beestjes en schadelijke
insecten van planten en bomen. Maar in de winter wordt alles anders.
De insecten zijn doodgegaan of houden een winterslaap en het is veel kouder. In de winter
hebben vogels het moeilijk. De natuur slaapt en de lage temperatuur maakt het koud. Wil je de
vogels de winter door helpen, dan kun je verschillende maatregelen nemen.
Het is goed om op verschillende plekken voer te strooien, op zowel de grond als op de voedertafel. Tip: hang verschillende mezenbollen en pindanetjes op. Zo voorkom je dat de vogels elkaar
in de ‘haren’ gaan zitten.
Wil je voer strooien, doe dat dan op een open plek en zeker niet te dicht bij struiken. Vogels
willen alles in de gaten houden. Onder een struik kan zich bijvoorbeeld een kat verstoppen en
daar wordt een vogel niet vrolijk van. Daarom kiezen veel mensen voor een voedertafel. Maar
welk voer leg je hierop? Blijf zo dicht mogelijk bij de natuur en kies bijvoorbeeld voor rozijntjes,
stukjes brood, gekookte aardappels wat rijst, appels en appelschillen. Daar maak je vogels blij
mee. Je kunt ook in de dierenzaak speciaal voer voor insectenetende vogels kopen, die je bijvoorbeeld in handige voersystemen aan de dieren geeft. Voer de vogels op vaste tijden en strooi
niet teveel tegelijk.

Foto: Er zijn handige hulpmiddeltjes die het vogels in de
winter makkelijker maken.

Tuincentrum

’’Tullekensmolen’’
Voor al uw tuinplanten en bomen
in een mooie groene omgeving!

DETUINENVANBOSCH…ZOEKT
VANBOSCH…ZOEKT EEN

ALLROUND HOVENIER
MÈT AANLEG VOOR TUINEN

Bekijk onze vacatures op www.detuinenvanbosch.nl

Tullekensmolenweg 37 | 7361 EN Beekbergen
055-5063131 | www.tuincentrumtullekensmolen.nl

Koppelstraat 42, Twello | T 0571 27 04 73 | info@detuinenvanbosch.nl

detuinen
vanbosch
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Kunnen wij u helpen
met de najaarsbeurt
van uw tuin?

Snoei in het najaar bomen en struiken

Goed snoeien is niet moeilijk
De tuincentra krijgen jaarlijks dezelfde vraag. Wanneer mag ik snoeien? Het
antwoord is vaak helemaal niet zo moeilijk. Al zijn er wel snoeiregels waar je
rekening mee moet houden.
Snoeien doet bloeien. Het is een bekende uitspraak. Niet iedereen houdt
zich er aan, maar door te snoeien kun
je zelfs een oude, verwaarloosde tuin
nieuw leven inblazen.
Veel tuinliefhebbers zijn bang om hun
planten regelmatig bij te knippen.
Maar in feite is snoeien niets anders
dan het gezond houden van de natuur.
Met als doel om er nog meer plezier
aan te beleven.

Hoveniersbedrijf Isidorushoeve
“Johnny Dijkman”
Rijksstraatweg 189
7391 MN Twello
T: 0571-274926 / 06-51935827
E: isidorushoeve@gmail.com
W: www.hoveniersbedrijﬁsidorushoeve.nl

Vuurdoorn: Tuinplant van de maand oktober

De gloed van het najaar: de vuurdoorn

De vuurdoorn (wetenschappelijke naam: Pyracantha) is een struik met vlammende bessen in het najaar en groene blaadjes in de winter en het vroege voorjaar. In mei en juni bloeit de plant met heel veel crèmekleurige bloemen, zodat
de struik jaarrond schoonheid in de tuin biedt. De vuurdoorn groeit graag tegen
een muur of een rekje en is ook geschikt als haagplant. Het is een spectaculaire
blikvanger die een hele muur kan laten gloeien met de kleur van de bessen.

KEUZE ASSORTIMENT
Het assortiment vuurdoorn biedt
een rijk kleurenscala in rode, gele, en
oranje bessen. De planten worden in
verschillende vormen aangeboden:
als piramide, als plant langs stokken
opgebonden of groeiend tegen een
klimrek. De meest voorkomende cultivars zijn 'Soleil d'Or' (geel), 'Red Column' (rood), 'Orange Charmer' (oranjerood), 'Orange Glow' (oranje).

VUURDOORN TRIVIA
• De bessen van de vuurdoorn zijn niet
erg geliefd bij vogels, waardoor ze lang
aan de plant blijven zitten, tot in de
winter aan toe. Pas wanneer er echt
voedselschaarste onder vogels ontstaat, eten met name merels en lijsters
de bessen alsnog.
•De stevige doorns maken van de
vuurdoorn geen aaibare plant, al verschansen met name kleine zangvogels
zich graag in de struik voor een nestje
omdat de doorns hen beschermen tegen katten.
• De doorns vormen eveneens natuurlijke bescherming tegen inbrekers en
vandalen. Het is niet erg aantrekkelijk
om via deze plant bijvoorbeeld bij een
raam of over een schutting te komen.

HERKOMST
De vuurdoorn hoort bij de rozenfamilie, wat de aanwezigheid van stekels
verklaart en is naaste familie van de
doornloze Cotoneaster. De tuinplant
groeit van Zuidoost-Europa tot Zuidoost Azië en is al sinds de zestiende

Bij sommige bomen en planten moet
je nog voor de jaarwisseling aan de
slag. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
berk, kastanje, esdoorn, walnoot en
druif. Bij deze bomen en planten komt
de sapstroom al vroeg op gang. Snoeien vóór de jaarwisseling is daarom
noodzakelijk. Als deze soorten na de
jaarwisseling gesnoeid worden, kunnen de snoeiwonden gaan bloeden.
Bloedende soorten kunnen overigens
ook gesnoeid worden als het blad nog
aan de bomen zit.

de snoeiwond en deze geven weer
kans op aantasting van bijvoorbeeld
schimmels. Je moet ook goed kijken
welke takken er weggehaald moeten
worden. De structuur van de struik of
boom hoort in balans te blijven. Snoeien doe je net boven de plek waar een
jonge ‘scheut’ naar buiten is gericht.
Deze zal verder groeien, waardoor de
structuur van de struik open blijft.
Voor hoge snoeiplekken zijn tegenwoordig handige voorzieningen.
Foto: Wolf Garten

Natuurlijk begint goed snoeien met
goed en scherp gereedschap. Een botte snoeischaar zorgt voor rafels rond

eeuw in cultuur. Hij wordt veel gebruikt in tuinen en parken als kleurrijke bes-heester, omdat hij met betrekkelijk weinig onderhoud heel lang
meegaat.
Verzorgingstips voor de consument
• De vuurdoorn gedijt zowel in de
schaduw als in halfschaduw en volle
zon.
• Zorg voor rijke, goed doorlatende
grond.
• Jonge vuurdoorns en vuurdoorns die
als kuipplant worden ingezet regelmatig water geven. Oudere vuurdoorns
in de volle grond kunnen beter tegen
droogte door hun breed vertakte wortelstelsel.
• De plant kan 4-5 meter hoog worden
en behoorlijk verwilderen, het beste
moment om terug te snoeien is aan
het einde van de winter. Dit bevordert
de bloei én de vorming van bessen.

Mobiel: 06-51292637

Voor alle tuinwerkzaamheden!
Vraag vrijblijvend een opgave aan om uw tuin
winterklaar te maken!
Snoeien, bladruimen, bemesten,
bloembollen en aanplanten.
Tevens kunnen wij u assisteren om uw droomtuin
te realiseren.
Ontwerpen, bestraten, aanleg vijvers,
grondwerk of renoveren

Website: www.detuinenvanavree.nl
E-mail: avree@xs4all.nl
Noord Emperweg 10, 7383 DG Voorst
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Meer vogels in de tuin dankzij Mijnvogeltuin.nl
ZEIST, 12 OKTOBER 2018
Vetbollen vol met bungelende koolmezen, zingende merels, kwetterende roodborstjes; een groene tuin is een toevluchtsoord voor vogels. Maar hoe krijg je ze
nu eigenlijk naar jouw tuin? Mijnvogeltuin.nl van Vogelbescherming Nederland
geeft daarop antwoord. Doe de postcodevogelcheck, ontdekt welke vogels bij jou
in de buurt leven en wat je kunt doen om ze naar jouw tuin te lokken.
Via mijnvogeltuin.nl van Vogelbescherming Nederland kun je nu zelf ontdekken
welke vogels in jouw buurt leven. Door simpel je postcode in te voeren, zie je tien
van de meest voorkomende vogels in jouw wijk. Kies hiervan vijf soorten die je
graag in jouw tuin ziet verschijnen. Je krijgt dan tips op maat hoe je ze naar de
tuin kunt krijgen en kunt houden.

DE ENE VOGEL IS DE ANDERE NIET
Alle vogels zijn verschillend en geen tuin is hetzelfde; waar de ene vogel voor
warm loopt, haalt de andere zijn snavel op. Meesjes eten veel rupsen, merels zijn
verzot op wormen en fruit en vinken zijn dol op zaadjes. Wanneer je een vogelvriendelijke tuin wilt, kun je er dus het beste voor zorgen dat er voor elk wat wils
is, zodat je het jaar rond van verschillende vogels kunt genieten

80.000 VOETBALVELDEN
Alle tuinen in Nederland hebben samen een oppervlakte van bijna 80.000 voetbalvelden! En dat staat nog los van alle balkons. In principe plek zat dus voor een
heleboel tuinvogels. Maar meer steden, betekent bijna automatisch mínder natuur. En dus minder leefgebied voor vogels. In een groene tuin valt meer voedsel
te vinden, dan in een bestraatte tuin. Het is dus belangrijk dat we onze tuinen zo

vogelvriendelijk mogelijk maken. Sommige vogels, zoals de huismus en de gierzwaluw zijn voor hun nestplekken juist afhankelijk van bebouwing. Ze nestelen immers
voor een groot deel onder dakpannen. Maar bij veel nieuwbouw zijn deze plekken helaas niet meer aanwezig. Speciale nestkasten of vogelvides, die
nestgelegenheid onder dakpannen
creëren, kunnen hulp bieden.

MÉÉR DAN EEN VETBOLLETJE
OPHANGEN
Een vogelvriendelijke tuin is dus méér
dan vetbolletjes ophangen en een waterschaal neerzetten. De juiste planten
en bloemen, een dichte struik, een vogelhuisje en een voederplankje kunnen
al wonderen doen. Een vogelvriendelijke tuin biedt vogels lekker eten, een
goede schuilplaats en een plekje om
te broeden. Maar bovenal wordt je er
zelf ontzettend blij van. Want wie wil er
nou niet genieten van deze ﬂadderende
buren!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP WWW.MIJNVOGELTUIN.NL

Hoveniersbedrijf & Bloemisterij
G van Vemde
Terwolde
Tuinaanleg
Sierbestrating
Tuinonderhoud
Dienstverlening

Boeketten
Rouwwerk
Bruidswerk
Bloemenabonnement

Gijs van Vemde
06-23840720

Renate Uenk
06-12905470

Snijorchidee met
allure de Cymbidium
In oktober start een nieuw Cymbidiumseizoen. Je kunt weer volop genieten van deze
chique snijorchidee in de meest bijzondere
kleuren. Van mintgroen tot bordeauxrood,
van sereen wit tot zachtroze. De lange steel
met bloementoorts biedt volop stylingmogelijkheden. Zelfs met een enkele tak
krijgt je interieur drie weken lang allure.

OPVALLEND
De Cymbidium kenmerkt zich door een lange, bladloze steel met opvallende bloemen
die uitnodigen om van dichtbij te bewonderen. De naam van de snijorchidee verwijst
naar de holle, boogvormige en gewelfde lip
in de vorm van een bootje (‘kymbos’ in het
Grieks). Er zijn twee soorten Cymbidium:
kleinbloemige (30-70 cm lang) en grootbloemige (70-80 cm lang). Afhankelijk van
de steellengte kan het aantal bloemen oplopen tot meer dan 25 bloemen per steel.

STYLING
Je kunt Cymbidium op verschillende wijze
stylen. Allereerst kun je ze met de gehele
steel in een vaas zetten. Zowel solo als gecombineerd met andere snijbloemen of
groen. Je kunt de bloemsteel echter ook inkorten of de bloemen er voorzichtig van af
plukken. Dat maakt de Cymbidium geschikt
voor toepassing voor (tafel)decoraties op
maat of als drijfbloem in een kom met water.

HOUDBAAR

Binnenweg 39 7383 CN VOORST
Tel. 0575-845041
www.hoveniersbedrijfgelderland.nl

Cymbidiums zijn sterke bloemen die lang
houdbaar zijn in huis. Belangrijk is een
schone vaas met helder water. Snij de
steel schuin af en… genieten maar! Als je
elke vijf dagen het water ververst en de
steel opnieuw een klein stukje afsnijdt
dan duurt de bloei tot wel drie weken.
Cymbidiums zijn per steel verkrijgbaar bij
bloemisten. Kijk voor meer inspiratie en
praktische tips op www.orchids-info.com of
volg op Instagram via @orchids_info.
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Zand – Grind – Split
Natuursteen – Sierbestrating

Afhaaldepot

Woudweg 16 7381 BA Klarenbeek
Tel. 055-5062293 Fax. 055-5060948 www.dewoudhof.nl

Wij nodigen u uit om vrijblijvend te komen kijken.
Tevens Afhaaldepot voor Hoveniers en Aannemers.
Dus ook uw Hovenier of Aannemer kan bij ons terecht
nadat u bij ons een keuze heeft gemaakt.
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Haarman Tuinmachines

Een totaalpakket van uitsluitend topmerken
Bent u op zoek naar een betrouwbaar bedrijf waar de klant eerlijk en vakkundig advies krijgt? Dan bent u bij Haarman Tuinmachines aan het juiste adres.
Haarman Tuinmachines heeft al meer dan 30 jaar ervaring in verkoop, verhuur,
service en reparatie van bos, tuin en park machines.

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn of hebt u vragen over de werkwijze van de Automower? Breng dan een bezoek in onze showroom en we
helpen u graag verder. Haarman Tuinmachines verzorgt tevens de complete installatie van de Automower zodat u zorgeloos van uw machine kunt genieten.

De klantenkring bestaat uit gemeenten, groenvoorzieners, hoveniers, campinghouders en natuurlijk weet ook de particulier de weg naar Haarman Tuinmachines goed te vinden. Ook voor slijpwerk kunt u terecht in de professioneel
ingerichte gereedschap slijperij.

Ontdek de Husqvarna accu ranche.
Accugereedschap voor buitengebruik is al enige tijd op de markt. Maar de
technologie had nog niet het kracht- en eﬃciëntieniveau om de naam Husqvarna te mogen dragen. Tot nu dan.

Haarman Tuinmachines biedt een totaalpakket van uitsluitend topmerken, zodat
alles op het gebied van machines, gereedschap, veiligheidskleding, Aspen brandstof en smeermiddelen bij 1 adres gekocht en onderhouden kan worden.

Bekijk de accuserie van Husqvarna: een productlijn met onder andere kettingzagen, stokzagen, bladblazers, trimmers en heggenscharen. Doe een test met
een van Husqvarna accu producten van Haarman Tuinmachines en laat u verrassen door het resultaat!

Geniet van een prachtig gazon met een Husqvarna Automower!
Wilt u ook het gemak ervaren van een volledig geautomatiseerde maaimachine? Haarman Tuinmachines heeft al jaren ervaring met robotmaaiers sinds deze
techniek in 1995 zijn intrede deed en we willen onze ervaringen graag met u
delen.De Husqvarna Automower geeft een mooier maaibeeld dan een reguliere
grasmaaier. Doordat een Automower altijd aan kan staan maait hij steeds kleine
stukjes van het gras. Hierdoor is het gras altijd kort en verbetert de bodemstructuur. Tevens maait de Automower het gras in een willekeurig patroon, dus niet
steeds in dezelfde volgorde. Op deze manier ontstaan er geen sporen in het gras.
Wist u dat er Automowers geschikt zijn voor tuinen van 100 m2 tot 15000 m2 ?

TORO Timemaster 76 cm benzine loopmaaier. Maait tot 40% sneller!
De Toro Timemaster doet meer werk in veel minder tijd. Daarom is hij de ideale keuze voor particulieren met een grote grasmat. Ondanks zijn 76 cm maaibreedte is de Timemaster verassend wendbaar. Het Dual-Force maaisysteem
met dubbele messen maakt korte metten met grote gazons, ongeacht of u het
gras opvangt of recyclet. Op de maaikwaliteit van TORO kunt u vertrouwen.
Voor verdere informatie bent u van harte welkom in de showroom van
Haarman Tuinmachines
Leigraaf 61 Twello tel. 0571-275363 www.haarman-twello.nl

Hoveniersbedrijf B.M.M in Nijbroek is
gespecialiseerd in tuinontwerp, tuinaanleg
en tuinonderhoud voor alle soorten tuinen.
U kunt bij ons terecht voor alles wat u
in een hovenier zoekt: van de complete
aanleg van stadstuinen tot lommerrijke
parktuinen, sierbestratingen, vijvers en
thematuinen.
Maar ook voor het snoeien van bomen,
plaatsen van een schutting, bestraten van
uw oprit of aanleg van een parkeerplaats
kunt u ons bellen. Kortom, voor zorgeloos
tuingemak bent u bij ons aan het juiste
adres!
Hoveniersbedrijf B.M.M. is werkzaam in de
regio Nijbroek. Zoekt u een hovenier bij u
in de buurt? Ons werkgebied omvat onder

Grondwerk & Sierbestrating
Schutting & Veranda
Beplanting & Gazon
Zwemvijver tot beregening
Levering materiaal voor
de doe-het-zelver

meer Twello, Deventer, Colmschate, Epe,
Vaassen, Terwolde en Welsum!



BOMEN SNOEIEN


TUINONTWERP


ONDERHOUD



TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF B.M.M. - Martijn Beekman - 06-28782195
www.hoveniersbedrijf-bmm.nl

06-10516655
hoveniersbedrijfjutten.nl

Voor alles in en om uw tuin!

actief & betrokken
Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
Vandaag (17 oktober) is het de internationale dag voor de uitroeiing van armoede.
Op 22 december 1992 riep de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties 17
oktober uit tot Internationale dag voor
de uitroeiing van armoede. Staten en
verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en
praktische stappen
te ondernemen om
armoede daadwerkelijk te bestrijden.
Hoewel Nederland
tot de rijkste landen
van Europa behoort, is ook hier
steeds meer armoede. Uit onderzoek
van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) en het
Centraal
Bureau
voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, bijstandsontvangers en alleenstaanden
onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer
in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale
uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.
Zowel de Rijksoverheid als de gemeenten nemen maatregelen om armoede zoveel mogelijk
te voorkomen. Zo kunnen mensen met een laag
inkomen bijvoorbeeld in aanmerking komen
voor:
n algemene bijstand en bijzondere bijstand;
n kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

inwoner van de gemeente Voorst en wilt u weten of u voor een gemeentelijke tegemoetkoming in aanmerking komt? Neem dan contact
op met het Maatschappelijk Netwerk Voorst,
Jachtlustplein 11 in Twello, telefoonnummer:
0571-745111. Zij zijn van maandag t/m vrijdag
bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur.

n collectieve ziektekostenverzekering voor minima;
n de individuele studietoeslag;
n de individuele inkomenstoeslag;
n regelingen voor kinderen, zoals het kindpakket en voorzieningen voor sport of cultuur.

Tegemoetkomingen: waar
heeft u recht op?
Weet u op welke toeslagen en landelijke subsidies u recht heeft? Op de website van het NIBUD
(www.nibud.nl) kunt u dit met de rekentool ‘Bereken uw recht’ direct nagaan. Met Bereken uw
recht kunt u voor uw persoonlijke situatie nagaan waar u voor in aanmerking komt en om
welk bedrag het gaat. Ook ziet u direct waar u
een tegemoetkoming kunt aanvragen. Als u alle
gegevens bij de hand heeft, kost u dit 5-10 minuten. U blijft anoniem.
Handig om bij de hand te nemen
n Loon- of uitkeringsspecificatie
n Aangifte inkomstenbelasting
n Factuur kinderopvang (uren + kosten)
n Specificatie van de huur

Formulierenbrigade
Heeft u hulp nodig bij het invullen van lastige
aanvraagformulieren voor een tegemoetkoming? Of bij het ordenen en/of afhandelen van
uw administratie?
Bij de Formulierenbrigade werken enthousiaste
en deskundige vrijwilligers die u graag ondersteunen bij de invulling van deze formulieren.
Op donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur
kunt u bij de vrijwilligers binnenlopen tijdens
het inloopspreekuur in het Kulturhus, Jachtlust
11 in Twello.
Wilt u graag een afspraak maken buiten dit
spreekuur?
Neemt u dan contact op met onderstaande contactgegevens.
Rineke Werff / Corine van der Knaap
Sociaal Raadsvrouw
0571 – 28 77 58

Wist u dat?
1. …armoede in
Nederland niet
alleen gaat over
te weinig inkomen maar ook
met te weinig
(of niet) kunnen
‘meedoen’ in de
samenleving?
2. …door chronische geldstress vanwege armoede en schulden mensen steeds vergeetachtiger en passiever worden waardoor het
moeilijker wordt hun problemen op te lossen?
3. …mensen vaak veel te lang wachten met het
inschakelen van hulp als het zelf niet meer
lukt grip te houden op hun financiële situatie?
4. … één op de vijf huishoudens risicovolle
schulden heeft
5. … 224.000 huishoudens langer dan 4 jaar
moeten rondkomen van een laag inkomen
6. … een arm huishouden gemiddeld een tekort heeft van € 217,- per maand
7. … 378.000 kinderen opgroeien in een gezin
met een laag inkomen.

Gemeentelijke regelingen
Naast de landelijke tegemoetkomingen kunt u
wellicht ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van uw eigen gemeente. Bent u

Gespreksgroep voor mantelzorgers
van partner met dementie
In de gemeente Voorst starten we wederom met een gespreksgroep voor mantelzorgers
die zorgen voor een partner met Dementie.
Voor wie is de gespreksgroep bedoeld? Voor mantelzorgers die zorgen voor een partner met
dementie en woonachtig zijn in de gemeente Voorst.
Start Maandag 29 oktober 2018 vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur. De gespreksgroep bestaat uit
maximaal acht deelnemers en telt acht bijeenkomsten (één keer per veertien dagen).
Gespreksleiders De groep wordt begeleid door Tonny Aalbers (vanuit Alzheimer Nederland) en
Annet Reimert (consulent Mantelzorg).
Kosten Deelnemers Er wordt een kleine bijdrage gevraagd 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 Reimert, Mens en Welzijn Voorst 0571-28 77 52.
Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.

De vrijwilligersmarkt van 5 oktober jl., georganiseerd door de
Vrijwilligers Centrale Voorst, was zeer geslaagd. Wij willen alle deelnemende
organisaties en bezoekers hiervoor bedanken. Ook de medewerkers van het
gemeentehuis willen wij bedanken voor de fijne samenwerking!
Simone Beerthuis en Dorothy den Boer, coördinatoren Vrijwilligerscentrale.

Het maatjesproject zoekt dringend maatjes!
Wilt u graag iets betekenen voor een ander? Het maatjesproject van Mens en Welzijn Voorst
is dringend op zoek naar u!
Het maatjesproject is voor meerdere inwoners binnen onze gemeente op zoek naar praat-,
wandel-, fiets- en taalmaatjes.
Het gaat vooral om vrijwilligers die het leuk vinden om individueel iets te ondernemen met
iemand met een ‘maatjeswens’. Het kan gaan om het maken van een wandeling, een praatje, het houden van gezelschap, samen koffie drinken.
Wij hebben momenteel 50 enthousiaste vrijwilligers die ongeveer 80 mensen ondersteunen.
Lijkt het u leuk om op vrijwillige basis iets voor een ander
te betekenen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Tom Gruijters, coördinator van het maatjesproject,
Kulturhus, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello,
e-mailadres: maatjesproject@mensenwelzijn.nl.
U kunt ons ook bellen,
op telefoonnummer 0571-27 90 90.

www.mensenwelzijn.nl
Nieuws & actualiteiten
Mens en Welzijn Voorst

Locatie Kulturhus Jachtlust
| Jachtlustplein 11
| 7391 BW Twello
(0571) 27 90 90
info@mensenwelzijn.nl | www.mensenwelzijn.nl
www.facebook.com/mensenwelzijnvoorst
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Buiten de paden

Honderdjarige in De Benring

Column over natuurzaken
Van Erik-Jan Beekman.

Zondag 14 oktober, de warmste 14 oktober sinds 1901!
Dit is wel niet het stukje in
deze krant dat over het weer
gaat, maar de temperatuur is
wel van grote invloed op ons
bestaan en onze tuin in het
bijzonder.
Of dit alles door ons menselijk handelen komt weet ik
niet, maar wel is zeker dat er
in deze herfstmaand een stuk
minder gas wordt gebruikt, en er ook nog minder mensen een vakantie
boeken naar zonniger oorden. Dat betekent dus minder vliegverkeer,
dat lijkt mij voor het milieu alleen maar positief!
Dat er daarnaast wel heel veel mensen (liefst in groepsverband) op pad
gaan met (oude) motoren, (oude) auto’s en (oude) solexen zie ik dan
maar even door de vingers.
Ik zelf ben deze zondag de hele dag thuis geweest, op een bezoekje
na aan een goede vriend in het altijd weer mooie Gietelo. Na een hele
week van huis is het fijn om ook eens thuis te zijn en in onze eigen tuin
te zitten. En zoals afgelopen zondag, met zo’n mooie dag in de tuin is
van alles te zien.
Om vanuit ons huis niet tegen de schuur aan te hoeven kijken heb ik
hier een aantal jaren geleden een schutting voor gezet met bouwstaalmat, bekleed met heidematten, en dit laten begroeien met blauwe regen, Clematis, en Hedera. In het voorjaar en in de zomer is dit een grote
wolk van blauw en wit tegen de groene achterkant. Maar
nu, na een jaar of zeven, is de Hedera ook begonnen met bloeien. Ik
stoor me er altijd aan als ik zie dat deze mooie plant bij bomen vaak
meedogenloos wordt doorgezaagd. Deze eeuwig groene plant is ontzettend waardevol. Nu in oktober is het een belangrijke voedselbron voor
bijen, en andere insecten. In de winter, als alles kaal is, is deze plant
een waardevolle schuilplaats! Op deze 14e oktober waren er ook meerdere vlinders op onze bloeiende Hedera te ontdekken. Deze kleine vos
bleef gelukkig stil zitten voor de foto!
Laat de Hedera groeien, en niet kort snoeien zodat u ook kunt genieten
van de bloemen in de herfst, en zo meteen de bessen in december!

Geen treinverkeer en veel werkzaamheden
in weekend 26 tot 28 oktober

Werkzaamheden Traverse Dieren

DIEREN.- Tussen vrijdag 26 oktober en zondag 28 oktober werkzaamheden Onderdoorgang en diverse andere werkzaamheden in Dieren.
Geen treinverkeer tussen Arnhem en Zutphen.
Tussen vrijdag 26 en zondag 29 oktober 2018 wordt er zowel overdag als
‘s nachts gewerkt aan het project Onderdoorgang Kanaalweg Dieren. In
deze periode wordt er ook op andere
locaties aan het spoor gewerkt. De
aannemer verwijdert de spoorwegovergang aan de Kanaalweg (N786)
definitief. Daarnaast worden damwandplanken in de grond gebracht
ter voorbereiding op de daadwerkelijk bouw van de onderdoorgang. Er
is van vrijdag 26 t/m zondag 28 oktober geen treinverkeer mogelijk op het
traject Arnhem-Zutphen.

De vervoerder zet bussen in.

De onderdoorgang, die parallel aan
het Apeldoorns Kanaal komt te liggen, gaat de gelijkvloerse spoorwegovergang in de Kanaalweg (N786)
vervangen. Hierdoor kan verkeer
sneller en veiliger de sporen op het
traject Arnhem-Zutphen passeren.
Om de onderdoorgang te kunnen
bouwen verwijdert BAM de spoorwegovergang en komen er damwandplanken onder het spoor, zodat er
een bouwkuip gemaakt kan worden.
Ook wordt er een bovenleidingsmast
vernieuwd. De werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer er
geen treinen rijden. Daarom is dit
weekend geen treinverkeer mogelijk
op het traject Arnhem-Zutphen en
wordt er dag en nacht gewerkt.

Combinatie van
werkzaamheden

Spoorwegbeheerder ProRail combineert meerdere werkzaamheden
aan het spoor op het traject ArnhemZutphen, zodat de hinder voor reizigers beperkt blijft. Zo worden er in
deze treinvrije periode onder andere
ter hoogte van station Dieren enkele
wissels vernieuwd, in De Steeg een

bovenleidingsmast vervangen, in
Brummen een overweg vernieuwd
en diverse seinen aangepast. Direct
aanwonenden zijn over de werkzaamheden geïnformeerd.

Werkzaamheden
Wilhelminaweg nacht 24/25
oktober 2018

Voorafgaand aan de werkzaamheden
werkt Combinatie Traverse Dieren in
de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 oktober ter hoogte van de
spoorwegovergang Wilhelminaweg.
In de avond en nacht wordt het asfalt
van de rijbaan tussen de spoorbomen
en de spoorrails vervangen.

Check reisplanner voor
reisadvies op maat

Van vrijdag 26 t/m zondag 28 oktober rijden er in verband met de
werkzaamheden geen treinen. Check
voor vertrek de NS-reisplanner of
raadpleeg 9292 voor een reisadvies
op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).

Traverse Dieren

In Traverse Dieren werken provincie, gemeente en ProRail aan een
betere doorstroming van het verkeer
en een veilige stationsomgeving in
Dieren. In het voorjaar van 2018 is de
open tunnelbak in gebruik genomen.
Met de bouw van de onderdoorgang
Kanaalweg gaat het project de laatste
fase in. Naar verwachting is het gehele project Traverse Dieren in 2020
klaar. Vooruitlopend daarop zijn
eind januari 2019 de belangrijkste
overige werkzaamheden, waaronder
de herinrichting van het gehele stationsgebied, klaar.
Meer informatie kunt u vinden op
www.traversedieren.nl .

VOORST.- Donderdag vierde Elisabeth Brink-Groot Roessink haar honderdste verjaardag te midden van kinderen en (achter)kleinkinderen.
’s Middags hield mevrouw Brink receptie waar velen haar kwamen feliciteren.
Burgemeester Penninx kwam haar
gelukwensen namens de gemeente
Voorst. Hij bracht een kalender voor
haar mee, met elke dag een andere
spreuk. Belangstellend bekeek ze
die samen met de burgemeester.
Elisabeth Groot Roessink werd in

1918 geleden geboren in Empe.
Haar jeugd bracht ze door op de
boerderij Brederie aan de Brederietweg. Ze trouwde in 1946 met Anton
Brink uit Voorst.
Anton was de enige zoon uit een
gezin van zeven kinderen en de
logische bedrijfsopvolger. En zo

verhuisde Elisabeth naar de Noord
Emperweg waar ze met Anton vier
kinderen kreeg, een meisje en drie
jongens. Elisabeth en Anton boerden
in Noord Empe tot het midden van
de jaren tachtig (vorige eeuw). Later, toen haar man Anton was overleden, verhuisde ze naar een mooi
huis aan de Binnenweg in Voorst en
nu woont ze al weer elf jaar op de
Benring. Ze leest veel, bijvoorbeeld
de boeken van Wil den Hollander,
waarin ze veel van haarzelf herkent.

PlusOV raakt steeds verder van huis, ouders luiden de noodklok

‘Denk aan onze kinderen!’
GEMEENTE VOORST.- Het is al jaren tobben met PlusOV, de regionale vervoerscentrale voor onder meer de gemeenten Deventer,
Zutphen, Apeldoorn én Voorst. ‘Wij vervoeren mensen volgens vaste
routes, op vaste dagen en tijdstippen’ staat er te lezen op de website
van PlusOV. Maar dáár zit nu juist het allergrootste knelpunt. Ouders en kinderen worden té vaak aan hun lot overgelaten, kinderen
worden niet opgehaald, niet thuisgebracht, taxi’s rijden onmogelijke
routes waarbij kinderen úren later pas thuis aan de eettafel kunnen
aanschuiven.
Verontruste ouders en ook woordvoerders van instanties waar kinderen hun dagbesteding hebben
(zorgboerderij, manege, school),
nemen maandagavond jl. plaats in
de raadszaal van het gemeentehuis
te Twello om met overige betrokkenen en raadsleden van gedachten te
wisselen.
“Geen slecht woord over de chauffeurs, die zijn top!” verklaart de vader, wiens 13-jarige zoon sinds z’n
6e levensjaar al gebruikt maakt van
taxivervoer. Hij krijgt bijval van de
overige ouders. De chauffeurs nemen veel verantwoording waar het
niet hun taak is, maar ze delen de
zorg voor de kinderen. Chauffeurs
geven het privételefoonnummer af
aan ouders, bellen ouders dat hun
kinderen (weer) niet op de vervoerslijst staan en zorgen er regelmatig
onderling voor, dat kinderen tóch
vervoerd kunnen worden. Een geruststellende gedachte in die verder
zo zorgelijke situatie.
Directeur Arno Janssen van vervoersbedrijf Willemsen de Koning
hekelt de verwijten welke zijn bedrijf eerder kreeg van PlusOV directeur ad interim Jan Akerboom.
Willemsen de Koning zou er onder
meer op uit zijn om de regie in eigen handen te nemen en WdK zou
financiële motivaties hebben om de
regio over te nemen. Janssen noemt
de verwijten van Akerboom ongefundeerd en niet hard te maken.

De vervoerder heeft er juist baat bij,
dat contracten worden nagekomen.
Er is geïnvesteerd in personeel en
voertuigen. Volgens Janssen zijn
de problemen van PlusOV terug te
voeren op een groot probleem in de
software.
Anneke Huiskamp, directeur van
Daniël de Brouwerschool te Wilp,
geeft twee schrijnende voorbeelden,
waarbij het effect van onregelmatig
tot géén vervoer verstrekkende gevolgen heeft. Eén van de leerlingen
kan uitstromen naar het bedrijfsleven voor een grotendeels betaalde
baan. Sinds de zomervakantie is
hij echter pas tweemaal op tijd op
het werk verschenen. Dat is zorgelijk en geeft geen vertrouwen in de
toekomst. Niet voor de leerling en
niet voor de werkgever. Een andere,
jongere leerling is er inmiddels ziek
van, zó vaak dat het mis gaat met het
vervoer. Op school kan hij zich niet
concentreren, heeft steeds zorgen of
hij wel wordt opgehaald. Dat heeft
verstrekkende gevolgen voor het
kind, maar het heeft ook impact op
klasgenoten en schoolleiding. Wekelijks gaat het nog mis, waarbij de
school het inmiddels ook zelf oplost
door inzet van ouders en leerkrachten. “Wij bellen PlusOV niet meer
wanneer het misgaat, maar lossen
het zelf op” aldus Huiskamp.
Een veel gehoorde klacht deze
avond betreft juist de klachtenbe-

handeling door PlusOV. Het bedrijf
is telefonisch slecht tot niet bereikbaar, er zijn lange wachttijden. Op
schriftelijke klachten wordt sporadisch, te laat of in z’n geheel niet
gereageerd door PlusOV. Het vertrouwen bij de ouders in PlusOV is
minimaal en zij verwachten daarin
ook geen verbetering, getuige hun
ervaringen tot nu toe. Hoe het anders zou moeten, weten zij ook
niet. De financiële gevolgen kunnen
de ouders evenmin overzien. Als
antwoord op de discussies tussen
PlusOV en vervoerders is er maar
één mededeling die voor hen geldt;
‘denk aan onze kinderen!’
Jan Akerboom van PlusOV wordt
tijdens de koffiepauze gevraagd naar
een reactie en visie. “PlusOV zal
pas tevreden zijn, wanneer we alle
klachten hebben opgelost. Wij zien
verbeteringen maar we zijn er nog
niet.” Akerboom spreekt zijn zorg
uit over het loslaten van PlusOV.
Er zijn grote investeringen gedaan
(ruim 3 miljoen euro) en de vraag
is; hoe dan verder? “Het loslaten
van het PlusOV is een stoere beslissing. Maar je weet wat je achterlaat,
je weet niet hoe je verder moet.”
Akerboom legt thans eerst de focus
op een zo goed mogelijke uitvoering
voor de rest van het (school-)jaar.
“We moeten heel goed nadenken
met de gemeentes die doorgaan,
hoe we dat gaan doen. Hoe ga je de
zaken verdelen, hoe zijn de reizigers erbij gebaat. Het moet anders,
maar dan wel via de formule van
PlusOV.”
Maandag 29 oktober zal het onderwerp PlusOV verder worden besproken tijdens de raadsvergadering
en zullen er besluiten worden genomen. Betrokkenen en belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn.
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Zanglust viert 65-jarig jubileum
EMPE.- De dames van Dameskoor
“Zanglust” Empe hebben 6 oktober
het 65- jarig jubileum van de vereniging gevierd met een glaasje champagne. Enerzijds om te proosten op
het jubileum, maar ook hopen de
dames dat er nog vele mooie jaren
mogen volgen. Daarna konden de
dames genieten van een heerlijke
lunch. Bij het huiswaarts keren had
het bestuur nog een cadeautje voor
alle leden: een mooie foto van het
koor -gemaakt door fotograaf Daan
Noordhuizen- kreeg een ieder mee
naar huis. Op donderdag 18 oktober is er een open repetitieavond in
‘t Oortveld te Empe. Vanaf 19.30
uur zijn alle dames, die van zingen
en gezelligheid houden of om eens
te luisteren en kijken wat het koor
op een repetitieavond doet, welkom. De jaarlijkse uitvoering van
het koor is op zaterdagmiddag 10
november aanvang 13.30 uur in ‘t
Oortveld. Na de pauze zal toneelvereniging DAT uit Dijkerhoek het
blijspel “Spieker Willem, wat hej
toch uutvreten?” voor u op de planken zetten.

‘Het Onvolprezen Knorrendom’ in het
Schrijverscafé van Kunstkring Voorst
TWELLO.- Het studentenleven is
inmiddels in volle omvang losgebarsten. En wie heeft hier niet bijzondere herinneringen aan? Hetzij
uit de middelbare schooltijd, hetzij
uit de periode daarna. Reden voor
het Schrijverscafé het ‘Knorrendom’
(het studentenleven) eens nader onder de loep te nemen en als thema
te voeren voor het nu komende café
van vrijdag 19 oktober. Die middag
komen de 12 illustere schrijvers en
dichters uit Voorst en ommelanden

weer tezamen om u te voorzien van
hun laatste gedachtespinsels en verhalen. En al bent u zelf geen schrijver of dichter: ook als luisteraar bent
u méér dan van harte welkom in dit
leerzame, maar ook altijd weer vermakelijke etablissement!
De toegang is gratis, een gift is welkom.
Schrijverscafé
Vrijdag 19 oktober, 16.00 - 18.00 uur
(inloop vanaf 15.30)

Café Galerie ‘De Statenhoed’, Kunstkring Voorst
Dorpsstraat 11a, Twello
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Ik kan zeggen dat het voor iedereen is, net zoals er op de spellendoos staat: ‘’leeftijd 4-99 jaar’’.
Daarbij was de datum voor de
workshop van maandag 1 oktober
niet voor iedereen haalbaar. Laat
mij u nu verleiden tot een workshop Ismakogie. De methode,
waarbij u, uw houding verbeterd,
uw lichaam verstevigd en uw gewrichten soepel blijven of soepeler worden. Daarbij vergroot u, uw
stabiliteit en coördinatie. Het mag
duidelijk zijn dat dit niet met zo’n
workshop allemaal kan, maar hoe

meer u de Ismakogie toepast in uw
dagelijkse leven hoe sneller u het
effect opmerkt. Dat is het mooie; u
kunt het overal en altijd toepassen,
waar u ook bent. Ongemerkt gaat
uw lichaam het overnemen en doet
u het gewoon zonder het bewust in
te zetten. Dit komt door het spiergeheugen, maar ook omdat de andere
(oude) houding niet meer prettig
voelt. Mocht u het vorige, uitgebreide, artikel niet gelezen hebben
of het nog eens willen nalezen dan
kan dit digitaal bij: Voorster Nieuws,
eerst naar de digitale krant waar u
het weeknummer instelt op week 39,
dan scrollen naar pagina 20, AU AU
AU
Ik kan mij voorstellen dat u nu wel
benieuwd/nieuwsgierig bent geworden en het toch eens wilt ervaren.
Daarvoor heb ik nog twee data’s gepland voor de workshop ‘’Uit het
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Kunstveiling voor een goed doel

Ten behoeve van kinderen van
ouders met hersenletsel
Geboren in het Gelderse Velp ben ik als 25 jarige jonge vrouw het
boerenleven ingestapt. Gedreven en met passie vloog ik door de dagen, weken, maanden en jaren waarin ik mijn passie voor schilderen ontdekte... Totdat in 2013 ik een ernstig ongeval kreeg.
Deze veiling is in het leven geroepen door twee oorzaken. Mijn hersenletsel en het vele werk dat ik gemaakt heb na mijn ongeval.
Door het hersenletsel ben ik veranderd en dit is zeer ingrijpend geweest
binnen het gezin. Er was behoefte naar uitleg van de verandering. Mijn
rol binnen het gezin was vaak de bemiddelaar, steunpilaar en ontwikkelaar van activiteiten. Deze rol kon ik door mijn hersenletsel niet meer
vervullen.
Men vreesde voor mijn leven en het was nog maar de vraag hoe ik hieruit
zou komen. Mijn familie, mijn kinderen waren mij kwijt, maar ik was
ook vooral mezelf kwijt. Als ouder van vier kinderen was dat voor de
kinderen zeer ingrijpend. Ik wilde zo graag mijn oude leven oppakken
maar mijn hersenen konden dit tempo niet aan maar schilderen heeft mij
op de been gehouden.
Ik hoor om me heen dat iedereen met hersenletsel met dit gegeven te
maken krijgt. Men veranderd door hersenletsel. De kinderen van ouders
met hersenletsel zijn hun vertrouwde ouder kwijt. Dit is voor jonge kinderen zeer ingrijpend. Soms nemen de kinderen de rol over van de ouder of verliezen zij hun eigen sociale wereld, stoppen met opleiding of
vereenzamen.
De opbrengst van deze Kunstveiling gaat naar deze kinderen waarvan
een ouder hersenletsel heeft.
Met dit geld kunnen we de kinderen extra begeleiding bieden, ontlast
worden of een leuke dag zonder zorgen bieden.
Zaterdag 17 november, 14.00 tot 17.00 uur, veil ik mijn werk in Klarenbeek in MFC, Bosweg 14.
Er zijn 98 kunstwerken waarvan de meeste geveild worden. De rest van
de kunstwerken kan men online bekijken en aankopen. Of men maakt
een afspraak met mij, om het werk aan te kopen.
De opbrengst van de kunstveiling gaat naar de kinderen waarvan een ouder blijvend hersenletsel heeft opgelopen. Op deze manier hoop ik met
‘Professionals in Niet Aangeboren Hersenletsel’ de kinderen te kunnen
ondersteunen, begeleiden en te ontzorgen.

RegioBank kiest
voor de regio
TWELLO.- In dorpen en kleine steden verdwijnen steeds meer banken
en winkels. RegioBank kiest bewust voor de regio. En zet zich in om
ervoor te zorgen dat lokale basisvoorzieningen blijven bestaan. Daarom
start RegioBank in september een lokale actie.

AU AU (2)
TWELLO.- Het vorige artikel
heeft wel wat losgemaakt. Veel
herkenning in de woorden ‘’ons
drukke leven’’, net als het gebruikte excuus: ‘’Ik ben ook
niet meer de jongste’’ bemerk ik
ook twijfel. Is de Ismakogie wel
iets voor mij?
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hoofd en in het lichaam’’. Op
maandag 29 oktober van 09.00
-10.30 uur aan de Klokkenkampsweg 25, in het gebouw van Tijssen Coaching & Weerbaarheid,
of op donderdag 1 november
van 20.30 tot 22.00 uur, in het
Irenegebouw aan de Dorpsstraat
8 in Twello. Aanmelden graag
via de mail ismakogie-twello@
gmail.com voor vragen of meer
informatie kunt u bellen naar Carin Knops 0571-276897.

Workshop Ademen
TERWOLDE.- Weinig mensen hebben maar aandacht voor de manier waarop ze ademen. Wetenschappelijk is inmiddels bewezen dat ademtechnieken tot 15 keer meer energie genereren op celniveau. Op
zondagochtend 21 oktober geeft Gerri Hansman van www.adempauzestudio.nl een workshop waarin je
dit kan ervaren. Tijdens deze workshop maak je kennis met verschillende ademtechnieken. Je ontdekt hoe
je met de ademhaling je stresssysteem kan beïnvloeden. Hierdoor ervaar je meer ontspanning en voel je je
sneller weer rustig, sterk en energiek. De workshop vindt plaats bij Sterrenland, aan de Meermuidenseweg
19 b. Belangstelling kijk voor meer info op de website of stuur een mail gerri@adempauzestudio.nl.

Een actie waarvoor Berends &
Slump  een mooie samenwerking
met Mocha & Mentha heeft. Mensen die met een betaalrekening naar
RegioBank overstappen, krijgen een
cadeaubon van Mocha & Mentha
t.w.v. € 25,- cadeau.
RegioBank is de bank in de buurt
waar mensen voor persoonlijke
contact gewoon even binnen kunnen lopen. Daarnaast biedt RegioBank alle gemakken van deze tijd
zoals internet en mobiel bankieren.
Eigenlijk het beste van twee werelden, waarbij de klant zelf bepaalt of
hij langskomt bij ons op kantoor of
dat hij het zelf online regelt. Mensen

kunnen bij RegioBank terecht voor
alle bankzaken: betalen, sparen en
hypotheken.

Overstappen is zo geregeld

Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank zorgt Berends & Slump met de
Overstapservice dat u gemakkelijk
van bank overstapt. Zij weten precies wat er moet gebeuren en helpen
u hier ook bij. Deze persoonlijke service waarderen klanten. In november kreeg RegioBank van haar klanten nog een 9 als rapportcijfer in de
Geldgids van de Consumentenbond,
het hoogste cijfer van alle Nederlandse banken*.

Mindful wandelen:
opmerkzaam en in stilte
HALL.- Mindfulnesstrainer Jantine Peters organiseert op zondag 21 oktober een stiltewandeling. De wandeling start om 11.00 uur in de cursusruimte van natuurboerderij De Mhene aan de Lendweg 4a in Hall.
De wandeling is ongeveer 6 kilometer.
Eerst zal er kort wat informatie worden gegeven over het gebied waar gewandeld gaat worden: de Eerbeeksche Hooilanden en de aangrenzende Empese
en Tondense Heide. Daarna worden er praktische suggesties gegeven die je
opmerkzaamheid tijdens het wandelen verhogen. Af en toe is er onderweg
een pauze waar stil wordt gestaan voor een opmerkzaamheidsoefening. Voor
de rest verloopt de wandeling in stilte.
De wandeling duurt tot circa 13.00 uur en kost € 7,50 per persoon. Voor wie
dat wil, is er de mogelijkheid om na afloop in de cursusruimte ervaringen
uit te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee, met daarbij een
punt eigengebakken appeltaart. De wandeling gaat bij ieder weertype door.
Opgave bij Jantine Peters: info@aandachtgeeftjekracht.nl of 06-17 369 599.
Meer informatie: www.aandachtgeeftjekracht.nl.
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Toekomststemmen
Voor de rubriek toekomststemmen interviewen we jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar,
wonende in een van de dorpskernen van de Gemeente Voorst. We praten met deze jongeren
over hun leven van nu, wat hen bezig houdt als ook hoe zij de toekomst zien van zichzelf en
de wereld om hen heen.
- tekst door Jos Bosch, foto door Maarten Relker -

Over tien jaren sta ik als presentator
voor de camera van Studio Sport!
€21,

Een 14-jarig jongetje met
ambities

Inmiddels zitten we op een van
de bankjes langs het veld op
deze zonnige vrijdagmiddag. De
omgeving versterkt het sportieve
relaas van deze voetballer, welke
over tien jaren nog steeds deel
hoopt uit te maken van het eerste
elftal. Spraakwaterval Lars legt
uit hoe hij in aanraking kwam
met de liefde voor journalistiek.
“Tijdens de periode op de middelbare school kwam het naar
boven. Ik denk dat ik het op televisie heb gezien. Daarvoor wist
ik niet wat ik wilde worden, nu
gingen er belletjes rinkelen. Zou
dít iets voor mij kunnen zijn?”
Vervolgens ging Lars zich in het
vierde schooljaar verder oriënteren, wat houdt journalistiek
eigenlijk in en wat kan het hem
gaan brengen.

De wellicht toekomstige
opvolger van Tom Egbers
vindt het belangrijk om
ambities te hebben.

“Zonder ambities begin je ergens aan, maar weet je niet waar
je heen wilt. Ook bij Voorwaarts
heb ik ambities. Mooie dingen
bereiken met de vereniging.
Mooie momenten beleven en
kampioen worden. We zijn de
laatste jaren goed op weg binnen
de club!”

“Mijn ouders zeggen niet; ga
je dromen achterna, maar ze
zien het wel zo”

Veel mensen hebben Lars al gezegd, dat er geen geld valt te
verdienen in het vak van de
journalistiek. Toch laat hij zich
hierdoor niet ontmoedigen.
“Mijn ouders zien dat ik dit wil
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Vrijdag 26 en zaterdag 27 okt. is er
vanaf 17.30 uur een Syrisch buffet.
Reserveren is wenselijk.

per

DE KRIBBE.NL

TAARTENPROEVERIJ
Zondag 28 okt. hebben we een
heerlijke taartenproeverij.

eten. drinken. genieten.

“Door het kunstgras hebben
we teveel technische
mannetjes gecreëerd!”

Lars Teunissen (19) geeft me een
rondleiding langs de velden van
zijn club Voorwaarts, ik maak
voor het eerst van mijn leven
kennis met kunstgras en de ambitieuze sporter legt mij daarbij
haarfijn uit, wat er onder meer
mis is met het Nederlands elftal.
“Door het kunstgras hebben we
teveel technische mannetjes gecreëerd tegenover jongetjes die
wél de modder hebben gevoeld.
Bij kunstgras is alles vlak, er is
geen polletje of hobbeltje. Met
een beetje gevoel voor de bal kan
je het redden en is iedere aanname van de bal goed. Het buitenland daarentegen kent amper
kunstgras. Ik denk dat dáár het
verschil in voetbal wordt gemaakt.”

SYRISCH
3-GANGEN BUFFET

ffet
ch bu
Syris

Zojuist begonnen aan de studie
journalistiek, is het lastig om al
heel ver vooruit te kijken. Inmiddels al wat stukjes geschreven, allen gericht op de sport.
Werkte mee aan een artikel in
het AD en deed ervaring op bij
NOS langs de lijn. “Het is moeilijk om te bepalen, om nu te weten wat ik over vier jaren, na
mijn studie ga doen. Misschien
wel een functie bij een bedrijf
als het AD of de NOS; dat is mijn
droom!”

Cheque overhandiging
Donatiefonds
en hebben me gesteund. Ze zeggen
niet ‘ga je dromen achterna’, maar
ze zien het wel zo. Doe wat je leuk
vindt. Ze steunen me in de keuzes
die ik maak. Ik vind dat je dat als ouder ook moet doen en dat zal ik mijn
kinderen later ook voor houden.”

graag naar mensen die veel hebben bereikt. “Je moet brutaal zijn,
je eigen plan trekken en niet teveel naar anderen luisteren. Je
eigen koers volgen, waarbij je van
je af moet kunnen bijten. Journalistiek is vechten voor je plekje.”

“Ik vind het jammer, dat het
grote geld bepalend is bij het
voetballen!”

Mensen kijken met het bord
op schoot naar Lars!

We praten even verder over de sportieve voorkeuren van Lars, want er
is meer dan alleen voetbal. “Ik volg
het gehele wielerseizoen maar ik
zie ook alle grand slam toernooien
van het tennis. De dames van Voorwaarts één zitten in de hoogste divisie handbal en ook dát volg ik.” In
de winter zijn er ook diverse sporten welke Lars bekijkt, waaronder
schaatsen maar ook het gehele scala
van bijvoorbeeld de Olympische
Winterspelen.

Maar deze sportfanaat heeft
ook wat sterk kritische
kanttekeningen bij de sport,
wanneer het niet gaat om
de sport maar die wereld er
omheen.

“Het is absurd, dat de schaatsbond
besluit om de tien kilometer af te
schaffen omwille van de kijkcijfers! En ik vind het jammer, dat het
grote geld bepalend is. Het is met
geld smijten, de charme van het
voetbalspel gaat er wel af. Het geld
slaat door.” Lars refereert aan bedragen van 200 miljoen welke worden
verhandeld tussen clubs. “Mensen
kijken niet meer naar de spelers,
maar naar het prijskaartje wat er
aanhangt.”

“Je moet brutaal zijn, je eigen
plan trekken en niet teveel
naar anderen luisteren”

Hoewel Lars de vele miljoenen hekelt, welke gepaard gaan met transfers in de sportwereld, zijn de eigen plannen en dromen verre van
bescheiden. “Er zijn iets meer dan
tweehonderd leerlingen die het
eerste jaar journalistiek starten. Na
één jaar denkt de helft al, ‘laten we
ermee stoppen.’ Ik denk dat er vijfhonderd tot zeshonderd mensen
journalistiek studeren. Dat zijn er
best veel!” Er is veel te leren volgens
de student journalistiek, hij luistert

“Het liefst werk ik in de sportjournalistiek, of analist zijn van
de sport, maar de plekken zijn beperkt. Ik weet veel van sport en ik
denk dat ik een redelijke babbel
heb. Ik kan ook aardig schrijven,
maar moet er wel de tijd voor nemen.”
Bescheidenheid siert de mens én
Lars, maar iemand met zulke uitgesproken meningen heeft toch
ook wel het lef, om zijn meest
ultieme wens uit te spreken? Er
volgt eerst een vette glimlach, er
is twijfel te lezen in de ogen van
deze ‘sportus fanaticus’, maar
ook déze sporter is gevoelig voor
aanmoedigingen. “Over tien jaren
sta ik voor de camera van Studio
Sport. Ik ben ‘de leading man’
op de zondagavond, wanneer de
mensen met het bord op schoot
het weekend afsluiten.”

De doorzetter met een
droombaan

“Ik ben wel een doorzetter vind
ik zelf. Soms had ik wel een zesje,
omdat het me niet interesseerde.
Nu wil ik toch wel voor het
hoogst haalbare gaan!”
Daarmee ziet Lars echter ook een
reële kans, dat hij zijn club Voorwaarts vroegtijdig zal moeten verlaten. Hij doelt dan op zijn werk
als sportverslaggever en tja, wellicht toch die droombaan voor de
camera. “Ik zal het dan wel jammer vinden om te moeten stoppen, maar het is voetbal of niets.
Er is voor mij geen andere sport.”
Wil ook jij jouw stem laten horen
en lijkt het je leuk om te worden
geïnterviewd?
Stuur dan een email aan info@
voorsternieuws.nl, dan zit ook jij
binnenkort met Jos aan tafel!
Je krijgt dan tevens een professionele fotoshoot als aandenken.

REGIO.- € 56.521,10,- aan cheques werd verdeeld over 37 organisaties
uit de gemeenten Apeldoorn en Voorst. Dit bedrag werd uitgekeerd uit
het Donatiefonds van Rabobank Apeldoorn en omgeving. Met deze financiële ondersteuning kunnen verenigingen en stichtingen lokale projecten uitvoeren.

Dit jaar werd er al € 56.521,10,- verdeeld over 37 verenigingen en stichtingen. In december is er nog een
laatste kans voor de inwoners van
deze gemeenten om lokale projecten
in te dienen. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst werden in de eerste
week van oktober symbolisch de
cheques uitgereikt. Sommige activiteiten zijn inmiddels afgerond, andere projecten lopen nog. Eijbert Reijerse, directeur Particulieren: ‘Met
deze eenmalige bedragen uit het Donatiefonds ondersteunen we initiatieven die de leef- en werkomgeving
verbeteren en waarvan de inwoners
van de beide gemeenten langdurig
kunnen profiteren. Zo dragen wij bij
aan het verbeteren van de omgeving
waarin wij allemaal leven.’
Stichting Beursvloer Voorst was een
van de aanvragers. Het geld is bestemd om een feestje te maken van
de vijfde editie van de beursvloer,
die dit jaar op 30 oktober wordt
gehouden. Bedrijven ondersteunen verenigingen en stichtingen
met onder meer kennis en faciliteiten. ‘We zijn erg blij met de donatie,’ geeft Freek Kamminga aan.
‘Het is een geweldig evenement.
De betrokkenheid van het bedrijfsleven in de gemeente Voorst is erg
groot. De vier vorige edities hebben in totaal 455 matches opgeleverd.’ Wijkraad De Naald gebruikt
de bijdrage voor nieuwe kroontjes
rond de Naald in Apeldoorn. Ge-

rard Pohlmann: ‘De universiteit
van Delft maakt de kroontjes voor
ons met een 3D printer. Volgend
jaar hopen we de kroontjes te kunnen plaatsen.’ Ook de rechtswinkel
in Apeldoorn ontving een geldbedrag. Studenten die aan de universiteit van Utrecht rechten studeren,
ontdekten dat er in Apeldoorn nog
geen rechtswinkel was waar kosteloos juridisch advies werd gegeven. ‘We zijn op zoek gegaan naar
partijen die ons bij de oprichting
ervan wilden helpen. Mede door de
bijdrage uit het Donatiefonds is het
ons gelukt om een rechtswinkel te
starten,’ vertelt student Tim Janssen.
Andere toezeggingen waren onder
meer Gigant uit Apeldoorn (cultuur
bij je buur), HH Fransciscus en Clara
uit Loenen (aanlichten gebouw),
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn (festival Gelderland Grensland), Stichting de Middelste Molen
uit Loenen (nieuwbouw bezoekerscentrum), Theaterstraat Ugchelen
(optredens van diverse artiesten),
Nationale Veteranen Begraafplaats
Loenen (realiseren gedenkwaardige
plek voor veteraren), ASV Apeldoornse Boys (100-jarig jubileum)
en Stichting Apeldoorn Fotostad
(organisatie fotomanifestatie). Wie
benieuwd is naar de mogelijkheden
voor een bijdrage vanuit het Donatiefonds kan een kijkje nemen op
de website van www.rabobank.nl/
apeldoorn

JUMBO AARDAPPELEN
Alle soorten
Zak 3 kilo

1+1

GRATIS

*

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

4

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

PITLOZE RODE DRUIVEN

RIBLAPPEN

2 VOOR

3

50

Kiloprijs 7,98

BAVARIA, GROLSCH,
HERTOG JAN, AMSTEL OF
BRAND HERFSTBOCK

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

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

3

ROOMBOTER
APPELTAARTJE

2

7

99

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

99

3 VOOR

Per 500 gram

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

Uit eigen oven
Per stuk

3 schalen met de sticker
‘kies & mix 3 voor 7,50’

50

00

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

2 bakken à 500 gram

KIES & MIX VLEES OF VIS

Alle soorten
2 verpakkingen

2

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

25%
KORTING

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geen 18, geen alcohol

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

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

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO
Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

* 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.
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Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning

vakgebied. Deze mix kunnen we
goed gebruiken om adviezen (gevraagd en ongevraagd) te geven aan
het college van Burgermeester en
wethouders. De onderwerpen van
het sociale domein, waar wij ons
mee mogen bemoeien, zijn namelijk heel divers. De CMO spreekt de
gemeente bijvoorbeeld aan op het
goed organiseren en inrichten van
alles wat met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
te maken heeft. De ouderenzorg,
mantelzorg, huishoudelijke zorg,
het gezondheidsbeleid, etc. zijn
belangrijke dingen waar velen van
ons mee te maken heeft. Ook kijken
wij kritisch mee naar de uitvoering
van de Participatiewet (werk en
inkomen), het armoedebeleid, de
Jeugdwet, het passend onderwijs
en het leerlingenvervoer. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. De
CMO streeft er naar dat alle inwoners, ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de
samenleving en niet onnodig allerlei problemen ondervinden. Overigens, we kunnen nog steeds nieuwe
leden gebruiken, dus meldt u zich
gerust aan.”

Kritische blik
De leden van de CMO (van links naar rechts): Hans Deten; Marloes Tichelaar; Annemiek Bakkenist; Lidie
Voorend; Ton Ruiter; Fred van der Vegte (voorzitter); Harrie Mulder (secretaris); Aneta Haja; Niels van Olffen
en Willemijn Mulder- von Frijtag Drabbe Künzel (niet op deze groepsfoto).
GEMEENTE VOORST.- Per 2 augustus jl. is de nieuwe onafhankelijke
Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) voor de gemeente Voorst geïnstalleerd voor de periode 2018 – 2022.

Wat doet de Cliëntenraad?

Voorzitter Fred van der Vegte: “We

hebben afscheid genomen van een
paar kandidaten die zich de afge-

lopen jaren hard hebben ingezet
voor de Cliëntenraad. Gelukkig
hebben zich weer nieuwe kandidaten aangemeld voor deze nieuwe
raadsperiode. Het zijn allemaal ervaringsdeskundigen op hun eigen

Kersvers CMO-lid Lidie Voorend:
“De Cliëntenraad is nadrukkelijk
geen klachten-meldpunt, maar
wanneer ik aan het werken ben in
de wijk (verpleging en verzorging)
en ik hoor dezelfde problemen van
bijvoorbeeld cliënten, mantelzorgers, huisartsen, familieleden, zorgaanbieders …dan wil ik de kwestie
graag uitzoeken en aankaarten bij
onze volksvertegenwoordigers. Niet
iedereen is namelijk even mondig.

Knelpunten oplossen en voorkomen zit mij in het bloed.”

Wat wil de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad van Voorst wil
graag dat de belangen van kwetsbare groepen voorop staan in onze
gemeente. De Cliëntenraad is er
op uit dat iedereen die zorg nodig
heeft, deze zorg gemakkelijk weet te
vinden en dat regels goed op elkaar
zijn afgestemd en… dat die regels
helder zijn voor álle inwoners.

Informatie verzamelen

“De Cliëntenraad kan optimaal
functioneren wanneer zij (tijdig) geïnformeerd wordt over wat er speelt
op alle levensterreinen van onze gemeente. Daarom staan wij in contact
met maatschappelijke organisaties
zoals ouderenbonden, vrouwenorganisaties, kerken, mantelzorgorganisaties, Maatschappelijk Netwerk
Voorst, de Zonnebloem, jongerenorganisaties, sportorganisaties, werkgevers, andere cliëntenraden. Ook
organiseren we expertbijeenkomsten en andere vormen van raadpleging om zo goede adviezen aan
de gemeente te kunnen geven, die
direct voortkomen uit de samenleving.
We hebben de input van onze inwoners hard nodig. Aarzelt u dus
niet om contact met ons op te nemen. Dat kan op 06-55 83 04 47 of
via de mail secretariaat@clientenraad-voorst.nl / info@clientenraadvoorst.nl
Een gewone brief kan natuurlijk
ook naar Secretariaat: p/a Omloop
28, 7391 PM Twello”, aldus Harrie
Mulder, secretaris van de CMO.

Bedrijven Cleantech Regio gaan
voor slimme en schone mobiliteit
REGIO.- In de Deventer Schouwburg gonsde het afgelopen donderdagmiddag 11 oktober van de verhalen. Verhalen over duurzame mobiliteit: over slimme oplossingen, innovatieve toepassingen, nieuwe manieren van samenwerken. De Cleantech Regio is goed op weg, zoveel
is duidelijk. Maar er is méér nodig om de CO2-uitstoot met 10 miljard
colaflessen te verminderen. “We moeten nú verder, afwachten is geen
optie”, stelde Jos Penninx, portefeuillehouder Mobiliteit van de Cleantech Regio, in zijn welkomstwoord.

Klimaatakkoord vraagt om
leiderschap

De stevige duurzaamheidsopgave en
de sleutelrol van het bedrijfsleven
daarbij werden nog eens benadrukt
door keynotespreker Annemieke
Nijhof. Als voorzitter van de landelijke Klimaattafel Mobiliteit is
zij nauw betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord.
“We zijn met z’n allen op expeditie.
Hoe de top er precies uitziet, weten
we niet. Maar we weten wel dat als
we nu niet starten, we de top nooit
zullen bereiken. De beklimming
vraagt om lef en leiderschap, ook
van ondernemers. Het lef om dingen
anders te doen: nieuwe vervoers-

modaliteiten, andere werkwijzen,
duurzame brandstoffen. En dit vervolgens uit te dragen richting medewerkers. Ondernemers denken vaak
dat de omslag naar duurzame mobiliteit betekent dat er ingeleverd moet
worden. Onterecht: de omslag levert
juist heel veel op.”

Eerste successen geboekt

Diverse organisaties in de Cleantech
Regio hebben de ‘duurzaamheidshandschoen’ opgepakt en concrete
maatregelen ingevoerd. Een aantal
van deze koplopers nam de aanwezigen op 11 oktober mee op hun reis
op weg naar slimme en schone mobiliteit. Van waterstofbestelbussen

De vertegenwoordigers van de organisaties die Verklaring Schone Mobiliteit Cleantech Regio
op 11 oktober hebben ondertekend.

Annemieke Nijhof en Jos Penninx (portefeuillehouder Mobiliteit Cleantech Regio) nadat zij hun handtekening hebben gezet onder de Verklaring Schone Mobiliteit Cleantech Regio

en maaltijdlogistiek tot de inzet van
medewerkers en (deel)fietsstimuleringsacties: Roger Stoeltie (Tauw),
Angela ten Hag (Remeha), Marcel
van Walraven (Gelre ziekenhuizen),
Leander Witjes (Politie) en Rob Landeweer (MyTripper) maakten indruk
met hun aanpak en de geboekte resultaten. Regionaal mobiliteitsregisseur Oscar Roelofs: “Deze succesverhalen laten zien hoe mondiale en
landelijke ambities landen in concrete projecten in de regio. Bedrijven pakken hun verantwoordelijk-

heid, het is nu zaak om dit verder
uit te breiden.”

Andere werkgevers moeten
aanhaken

Dat er nog méér moet gebeuren om
de regio duurzaam, leefbaar en bereikbaar te houden, is veel bedrijven inmiddels duidelijk. Door het
ondertekenen van de Verklaring
Schone Mobiliteit Cleantech Regio
bevestigen zij dat ze zich samen met
andere werkgevers in de Cleantech
Regio sterk maken voor een betere

bereikbaarheid en minder CO2-uitstoot. De eerste organisaties hebben
op 11 oktober hun handtekening
gezet. Het is de bedoeling dat er de
komende tijd nog veel meer werkgevers aanhaken. Willen we die 10
miljard colaflessen halen dan zijn
een extra een gezamenlijke inspanning én nog meer projecten nodig.
Meer informatie lees je op de website van Slim en Schoon Reizen
(www.slimschoonreizen.nl) Organisaties kunnen zich hier ook aanmelden.
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VOLKSWAGEN POLO 1.2 12V 5 DEURS

V.

CR O O N

Dieselsystemen
Auto electronica

Kom langs voor een
proefrit en een verrassend
inruilaanbod.

€ 6.940,-

VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V
TSI 140PK GT SPORT

8

Werkplaatsonderhoud

Bouwjaar 2010. Benzine met 119.000 km. Voorzien van
Airconditioning, Elektrische ramen, Centrale vergrendeling,
Radio / CD af-fabriek. Goed onderhouden, rijklaar geleverd.

RENAULT CAPTUR
TCE 90 EXPRESSION

60 jaar
bovag li
d!

B.

JA N

HOUDT U MOBIEL!

MEENEEMPRIJS,
NU VOOR SLECHTS

OBED
RI

JAN DE CROON

AUTO V/D WEEK

VOLKSWAGEN GOLF
1.4 16V COMFORTLINE

LAND ROVER DISCOVERY
2.7 TDV6 HSE

Tankstation
Comfort electronics
Automaatbak spoelen
APK keuring
Wasstraat/wasbox
Airco onderhoud
Banden service
Schadeherstel
Ruitreparatie

Bouwjaar 2014. Benzine met 70.000 km.
Voorzien van Airconditioning, Lichtmetalen velgen, Radio / CD af-fabriek, Keyless
entry, Elektrische ramen, Centrale vergrendeling, Cruise control. Dealer onderhouden, rijklaar geleverd.

Bouwjaar 2007. Benzine met 180.000 km.
Voorzien van Climate control, Navigatie
af-fabriek, Lichtmetalen velgen, Carkit,
Cruise control, DSG-automaat, Elektrische ramen, Centrale vergrendeling.
Goed onderhouden, rijklaar geleverd.

Bouwjaar 2000. Benzine met 169.000 km.
Voorzien van Airconditioning, Trekhaak,
Centrale vergrendeling, Struurbekrachtiging. Goed onderhouden, rijklaar geleverd.

Bouwjaar 2007. Diesel met 150.000 km.
Voorzien van Lederen bekleding, Climate
control, Cruise control, Stoelverwarming,
Luchtvering, Automaat, Lichtmetalen velgen, Entertainment systeem, Elektrische
ramen, Harman Kardon audio. Goed onderhouden, rijklaar geleverd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 13.940,-

€ 6.940,-

€ 2.440,-

AUTOBEDRIJF JAN DE CROON

€ 14.940,-

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

Gratis Hub Kit
t.w.v. € 229,- bij
drie PowerView®
aangestuurde
producten
Geldig van 15 oktober tot
en met 15 november 2018.

The Art of Window Styling

OSKAR

Oskar’s Interieuradvies:
Duistervoordseweg 21
7391 CA Twello
tel. 0571-271574
info@oskars-interieuradvies.nl
www.oskars-interieuradvies.nl
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Cross met Dakar truck op Oener Koefeest

Oene Got Talent:
Drive In Show te winnen
OENE.- De cross is een aantrekkelijk onderdeel van het Oener Koefeest
donderdag 25 oktober. Aan de Kerkweg kunnen jongeren en volwassenen hun vaardigheid tonen op brommers, motoren en in auto’s, verdeeld over diverse klassen. Het publiek kan zich die dag volop vermaken, want er is ook van alles te beleven langs de baan.

VOORSTER NIEUWS

SPORT

Activia
Zondag 21 oktober

14:00 Witkampers 1 – Activia 1

CCW ’16
Zaterdag 20 oktober

14.30 Pr. Bernhard 4-CCW 3
16.00 HHC Vr. 2-CCW Vr. 2

Zondag 21 oktober

14.00 Emst 1 - CCW’16 1
10.00 RKHVV Vr. 2-CCW Vr. 1

teurs/actrices uit om mee te doen aan
live optredens of playbacken, individueel of in groepsverband. Iedereen
krijgt een leuk aandenken en voor de
beste groepsact verzorgt Musicsession
van Arjen een gratis Drive In Show ter
waarde van €450 euro. De avond begint
om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur.
Aanmelden voor deelname via Oenegottalent@hotmail.com
Het Koefeest begint op woensdag
met Huisdierenkeuring, voetbaltoernooi en atletiek. Donderdag de grote
warenmarkt, kinderboerderij, ganzenhoedster, woodcarving, diverse
optredens de gehele dag door in het
centrum van Oene. In de regio verschijnt huis aan huis een Koefeestkrant met alle bijzonderheden.

Samenkomst: Lessen vanuit Gene Zijde
APELDOORN.- Magda Witsiers verzorgt op elke eerste en derde 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 21 oktober in het Fletcher Hotel Apeldoorn, Soerenseweg 73, Apeldoorn. Aanvang 14.00 uur. Een vrije gift is mogelijk.

Opbrengst Groot Zutphens Dictee
gaat naar het Praathuis
ZUTPHEN .– De opbrengst van het Groot Zutphens Dictee gaat dit jaar
naar het Praathuis. Lionsclub Zutphen-Kattenhaven houdt het dictee op
15 november in de Walburgiskerk in Zutphen. Iedereen kan deelnemen.
Het Praathuis Zutphen is sinds begin 2017 een project van Gilde Zutphen. Mensen met een andere moedertaal dan Nederlands zijn welkom
om Nederlands te leren spreken. Enthousiaste vrijwilligers helpen bezoekers op diverse taalniveaus door
middel van thema’s, activiteiten of
ondersteunend materiaal. Hierbij
staat spreekvaardigheid centraal,
zodoende om mensen meer zelfvertrouwen te geven in bijvoorbeeld sociale situaties.

Deelnemen

Inschrijven voor het dictee op 15
november kan via: www.grootzut-

phensdictee.nl of op donderdag
15 november om 19.00 uur aan de
ingang van de kerk. Deelname kost
10,00 euro per persoon. Daarnaast
kunnen deelnemers zich laten sponsoren voor een vast bedrag (of per
woord). Het dictee telt ongeveer 250
woorden. Alleen van de winnaar(s)
wordt bekend gemaakt hoeveel fouten zij hebben gemaakt. Mensen die
willen deelnemen aan het Groot
Zutphens Dictee op donderdag 15
november, kunnen zich aanmelden per e-mail via grootzutphensdictee@gmail.com. Zie ook Facebook: https://www.facebook.com/
events/672243633155824/

Zondag 21 oktober

VenL

Volleybal Jachtlust
12.30 Voorwaarts DS2-VVH DS2
14.30 Voorwaarts HS1-BVC’73 HS1
17.00 Voorwaarts DS1-Trivos DS1

Zondag 21 oktober

Teuge

Donderdag 18 oktober

Zaterdag 20 oktober

15:00 Advendo 1 - Teuge 1
14:30 Teuge 4 - Groen Wit 4

Zondag 21-10-2018

10:30 Heerde 3 - V en L 2
14:00 Wissel 1 - V en L 1

Twello
Zaalvoetbal

Vrijdag 19 oktober

19.30 Twello 1-Excudiantus 1
20.30 Twello 2-Orderbos 2
21.30 Twello 4-FAZ 2
Elders

Maandag 22 oktober

20.15 Apeldoorn 8-Twello 5
Veldvoetbal

Zondag 21 oktober

14.00 Beekbergen 1-Twello 1

Winnaars Tien over Rood toernooi
TERWOLDE.- Het jaarlijks Tien over
Rood biljarttoernooi in café De Saloon op recreatiepark de Scherpenhof was dit jaar weer een spannende
aangelegenheid met de nodige verrassingen. Van de 120 deelnemers
hebben vijfentwintig deelnemers
zich geplaatst voor de halve finale
op zaterdagmiddag. Na een spannende finale met twaalf spelers was
het uiteindelijk Bert Spijker uit Epe
die de sterkste was. Na een barrage
voor de tweede en derde plaats eindigde Jan Uenk uit Deventer op de
tweede plaats en Henk Bos uit Apeldoorn op de derde plaats. De organisatie bedankt iedereen die meegeholpen heeft en de sponsoren voor
de geslaagde week.

Geef je op voor de De Zuid Voetbaldag

En neem het op tegen een keeper
van Go Ahead Eagles
WILP.- Op donderdag 25 oktober 2018 (in de herfstvakantie) organiseert Wilp Staat Op voor de vijfde maal een voetbaldag op de velden
van SV CCW’16. Ook zal deze dag het nieuwe pannaveld officieel geopend worden door de wethouder.

Wandel mee met Staatsbosbeheer:
op zoek naar paddenstoelen
OLST.- Speciaal voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders) is er op zondag
21 oktober een wandeling met de IJsselnatuurgids van Staatsbosbeheer en ga je
op zoek naar paddenstoelen op Landgoed ‘t Nijendal. Op een grote paddenstoel,
rood met witte stippen; de vliegenzwam, het eekhoorntjesbrood, de heksenboleet
en het grijsgroene melkzwammetje, als je goed zoekt vindt je ze allemaal op landgoed ’t Nijendal van Staatsbosbeheer! Het is herfst: paddenstoelentijd… Ineens
zijn ze er weer in allerlei vormen en kleuren. Maar wat is een paddenstoel eigenlijk en waarom heet hij ‘paddenstoel’? Kun je ze eten of zijn ze soms giftig? En
wat is een heksenkring; heeft dat écht iets met heksen te maken? De wandeling
start om 10.00 uur bij de parkeerplaats nabij de Zoogenbrink (Molenweg 3, Olst)
en duurt tot 12.00 uur. Kosten : € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen
tot en met 12 jaar. Aanmelden kan bij Infocentrum IJssel Den Nul, evenementen@
infocentrumijssel.nl Tel: 0570-745040. Spontaan meewandelen kan ook. Tip :
Goede schoenen zijn handig en neem een loep en spiegeltje mee.

Voorst

Zaterdag 20 oktober

Zaalvoetbal Jachtlust
21.00 Voorwaarts 2-Loenermark 5
22.00 Voorwaarts 3-Helios 1

Voorwaarts
Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts DR2-Voorst DR1
19.00 Voorwaarts HS2-Dio Beemte
HS1

14:00 Klarenbeek 1 -EDS 1

10:00 Columbia 3 - Voorst 2
10:00 Voorst 3 - Dierense Boys 3
10:00 Voorst 5 - AZC 5

14.00 Terwolde 1 – Mariënheem 1

Zondag 21 oktober

Zondag 21 oktober

Vrijdag 19 oktober

Voetbal De Laene
11.30 Voorwaarts T 2-NEO2
11.30 Voorwaarts T 8-Epe 4
11.30 Voorwaarts T 5-Veluwezoom 2
14.00 Voorwaarts T 1-MVV 1

Terwolde

Om 10.00 uur is de technische keuring en een uur later beginnen de
wedstrijden. Er is zelfs een demoklasse met sprinters in snelle bolides. Aan de overzijde van de weg
wordt een PK-weide ingericht. Daar
kan men verschillende Truck- en
Tractorpulling voertuigen bewonderen. Onder andere de Rising Star
uit Oene, ’t Valt Met uit Vaassen en
Rattle-and-Hum uit Dronten. Als
speciale attractie de Dakartruck van
Hamer uit Apeldoorn. Zo slaagt de
organisatie er in om nog meer PK’s
naar het veld te trekken.
Op de woensdagavond ervoor speelt
zich in een tent Oene Got Talent af.
Arjen van Westerlaak nodigt zangers,
zangeressen, dansers, muzikanten, ac-

21.00 Voorwaarts HS3-Labyellov
HS2
21.00 Voorwaarts HS4-Klarenbeek
HS2
21.00 Voorwaarts DS4-Rood-Wit ’75
DS1

Klarenbeek

De voetbaldag start om 10.00 uur
(aanmelden vanaf 09.30 uur) en is
bedoeld voor alle mini’s, F-, E- en
D-pupillen uit de omgeving. Als
de wethouder rond 15.00 uur de
prijzen heeft uitgedeeld zal het af-

gelopen zijn. Voor het goede doel
wordt een inschrijfgeld van € 10,per deelnemer gevraagd. Dit bedrag graag op de dag zelf betaald
worden. Hiervoor heeft de pupil
een hele dag vertier met verschil-

lende voetbalactiviteiten zoals een
voetbalcircuit,
stropdasschieten,
snelheidskanon, et cetera. Ook een
voedzame sportlunch zit bij de
prijs inbegrepen. Ook is er een penaltycompetitie waarbij je het gaat
opnemen tegen een keeper van Go
Ahead Eagles! Deelnemers kunnen zich aanmelden via een mailtje
naar wilpstaatop@gmail.com.
Het project is wederom tot stand
gekomen dankzij de medewerking
van ZportZ, het bedrijf van Han
Piels welke gespecialiseerd is het
organiseren van dergelijke voetbaldagen. In het verleden was Han
speler van Go Ahead Eagles en nog
steeds is hij helemaal verknocht
aan het voetbalspel. Han zegt ‘voetbal mooier te maken’. Dit jaar wordt
hij geassisteerd door Jasmijn Janssen. De 20-jarige Jasmijn uit Apeldoorn is een alleskunner met een
bal. Ze is Nederlands Kampioen
Freestyle Voetbal en werd onlangs
vierde op de World Freestyle Masters in Tokyo. Ook komt er iemand
van Go Ahead Eagles langs.
Wanneer u begeleider wilt zijn op
deze dag hoort de organisatie dat
ook graag. Vele handjes maken immers licht werk en de ervaring leert
dat twee leiders op een groepje van
10 deelnemers het beste werkt.
Stuur een mailtje naar het eerdergenoemde mailadres.

GRIEZELEN
in Twello
vrijdag
2 november

18.00 - 21.00 uur
Deelname is gratis.
Snel opgeven, want vol = vol
via de link op de
facebookpagina: griezelen in twello
(beperkt plaats voor schminken)
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Senioren tennis toernooi vooral gezellig en sportief
TWELLO.- Tal van actieve tennissers van 50 jaar en ouder waren
vorige week maandag de hele dag
sportief bezig tijdens het jaarlijkse
seniorentoernooi. Onder perfecte
weersomstandigheden was het
heerlijk toeven op de thuisbasis tennispark de Schaeck.
Een balletje slaan, een praatje maken tijdens de rustpauze en een
afsluitend ‘Chineesje’ waren de ingrediënten voor een perfecte dag. Bij
iedere vereniging zijn er steeds meer
50 plussers die niet meer zo nodig
moeten presteren, de gezelligheid
en het sociale contact heeft meer
waarde dan de wedstrijduitslag.
Prettige bijkomstigheid is dat de vitaliteit op peil wordt gehouden en
de eenzaamheid geen kans maakt.
Volgens ingewijden is tennis gezond
en kan tot op hoge leeftijd beoefend
worden.
Het prachtig gelegen tennispark de
Schaeck, welke enige tijd geleden
een flinke opknapbeurt heeft ondergaan wordt dagelijks bevolkt door
tennissers van alle leeftijden, waaronder een flink aantal senioren. Met
name op de maandag- en woensdagmorgen zoeken zij een medespeler
of tegenstander om een balletje te
slaan. Ook de ontstane mogelijkheid
om in de wintermaanden buiten te
tennissen draagt zeker bij aan het
verenigingsleven.

TWELLO.- Trias 1 nam het afgelopen weekend op tegen DTV uit
Dalfsen. Thomas Wijnhout begon
namens de Twellonaren sterk aan
de wedstrijd,hij wist zijn eerste partij overtuigend te winnen. Amber
Schierholz en Femke van Schaik
konden helaas dit begin niet voort te
zetten voor Trias. Nadat ook de dubbel werd gewonnen door DTV liep
Trias de rest van de wedstrijd achter
de feiten aan. Uiteindelijk wist het
drietal allemaal nog een enkel te
winnen. Dit was niet genoeg voor de
overwinning. Eindstand 4-6.

Trias 2 – Swift 4

Mees Snoek, Levi van Hunnik en
Kyan Broekers ontvingen afgelopen
zaterdag Swift uit Deventer. Deze
derby begon voor Trias prima! Levi
wist ervoor te zorgen dat de wedstrijd begonnen werd met een voorsprong. Echter in wedstrijd twee
namen de Deventernaren het heft in

Zondag 21 oktober, SNERT(WANDEL)TOCHT - 15DE EDITIE
Boerderij ‘de Diederik’, Vanaf 08.30 uur
Maandag 22 oktober, HERFST ZAALVOETBALTOERNOOI
Sporthal de Jachtlust, 13.00 - 16.30 uur
Dinsdag 23 oktober, LEZING OVER HULP BIJ RADELOOSHEID
Bibliotheek Twello, 20.00 uur
Donderdag 25 oktober, ZUID VOETBALDAG
sv CCW’16, 10.00 uur
Maandag 29 oktober, KICK-OFF VOORST ACTIEF ON TOUR
School de Fliert/speellocatie Groene Wig, 15.00 - 17.00 uur
Dinsdag 30 oktober, BEURSVLOER VOORST
Sportcafé sporthal Jachtlust, 18.00-20.00 uur
Vrijdag 2 november, ALLERZIELENCONCERT
Dorpskerk Wilp, 18.00 - 21.00 uur
Zaterdag 3 november, MEGA MUZIEK MARATHON
MFA Terwolde, 10.00 - 22.00 uur
De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders van Cultuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente Voorst, zowel het
structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contactformulier kunt u een account
aanvragen waarna u geheel kosteloos gebruik kunt maken van dit platform. Gepubliceerde
activiteiten worden tevens gedeeld via Twitter (@VoorstActief) en Facebook (Voorst Actief).
Wekelijks wordt er in het Voorster Nieuws een overzicht geplaatst van geplande activiteiten.

Winnaars van het seniorentoernooi 2018 vlnr: Jos Horstink (2e prijs) Marie Louise de Leijer (1e prijs dames)
- Judith Roosenschoon (2e prijs dames) - Jan Haarman (1e prijs).

handen en begonnen zij wedstrijd
na wedstrijd te winnen. In de laatste wedstrijd wist opnieuw Levi nog
voor een Triaspunt te zorgen. Hierdoor eindigde de wedstrijd in 2 – 8.

Trias 3 – DTV 2

Floortje Gerritsen, Sem Zweers en
Nienke Wijnhout mochten het opnemen tegen het tweede team van
DTV. Floortje wist ervoor te zorgen
dat Trias goed uit de startblokken
te komen om gelijk de eerste partij
winnend af te sluiten. Vervolgens
konden Sem en Nienke dit niet
voort zetten. In de dubbel kon Trias
terugkomen in de wedstrijd maar dit
werd helaas niet juist uitgevoerd. In
de resterende wedstrijden wisten
Sem en Nienke allebei nog wel een
punt binnen te slepen. Hierdoor eindigde de wedstrijd in 3 – 7.

Trias 4 – Swift 5

Op voorhand van de wedstrijd wisten Quinten Gerritsen, Boris Hors-

tink en Milan Munning wat hen te
wachten stond, namelijk een wedstrijd tegen het onverslaanbare Swift
5. De koploper uit Deventer begon
ijverig aan de wedstrijd en hield dit
de gehele wedstrijd vol. Ondanks
pogingen van het Triasduo was
Swift 5 te sterk. Eindstand 0 – 10.

Trias 5 – De Brug 3

In de Starterscompetitie poule B
ontvingen Joep Kamminga en Wes
Zweers de koploper uit Apeldoorn:
de Brug. Ondanks talloze pogingen
van het Triasduo konden ze helaas
niet tippen aan het niveau van de
ploeg uit Apeldoorn. Helaas moesten zij het hoofd buigen na een 0-5
nederlaag.

Trias 6 – Effekt 74.

Raffaella, Noa Keukens en Romee
Palm kregen direct concurrent Effekt
op bezoek. In een hevige strijd om
degradatie speelden de dames van
dit Triasteam een uitstekende wedstrijd. Echter wisten ze dit niet om te
buigen tot een overwinning. Uiteindelijk wist alleen Noa een punt in de
wacht te slepen. Eindstand: 1 – 4.

CCW boekt weer ruime zege in thuiswedstrijd
WILP.- Vooraf werd best wel tegen
de thuiswedstrijd tegen Go Ahead
opgezien, gezien de resultaten van
de Deventenaren toe nu toe, en de
verhalen over de aanwinsten die ze
er bij hebben gekregen.
Met name voor de rust bleek die
angst totaal ongegrond, CCW opende bijzonder fris en gedreven aan
dit duel en gaf Go Ahead zeker voor
de rust het idee dat er niets te halen
viel vanmiddag in Wilp. Al in de
eerste minuut kwam Tom Stormink
een teen lengte te kort om de score
te openen na een goede aanval over
veel schijven, dit bleek al een opmaat te zijn voor een zeer goede eerste helft van de thuisclub, waar de
ene aanval nog mooier uitgespeeld
werd als de ander. In de 8e minuut
was het Mark Wolters die de score
opende, hij nam op rand zestien
bijzonder goed de bal aan, speelde
in èèn beweging goed vrij en ronde
zeer fraai af, 1-0. Hierna kwamen de
bezoekers pas voor de eerste keer
voor het doel va de thuisclub, was
ook gevaarlijk, maar het was Joris
Bruntink die met een geweldige
redding de aansluitingstreffer voor

Agenda

Woensdag 17 oktober, MAANDELIJKSE SCHRIJFWORKSHOP
Galerie Statenhoed, 19.30 - 21.30 uur

Tafeltennis Trias
Trias 1 – DTV 1
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kwam. Een kleine tienminuten later was het Bart Keurhorst die aan
het eind stond van weer een goede
aanval, 2-0. Twee minuten later
werd om onbegrijpelijke redenen
de 3-0 afgekeurd, maar dit was uitstel van executie wand weer twee
minuten later was het Mark Wolters
die z’n tweede van de middag aantekende, 3-0. Nog binnen het half
uur kwam de thuisploeg op 4-0,
nu was het Tom Stormink die een
werkelijk prachtige aanval binnen
werkte. Toen nog geen vijf minuten
na dit doelpunt Job Bruntink aan
mocht leggen voor een strafschop
na dat Mark Wolters onderuit werd
gehaal, en onberispelijk binnen
schoot, 5-0 begon menig fan al weer
te denken aan de vorige thuiswedstrijd toe de dubbele cijfers werden gehaald. Toch zou alles anders
worden. Op slag van rust raakte de
wederom zeer sterk spelende Luuk
Jansen dusdanig geblesseerd dat
hij de strijd moest staken. Dit bleek
grote gevolgen te hebben voor het
spel van de thuisclub. Zo goed als
de eerste helft was, zo matig was de
tweede helft, en of het door de omzettingen kwam die gedaan moest

worden of de door de manier van
voetballen van Go Ahead, maar de
thuisclub was het helemaal kwijt,
niet lukte meer en het leek Go
Ahead het idee te geven dat er toch
nog wat te halen viel. Al na twee
minuten was slecht ingrijpen er de
oorzaak van dat Go Ahead de 5-1
op het bord kon zetten. De bezoekers bleven dreigender en net voor
het uur viel ook de 5-2. Menigeen
langs de kant werd plotseling angstiger dat er niet nog één zou vallen en het toch nog billen knijpen
zou worden. Gelukkig kwam het
zover niet, want een kwartier voor
tijd was het Tom Stormink die de
bevrijdende 6-2 binnen schoot. Direct hierna was het de ingevallen
Stan de Haan die zijn inzit op de
lat zag belanden. Vijf minuten voor
het einde scoorde Go Ahead nog de
6-3, maar dat bracht de overwinning niet meer in gevaar. Uiteindelijk een dik verdiende overwinning,
maar groot was het contrast tussen
de eerste en tweede helft.
Volgende week, zondag de 21e moet
CCW op bezoek naar Emst, aanvang
weer 14.00 uur.
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SPORT

Fit&Fun Voorwaarts-ZAP 37-26
TWELLO.- Na twee uitwedstrijden
achter elkaar gespeeld te hebben
mochten wij weer thuis spelen. Dit
keer was de tegenstander ZAP. Een
bekende tegenstander waar we altijd
mooie en spannende wedstrijden
tegen spelen. Dit wist het publiek
ook en de tribune was dan ook goed
gevuld.
Na de scheidsrechters een kleinigheidje te hebben gegeven in het kader van de week van de scheidsrechters, werd om acht uur de wedstrijd
aangefloten. Na 30 seconde wist
Laura met een mooie actie het eerste
doelpunt te maken. Ook Merlin wist
het doel te vinden en al snel was het
2-0. De verdediging stond lekker en
ZAP had het lastig om tot scoren te
komen. Stand na 15 minuten was
13-4. Zap ging met 7 veldspelers
spelen, maar hierdoor konden we
soms vrij scoren in een leeg doel.
Ruststand was dan ook 17-10. Zap

bleef ook in de tweede helft met 7
veldspelers spelen, daardoor was de
stand al snel 22-12. Daarna volgde
het Twelloos kwartiertje. We werden
slordig en onze verdediging verslapte. ZAP maakte hier goed gebruik
van en kwam dichterbij 24-20. Na
een time-out en een peptalk speelden we weer ons eigen spelletje.
We liepen weer verder uit door een
paar mooie acties van Quinty, mooie
breaks van Sharin en van Alineke.
De wedstijd werd afgefloten met een
stand van 37-26. Het werd niet zo’n
spannende wedstrijd als anders,
maar we hebben zeker leuke dingen
laten zien aan het publiek. Volgende
wedstrijd spelen wij zaterdag 20 okt
om 19 uur in het Limburgse Beek.
We zullen dan tegen Anytime Fitness BFC spelen. Een onbekende tegenstander voor ons dus we hebben
alle support nodig. De happybus zal
weer rijden dus meld je aan.

Nederlaag voor
Voorwaarts
TWELLO.- Pim Havekes speelt sinds
zijn jongste jeugd bij Voorwaarts.
Zijn talent werd opgepikt in Twente,
waardoor hij een periode bij de jeugd
van FC Twente doorbracht, waarna
hij de laatste jaren weer de hoogste
jeugdteams van Voorwaarts vertegenwoordigde. Nu is hij eerstejaars
senior en volgens trainer Jochem de
Weerdt een vaste waarde in het eerste
elftal van Voorwaarts. Na drie wedstrijden scoorde hij reeds zijn eerste
officiële doelpunt in de beker en
vandaag op deze zonovergoten middag aan de Laene scoorde hij in de
44ste minuut zijn eerste competitiedoelpunt. Toch was hij na afloop niet
tevreden, want Voorwaarts verloor
de eerste wedstrijd van het seizoen
op een moment dat dit bijzonder
slecht uitkomt. Het moet nu de koppositie op de ranglijst overlaten aan
de directe tegenstander Achilles ‘12.
Volgens Pim begon Voorwaarts slordig aan de wedstrijd. Dat resulteerde
in de 8ste minuut al in een tegendoelpunt. Voorwaarts liet zich in het
eerste kwartier niet onbetuigd door
een schot tegen de paal van Luuk
Grieving. Na het eerste kwartier was

Voorwaarts de bovenliggende partij
met mooie aanvallen. Het resulteerde
in open kansen voor Joey Teering
(lob) en Rick Timmermans (tegen de
keeper). Een doelpunt valt niet uit
deze situatie. Een minuut voor de
rust is het dan wel raak. De vrije trap
aan de rechterkant komt via Luuk
in de vijf meter bij Pim terecht. Hij
schiet de bal binnen. Ruststand 1-1.
Na rust een geconcentreerder Voorwaarts. En toch valt het tegendoelpunt in de 68ste minuut in een verdedigende kluts. Achilles kan de
laatste tik aan de bal geven. Opnieuw
een achterstand. En daarna haalt
Voorwaarts nog een ruime voldoende
met meerdere kansen. Het is volgens
Pim echter een wedstrijd van ‘net
niet’. De goed ingevallen Lars Teunissen kan vlak voor tijd nog een lastige
voorzet omzetten in een goed kopbal
richting de kruising. Als de keeper
van Achilles echter deze bal uit het
doel slaat, dan is het gedaan. Voorwaarts moet zich voor het eerst dit
seizoen neerleggen bij een nederlaag.
Voor Pim een moeilijk te verteren nederlaag, maar het veldspel bood voldoende perspectief voor het vervolg.
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Emmer actie bij Blokker

volg ons ook op social media
Tweede online openbare veiling van
voorraad Vorderman Tuinmeubelen
TERWOLDE.- In opdracht van Vorderman Tuinmeubelen te Terwolde
gaat de complete voorraad onder de
virtuele hamer. Van 15 t/m 23 oktober 2018 kan geboden worden op
diverse items. Op zaterdag 20 oktober is een kijkdag georganiseerd van
10:00 tot 13:00 uur te Terwolde. Er
kan geboden worden op ruim 750
kavels w.o. tuinsets, loungesets,
tuinmeubilair, tuinhaarden, tuintextiel, parasols en veel meer.
Vorderman Tuinmeubelen is een
speciaalzaak op het gebied van tuinmeubelen. Het bijna drieduizend
meter grote bedrijf aan de Wijkse-

weg in Terwolde sluit 29 december
zijn deuren.

auctions.com/v3/nl/auction/index/36062

Kijkdag:

BVA Auctions B.V.

Geïnteresseerden kunnen alle kavels
bekijken tijdens de kijkdag op zaterdag 20 oktober 2018 tussen 10:00
en 13:00 uur. Locatie: Wijkseweg 7,
7396 BC Terwolde.

Bieden:

De veiling is van 15 t/m 23 oktober
2018, tot 18:00 uur kan men bieden
op diverse kavels.
Meer informatie over de kavels
en veilingen: https://www.bva-

BVA Auctions is het grootste online
veilinghuis van Europa en veilt in
opdracht van derden roerende en
onroerende zaken. De website heeft
maandelijks ruim 5 miljoen bezoekers en meer dan 1,4 miljoen geregistreerde klanten. Maandelijks worden ruim 860.000 biedingen gedaan
door kopers uit meer dan 95 landen.
Dankzij het ruime en voortdurend
wisselend aanbod is er bij www.bvaauctions.com altijd wat te bieden.

TWELLO.- Deze week een leuke actie bij Blokker. Bij de ingang kun je een
oranje emmer pakken en deze vullen met artikelen die er bijna in passen. Bij
de kassa krijg je maar liefst 20% op alles !! Let op: Elektra en actie artikelen
doen niet mee. Wees er snel bij want op = op ! Je moet wel voor minimaal
€ 10,00 besteden anders kost de emmer los € 1,99
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www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

Diverse broeken,
truien, winterjassen
en wandelschoenen
Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl
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10.00 - 20.00 uur
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WINTER VIOLEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

1 kerstdag Kerstbrunch 11.30 - 14.30 uur
Kerstbuffet 18.00 - 22.00 uur
e

± 30 VERSCHILLENDE KLEUREN
GROOT EN KLEINBLOEMIG

ACTIE 25
VOOR

10,-

OOK VOLOP WINTERHEIDE EN VOSSEBESSEN

Quabbenburgerweg 17, Terwolde
Tel. 0571 - 271635 Fax 0571 - 275798
U vindt ons ook op de markt: Lochem (wo),
Colmschate (do) en Deventer (vr en za)
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Nieuwe dansdocent en wijziging
bestuursleden Gymvereniging

VOORSTER NIEUWS

VOORST.- Gymvereniging Voorst
is een kleinschalige gymnastiekvereniging die een zo breed mogelijk aanbod wil bieden om zowel de jeugd als volwassenen in
Voorst en omstreken te laten bewegen. De afgelopen periode heeft
voor de vereniging in het teken
gestaan van wijzigingen. Wijzigingen in bestuur maar ook in de
leiding voor danslessen voor de
jeugdleden.

Maandag

TWELLO.- Op het prachtig gelegen veld van EDS uit Ellecom heeft SV
Twello een moeizame zege gehaald. De einduitslag van 1-3 had naar
beide kanten toe geheel anders kunnen zijn.

Streetjazz, 15.30 tot 16.30
(jeugd uit groep 6, 7 en 8)
Streetjazz, 16.30 tot 17.30
(jeugd 12+)
Fitness Dance, 19.30 tot 20.30
(volwassenen, 16 jaar of ouder)

Tuimelgym, 16.00 tot 17.00
(jeugd 3 t/m 6 jaar)
Gym, 17.00 tot 18.00
(jeugd uit groep 3, 4 en 5)
Gym, 18.00 tot 19.00
(jeugd vanaf groep 6)
Total Body Workout, 20.00 tot 21.00
(volwassenen 16 jaar of ouder)

Zaterdag

Woensdag

Wijzigingen bestuur

Streetjazz, 14.30 tot 15.30
(jeugd uit groep 3, 4 en 5)

SPORT

Moeizame zege voor SV Twello
tegen EDS uit Ellecom

Aanbod danslessen jeugd

De gymvereniging is blij om te kunnen vertellen dat zij in Marit Vogel
een enthousiaste en professionele
dansdocent heeft gevonden, die na
de herfstvakantie zal starten met
het verzorgen van streetjazz lessen
voor de jeugd op woensdag. Daarnaast biedt de gymvereniging voor
de jeugd op zaterdag jazzdance en
op maandag (tuimel)gym. Naast lessen voor de jeugd hebben ze ook een
leuk aanbod voor volwassenen: Total Body Workout en Fitnessdance.
Onderstaand een overzicht van het
aanbod met ingang van 29 oktober
2018.
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Jazzdance, 10.00 tot 11.00
(jeugd 8 t/m 12 jaar)
De lessen worden gegeven in de
gymzaal aan de Kruizemuntstraat in
Voorst. Lijkt het je leuk? Je mag altijd twee keer meedoen, kom gerust
een keer kijken!
Met ingang van 1 oktober hebben
er ook een aantal wijzigingen bin-

nen het bestuur van de gymvereniging plaatsgevonden. De vereniging
heeft afscheid genomen van Janet
Willemsen, Sylvia Bril, Wilma Wilbrink en Heidi Vriezekolk en per 1
januari 2019 zal Rennie Kerkmeijer
terugtreden als bestuurslid. Miranda
Eekhuis zal aanblijven en verder is
het bestuur uitgebreid met Cindy
Mulder – van Til, Elise Koopman,
Annemiek le Poole en Wendy Gierman. Janet, Sylvia, Wilma, Heidi en
Rennie worden hartelijk bedankt
voor hun jarenlange inzet voor de
Gymverenging Voorst, zij wensen
het nieuwe bestuur veel succes toe!
Lijkt het je leuk om ook bij te dragen
aan de vereniging? Informeer dan bij
één van de bestuursleden!

De jarige keeper Jay Koster liet in
meerdere situaties zijn grote klasse
zien en werd dan ook terecht tot de
man van de wedstrijd uitgeroepen.
Kwam het door het warme weer
en dan spelen op kunstgras is iets
anders dan spelen op een gewoon
veld ! De gasten begonnen in een
veel te laag tempo. Dit was koren
op de molen van de thuisploeg. Na
8 minuten het eerste gevaar voor
het doel van EDS. Het schot van
Tim Evers was veel te zacht. Pas in
de 13de minuut moest keeper Jeroen
van Santen weer in actie komen
op een schot van Yannick Gorter.
Het tempo moest echt omhoog om
gevaar te kunnen stichten. In de
19de minuut een mooie combinatie
tussen Max Smaal en Tim Evers
en laatstgenoemde scoorde knap
0-1. De spelers van SV Twello wilden nu doordrukken en even later
scoorde weer na een mooie combinatie Nicky Eekhuis 0-2. Geen vuiltje aan de lucht, maar een te korte
terug speelbal van een verdediger
stelde Nathan Sterk in staat 1-2 te
scoren. De thuisploeg bleef op de
counter loeren zonder echt gevaarlijk te worden. Ruststand 1-2 en dat
had heel anders moeten zijn voor
SV Twello.

Na de rust bleef de thuisploeg sterk
aandringen en keeper Jay Koster
moest menigmaal ingrijpen. In de
55ste minuut maakte Jesse Knetsch
1-3. Wedstrijd gelopen? Nee zeker
niet! Een boogbal van de spits ging
net voorlangs en Nathan Sterk zag
keeper Jay koster in een duel zegevieren. De spelers van SV Twello
haalden in een aantal situaties de
trekker niet over en zo bleef EDS
erin geloven. In de 65ste minuut
maakte een verdediger hands binnen de 16 meterlijn. Terechte
strafschop. De reactie in het doel
van Jay Koster was fantastisch. Hij
ranselde de bal onder uit de hoek.
De ploeg uit Twello nu wakker zou
je denken! Echt niet. Te laconiek
greep de verdediging in en de paal
kwam keeper Jay Koster zelfs een
keer te hulp. Toch kreeg SV Twello kans op kans maar steeds werd
een verkeerde keuze gemaakt. Niet
goed spelen en toch de volle buit
pakken.
Volgende week tegen het hooggeplaatste Beekbergen zal uit een heel
ander vaatje getapt moeten worden.
Voldoende stof om over na te denken en er deze week aan te werken.

coupe en de speelse lokken ﬁxeer
ik met de Air Paste van L’anza. Air
paste is een wax in een spray vorm
en daarom handig in gebruik. Zo
kan mevrouw zelf het kapsel ook
mooi speels onderhouden.

Model: Martine Ploeg
Leeftijd: 41 jaar
Kapper: Mardiyah, Frendz
Visagie: Amber, Skynz
Kleding: Yvonne, Susskind

Frendz (Mardiyah):
Deze week hebben we Martine een
metamorfose gegeven. Martine
is 41 jaar en staat open voor
verandering. Wij hebben ons laten
inspireren door het herfst weer en
hebben daarom gekozen voor een
warme herfst tint. Door het haar bij
de de oren wat korter te knippen
krijgt de coupe wat meer pit. Qua
styling houd ik ook rekening met het
luchtige herfst thema. Het accent
houd ik aan de bovenkant van de

Susskind (Yvonne):
Martine draagt een stoere look
gecombineerd
met
Rosner
Susskind en Ykke black label. De
zwarte broek met een gevlekte
coating is van Rosner. Daarop
draagt ze een zwarte basis blouse
van Susskind. Om deze stoere
maar lekker warme winter-look
af te stylen draagt Martine een
donkerblauw met zwart gebreid
vest van Ykke black label.
Skynz (Amber):
Martine draagt een prachtig blauwe
set waar we de make-up op aan
gaan passen. Met een bronzingpowder matteren we de huid af.
Op de jukbeenderen brengen we
terracotta aan om diepte te geven
aan het gezicht. Haar ogen kleuren
we met een licht roze poeder in
en gebruiken we alleen donkere
kleuren in de buitenste ooghoeken
en acadeboog aan. Bij deze look
gebruiken we donkerblauw teinten.
Het geheel maken we compleet
met een rood/roze lipstick.

WOMENS JEANS AND BASICS

STYLE TIME

Scoren doe je samen!
SCOREN DOE JE SAMEN!

Handelt u mee?
Aanmelden voor 26 oktober
via www.beursvloer-voorst.nl

Op dinsdag 30 oktober 2018 is het weer zover. Dan vindt de vijfde editie van de
Beursvloer Voorst plaats. Bedrijven uit Voorst stellen belangeloos diensten en/of
producten ter beschikking aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en
stichtingen. Op de Beursvloer ontmoet je elkaar. Kennis, diensten en producten
worden verhandeld. Mist u binnen uw vereniging of stichting bestuurlijke ervaring,
handige contacten, de handjes om een grote klus uit te voeren, specialistische
kennis, geld of goederen? Zaken waarbij u vermoedt dat een bedrijf of serviceclub
iets voor u zou kunnen betekenen? Al deze vragen kunt u stellen op de Beursvloer
en worden wellicht ook beantwoord. Door met een ander mee te denken in zijn of
haar organisatie ontstaan er onverwachte vormen van samenwerking of matches.
De Beursvloer 2018 biedt u een uitstekende gelegenheid om hier in Voorst de
participatiemaatschappij verder gestalte te geven! Als burgemeester van onze
200-jarige gemeente ben ik telkens weer trots op de grote inzet, betrokkenheid
en creativiteit die ik zie bij Voorster ondernemers, verenigingen, instellingen en
inwoners in hun bijdrage op tal van gebieden aan de Voorster samenleving. De
Beursvloer in zijn vijfde editie is een sprekend voorbeeld van deze maatschappelijke
betrokkenheid en draagt bij aan het doel van Voorst dat iedereen kan meedoen,
met vertrouwen in elkaar. De initiatiefnemers en organisatoren verdienen dan ook
onze grote waardering. Ik wens u op dinsdag 30 oktober in het Sportcafé Jachtlust
in Twello een constructieve dag toe! Vol vertrouwen samen voort!

Stuurgroep Beursvloer Voorst 2018

Burgemeester Jos Penninx

PROGRAMMA - 30 oktober 2018
Sportcafé Jachtlust
17.30 uur
ontvangst
18.00 uur
opening beurshandel door
burgemeester Jos Penninx
20.00 uur
einde beurshandel

Rinet Brinks
Freek Kamminga
Janneke Schippers
Inka Dumaij
Wilco Huisman
Simone Beerthuis
Wim Demmers

Stichting Beursvloer Voorst
Stichting KAMO
Stichting Beursvloer Voorst
Stichting Beursvloer Voorst
Stichting Beursvloer Voorst
Mens en Welzijn Voorst
Stichting Beursvloer Voorst

DEELNEMENDE ORGANISATIES BEURSVLOER VOORST (PER 15-10-2018)
AANBIEDERS: BEDRIJVEN
Rabobank Apeldoorn en omgeving
Hegeman Bouwteam
Postzegel niet nodig
Salland Zorgverzekering
Voorster Nieuws
Brein Reclame
Mens en Welzijn Voorst
Stichting KAMO
Slaghekke notariaat
Stichting Koepel Sport, Welzijn en Cultuur
On Top -Teuge West
Stichting Present Deventer
SNP Adviseurs
Sesam Academie
Wonen bij September Twello
De School voor Ondernemers
Huisman Sport Management & Advies
Zwembad De Scheack

VRAGERS: ORGANISATIES
Jeugdclub Klarenbeek
De Passerel, locatie De Kruirentuin
Scouting Vundelaar
Gemeente Voorst, coördinatie statushouders
Stichting Pampus
Pluryn, locatie De Beele
Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk
De Zonnebloem afdeling Wilp-Voorst
EHBO vereniging Twello - Duistervoorde
Sportief Evenwicht Twello (SET)
SV Voorwaarts
Taalhuis Brummen-Voorst
Mens en Welzijn Voorst
St. Organisatie evenementen in Teuge e.o.
Stichting Riwis zorg en welzijn
Zonnebloem afdeling Twello-Zuiderwijk
Stichting Trefpunt Duistervoorde
RTV Voorst

VERLOTING VAN 2 VIP AANBIEDINGEN

Tijdens de Beursvloer worden er twee VIP aanbiedingen verloot. Eén voor het bedrijfsleven
en één voor de vrijwilligersorganisaties.
Bedrijf: De School voor Ondernemers biedt een werkplek en delen van kennis aan.
Door krachten te bundelen en ondernemers actief aan elkaar te koppelen, meerwaarde
creëren en economische groei stimuleren. Wij zorgen voor sprankelende tafelsessies
waardoor nieuwe samenwerkingen tot stand komen. Wij zijn tevens strategische partner
van Saxion Hogescholen.
 Gratis werkplek voor 1 maand en advies
 Deelname ondernemersbeurs Deventer op 22 november
 Meekijken met ons project leerlingen koppelen aan het bedrijfsleven

PARTNERS VAN DE BEURSVLOER VOORST

Organisatie: Het maken van een promotie film door RTV Voorst.
RTV Voorst gaat op locatie een film opname maken van de vrijwilligersorganisatie. Op deze
manier krijgen zij een mooie promotie film over hun organisatie/club/vereniging/stichting
die gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden.
RTV Voorst is als enig lokaal beeld+geluid-medium aanwezig met het Radio-team en de
Film-ploeg. De Beursvloer verbindt vraag en aanbod en het is dus belangrijk om dit vast te
leggen en uit te zenden op radio en TV. Er worden ook beeldclips gemaakt en beschikbaar
gesteld aan verenigingen, vrijwilligers-organisaties en bedrijfsleven.

DIT ZIJN DE SPELREGELS
WAAR PU N T E N G E S LE PE N W O R D E N

WAAR PU N T E N G E S LE PE N W O R D E N

 U mag met maximaal twee personen naar de Beursvloer komen. Dat geldt zowel
voor organisaties die diensten aanbieden als voor organisaties die diensten vragen.
 U meldt zich bij binnenkomst bij de receptie in Sportcafé Jachtlust. Onze hostesses
heten u daar welkom. Van hen ontvangt u een badge met de naam van uw
organisatie.
 Het initiatief ligt bij de vragers, de maatschappelijke organisaties. Zij benaderen de
aanbieders.
 Alle matches noteert u op het matchformulier. Matches moeten binnen een jaar na
afloop van de Beursvloer Voorst zijn gerealiseerd.

AANMELDEN VOOR 26 OKTOBER: WWW.BEURSVLOER-VOORST.NL

Nieuwe brandstofstickers op de pompen
bij het benzinestation

GEMEENTE VOORST.- Vanaf 12 oktober worden de huidige stickers op
de pompen van benzinepompen vervangen door de in Europa universele stickers. Elke brandstof krijgt een eigen sticker.
De nieuwe uniforme brandstof labels moeten het voor de consument
in Europa makkelijker en meer herkenbaar maken. De brandstoffen veranderen dus niet, enkel de labels.
Nieuwe voertuigen krijgen dezelfde
stickers in de tankklep. Deze geven
aan welke brandstof geschikt is.
Voor benzine is de ronde vorm gekozen met de letter ‘E’. Deze letter staat

voor ethanol, gevolgd door het percentage. Bij E5, het huidige Euro 95,
is het voertuig geschikt voor benzine
met maximaal 5 procent ethanol. Bij
E10 voor 10 procent.
Dieselvarianten krijgen een vierkante vorm. De letter ‘B’ staat voor biodiesel, het cijfer erachter wederom
voor het percentage biodiesel. XTL
geeft aan dat het product synthetisch

is en niet uit ruwe aardolie vervaardigd is. Gasvormige brandstoffen
krijgen een ruitvorm. In deze categorie horen waterstof (H2), aardgas
onder druk (CNG), vloeibaar aardgas
(LNG) of vloeibaar petroleumgas
(LPG). Momenteel wordt een CENnorm voorbereid voor de ontwikkeling van gelijksoortige labels voor
elektrische voertuigen en laadpalen.

Aangepaste vertrektijd
wandelgroepen
POSTERENK.- Tijdens de warme zomerperiode was het heerlijk om
vroeg op pad te gaan. Binnenkort wordt de klok weer verzet, en is het
begin van de wintertijd. Dan gaat de wandelgroep een half uurtje later,
om 9:30 uur van start. De eerste wandeling na het verzetten van de klok
is maandag 29 oktober.

De wandelgroep uit Posterenk
wandelt iedere maandag ongeveer
8 kilometer, waarbij wordt gewandeld vanaf de Wilpermolen in Posterenk. Behalve de laatste maandag
van de maand; dan wandelt men
vanaf een locatie ergens in de gemeente Voorst. Dus maandag 22
oktober vertrekt de groep nog om
9:00 uur vanaf de Wilpermolen in
Posterenk. De laatste maandag van
de maand, 29 oktober vertrekt de
wandelgroep vanaf Station Klaren-

beek om 9:30 uur. Daarnaast is er
ook nog een groepje wandelaars op
de dinsdagochtend actief, zij wandelen om de week op de dinsdagochtend een uur in de omgeving
van Posterenk.
Wandelen is gezond en gezellig,
zou jij het ook wel eens willen
wandelen in een groep? Nieuwe
deelnemers zijn altijd van harte
Welkom, de deelname is gratis.
Info: 06-29353555.

Duurzame huiseigenaren
openen hun deuren
TWELLO.- Op zaterdag 3 en 10 november vindt voor de zesde
keer de Nationale Duurzame Huizen Route plaats. Huiseigenaren
in heel Nederland openen hun deuren. Gastvrije huiseigenaren
vertellen hoe zij hun woning energiezuiniger en duurzamer hebben gemaakt. Een unieke kans voor bezoekers om duurzaam wonen te ervaren en ideeën op de doen.
Ook Geert de Haan & Trude Draisma uit Twello stellen graag hun
energiezuinige woning aan het Molenveld open. Hun woning laat zien
dat je ook van een (k)oud en tochtig huis uit 1928 een comfortabele
woning kunt maken met een verwaarloosbare energierekening. Zij
doen dit jaar ook mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op
3 en 10 november. Geert vertelt graag over wat hij aan maatregelen
heeft genomen waardoor het energieverbruik flink is afgenomen en
het huis ook veel prettiger woont: “We wilden graag werken met natuurlijke isolatie en een minimum aan (actieve) installatie-techniek.
Via de Duurzame Huizenroute hebben we voorbeelden kunnen zien
over hoe dit in de praktijk gedaan kan worden, en dat hielp ons bij het
maken van keuzes.”
De energienota van de Haan & Draisma ziet er nu heel anders uit dan
in 2012, toen ze het huis kochten, met een maandelijkse energierekening van € 220 euro. De woning is nu goed geïsoleerd met celluloseplaten in het dak, vlaswol isolatie in de vloer en houtvezelplaten
met leemstuc tegen de steens (!) muren. Dit zijn allemaal materialen
die bij het fabriceren weinig energie vergen en niet bijdragen aan de
CO2 uitstoot of de opwarming van de aarde. Het huis is voorzien van
HR++-glas wat de warmte binnen vasthoud en luiken om de hitte buiten te houden. De benodigde energie wordt opgewekt door middel van
14 zonnepanelen, een houthaard en paar winddelen. Het gasfornuis
en de gaskachels zijn inmiddels vervangen door een inductiekookplaat en infrarood stralingpanelen en daarmee kon de gasaansluiting
de deur uit en de energierekening naar nul.

Meewerkende basisscholen

Duurzame huizen

Tijdens de Duurzame Huizen Route zijn er veel soorten huizen te bezoeken zijn. Variërend van monumentaal tot nieuwe woningen en met
een grote verscheidenheid aan energiebesparende maatregelen van
allerlei soorten isolatie tot geavanceerde technische installaties. Op
de website www.duurzamehuizenroute.nl is een overzicht te vinden van de deelnemende huizen in Nederland. De huizen zijn op 3
of 10 november te bezoeken. De openingstijden verschillen en staan
per woning vermeld op de website. Bezoekers dienen zich vooraf in te
schrijven via duurzamehuizenroute.nl
Bezoekers en de huiseigenaren die hun huis openstellen maken kans
op een unieke beleving: Een midweek in een strohotel in het Brabantse dorp Haps.
kindercentrum De Kruimelkring

Kortenaerstraat16

7391WR Twello

(0571) 27 28 82

info@dekruimelkring.nl

Uit eigen bakkerij

4

Ook deze week weer heerlijke aanbiedingen uit eigen bakkerij

Speculaas taartje

Op en top genieten met dit taartje.
Per stuk van €4.99 voor

Speculaas kwarkbolletjes

Net weer even anders, maar lekkerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Zak 6 stuks van €2.34 voor

Rogge knar

Gevuld met rozijnen en hazelnoten
5 plakken van €1.75 voor

Suikerbrood

Geniet van een plak suikerbrood bij de koffie of thee!
Per stuk van €2.00 voor

Volkoren brood
Brood met gezonde vezels.
Per stuk van €2.20 voor

Oogstbrood

Oktobermaand = oogstbrood maand
Per stuk van €2.25 voor

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen van woensdag 17 oktober
t/m dinsdag 23 oktober
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1
1
1
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Van toen en dichtbij

Sophie van de
Oortveldruiters scoort

Kroep’n (2)
Door Wim Tempelman
Tinus zou de weg naar de Teugse school kruipend afleggen. Die
gebeurtenis wierp zijn schaduw vooruit en die schaduw werd
door vader Blumink nog wat uitvergroot. Hij vertelde aan ieder
over de op handen zijnde gebeurtenis en zo groeide een soort
sponsor-circuit. De varkenshandelaar, de veevoederman, dierenarts Van de Veen (ten plattelande bekend als Koeterjan), de
eierkoper, de bakker en een aantal niet nader te noemen sponsoren toonden hun sympathie en stelden zich garant voor een
kleine bijdrage. Of die later omgezet werd in kratjes bier of een
paar flesjes geestrijk vocht zou alleen Tinus nog hebben kunnen
vertellen.
Op de bedoelde dag vertrok hij, vanaf de voet van het laddertje
dat op de deel naar zijn slaapplaats op de hilde voerde. Niet voetje voor voetje maar knietje voor knietje, ging het richtingTeugecity! Uit voorzorg zijn knieën omwikkeld en beschermende wanten aan zijn handen. Hoewel zijn tocht nooit aanspraak maakte
op een vermelding in het Guinness Recordboek, ging zijn poging
niet onopgemerkt voorbij. Talrijke kennissen en anderen die op
de hoogte waren van de kruipactie vormden een grote schare
toeschouwers langs de straatweg. Zoveel publiek stond er kennelijk opgesteld dat een chauffeur van de Veluwse Autobus Dienst
(VAD) op het verkeerde been werd gezet. In de veronderstelling
dat er een ongeluk was gebeurd, stopte hij zijn vervoermiddel en
spoedde zich, voorzien van zijn ongevallentrommeltje, naar de
plek des onheils. Daar bleek zijn overbodigheid. Naast de route,
aan het begin van Teuge stond de boerderij “van Mentink”. En die Mentink was getrouwd met een zuster
van Tinus. Uiteraard was ook zij op de hoogte van de strapatsen van haar broer. Ze toonde erbarmen met
de kruipgast en stak hem een hart onder de riem door een pannetje water voor hem klaar te zetten. Hoewel
Tinus, naar men vermeldt, een andere wijze van dorst lessen prefereerde maakte hij hiervan dankbaar gebruik. Wellicht was dit de laatste aansporing voor de koene kruiper want na enig doorzetten, bracht hij zijn
vermetele poging tot een goed eind. Daarmee tooide hij zijn naam levenslang met de versierende toevoeging
“de Kroeperd”.
Na een kort verblijf in de Molenstraat kwam het gezin Pol te wonen in de Henri Dunantstraat waarvan,
wegens de bouwplannen van de gemeente, na vijftien jaar weer afscheid genomen moest worden. Na werkzaam te zijn geweest in de bedrijven van Linthorst en de Coveco kwam Tinus in gemeentedienst. Diezelfde
gemeente deed hem het aanbod te verhuizen naar de Duistervoordseweg, een aanbod dat de “Pollen” gaarne
accepteerden. Hier, op huisnummer 66, brachten zij de meeste tijd van hun leven door. De ruime tuin was
hobby en noodzaak tegelijk: echter Tinus zaaide en pootte, vrouw en kinderen plukten en oogsten. Zelf had
Tinus daarvoor geen tijd. Naast zijn baan bij de Gemeente heeft hij behoorlijk “gebeunhaasd”. Menig stukje
straatwerk bij particulieren en op boerenerven verkreeg zijn signatuur! Tijdens die werkzaamheden strooide
hij zijn grappen en grollen als tintelingen in het rond. Die mevrouw aan de burgemeester Van der Feltzweg
had het er in ieder geval knap moeilijk mee. Bij werkzaamheden aan de straat kwam ook een deel van de
toegang naar de woning in beeld. Daarvan moest een stuk opgebroken worden. Tinus zag zijn kans schoon
en joeg de mevrouw hoog de gordijnen in! “Nee, mevrouw, di’s echt allemachtig ernstig, het zit ook onder
het huus. Dat mot eraf andus kunne wie d’r nee bie. Oe huus mot absoluut plat, spiet mien erreg”. De hevig
ontdane mevrouw stelde zich zelfs telefonisch in verbinding met de buitendienst van de gemeente. Daar
konden ze haar gerust stellen.
In 2009, inmiddels verhuisd naar de Van Ostadestraat, kwam aan dit kleurrijk leven, na een aantal jaren van
afnemende gezondheid, een eind. Niet aan de verhalen over Tinus de Kroeperd. Die gonzen nog steeds rond.
Met hartelijke dank aan:
Reinder Blumink Wim van Gemst Joop Pol.
De Oude Rijksstraatweg.

Twello staat er weer gekleurd op

Sophie met Pleasure.
EMPE.- Sophie Buis heeft een hele goede week achter de rug. Voor het springen heeft ze zich met Pleasure geselecteerd voor de regio belofte trainingen
en afgelopen zondag reed ze in Beemte Broekland een dressuur wedstrijd
waarin ze voor het eerst met Pleasure in de klasse L1 cat. ABC startte. Met
196,5 en 196 punten en een 1e prijs plus vier winstpunten rijker ging ze naar
huis.
Corine Smies reed met Fatboy in Brummen in de klasse M1 en kreeg 181,5
en 182,5 punten.

Wandel mee naar de
observatiehuts
OLST.- Ga op woensdag 24 oktober 2018 op pad met de IJsselnatuurgids van Staatsbosbeheer naar de vogelobservatiehut in de Duursche
Waarden. Ontdek de geschiedenis van het gebied, de bijzondere natuurwaarden en misschien ziet u wel een IJsvogel voorbij vliegen vanuit de
vogelobservatiehut!
De twee uur durende wandeling
begint om 14.00 uur bij de balie
van het Infocentrum IJssel Den Nul
(Rijksstraatweg 109, Olst) en eindigt
daar ook weer om 16.00 uur. De IJsselnatuurgids wandelt met u naar de
vogelobservatiehut in de Duursche
Waarden. Onderweg vertelt hij/zij
u van alles over het gebied en over
de planten en dieren die hier leven.
Kortom: een leuke en leerzame middag voor jong en oud! Bezoek na afloop het Infocentrum IJssel Den Nul.
Hier kunt u nog even napraten over

de wandeling en genieten van het
uitzicht in het horecagedeelte ‘Op
Duur’.
Aanmelden voor deze wandeling
is niet nodig. De kosten zijn € 5,00
voor volwassenen en € 2,50 voor
kinderen tot en met 12 jaar. Voor
meer informatie over de wandeling
kunt u contact opnemen met het
Infocentrum IJssel Den Nul, evenementen@infocentrumijssel.nl Tel:
0570-745040. Tip: Trek waterdichte
schoenen of laarzen aan en neem
een verrekijker mee.

bigblow, De specialist in

voetbalborden!

TWELLO.- De afgelopen weken
waren de medewerkers van de St.
Dorpsverfraaiing weer in touw om
de plantenbakken en rotondes ’winterklaar’ te maken. Fleurig en kleurig

als altijd worden er maar liefst 92
plantenbakken weer voorzien van
planten die tegen een stootje kunnen
en die het dorp tijdens de aanstaande
donkere periode een kleurrijk aan-

zien geven. Dankzij de onbaatzuchtige medewerking van de firma Schoneveld Breeding, die jaarlijks zorgt
voor plusminus 1000 cyclamen, ziet
Twello er weer als een plaatje uit.

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

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978
7.99
9.99
9.99
7.99

We zijn op zoek naar een verkoopmedewerker cashewnoten
500 gram
Tijden: van 10.00 tot 18.00 uur
600 gram

eekhoorntjes mix
500 gram

pistaches

10.00
6.99
7.99
ou w e n

500 gram

• S c h mi n ke n • Cl o wn ko m t Ba ll on v

walnoten

cranberry’s
1000 gram

kingsize’s dadels
1000 gram

Abrikozen
1000 gram

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding?
Bestel dan per mail met vermelding van uw naam;
info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!
Uw adres voor noten, zuidvruchten,
natuurvoeding & supplementen
Hoofdweg 56 Ederveen | www.de-eekhoorn.com

HOLLANDSE BLOEMKOOL
‘HAGEL WIT’

PER STUK

0

99

Super Hollandse
Aardbeien
2 dozen

GIEZER WILDEMAN
STOOFPEREN
‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

3.50

3 KILO

HOLLANDSE ELSTAR APPELS

1

99

‘KNAPPERIG EN VOL SAP’

3 KILO

Grote Hollandse
Bloemkool

0.95

2

49

GROTE SPAANSE
MANDARIJNEN
‘VOL SAP EN ZONDER PIT’

20 STUKS

Mandarijnen
Zonder pit

30 Stuks

Kom en proef de sfeer
elke vrijdagmiddag in Twello

3

99

3.50
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MEDISCHE DIENSTEN
Als u buiten de spreekuren dringend een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn: 0900 600 90 00
Voorst: bellen naar Zutphen:
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen
met 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 antwoordapparaat 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 bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg

ZORGSAAM; UITLEEN
HULPMIDDELEN

Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30
– 17.30 uur; zaterdag van 9.30 –
15.00 uur.
Buiten deze openingstijden kunt
u op werkdagen van 17.00 – 20.00
uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 – 17.00 uur terecht
bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in
Apeldoorn.
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 terecht voor een compleet pakket aan
diensten op het gebied van gezondheidszorg, zorg, wonen en welzijn.
Tel.: (0900) 8856, 24 uur per dag, 7
dagen per week bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-mail: info@
sensire.nl .

VÉRIAN ZORGLIJN

Informatie over wijkverpleging,
huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, 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 geval van nood) en over de producten
en diensten van de Diabetesvereniging.

SALLAND VERZEKERINGEN

Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag
van 13.00-16.00 uur in het Kulturhus Jachtlustplein 11, Twello

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

KERKDIENSTEN

‘uit het archief’

Zondag 21 oktober

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur en 14.30 uur ds. T. Huijsen.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds.
J. Lammers, gez. dienst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30
uur, ds. C. Buijs, 15.00 uur ds. D.
Pater.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. H.
van Vreeswijk (oec. dienst Terwolde), 19.00 uur ds. M. Oostenbrink.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur, ds. E. Rijks.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. J.
Lammers, gez. dienst Klarenbeek.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds.
Lavooij.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. J.
Lammers, gez. dienst Klarenbeek.
R.K.kerk
Duistervoorde-Twello,
10.00 uur, pastor Sebastian. Kerk
eveneens geopend van 14.00 uur tot
16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te
Zutphen, 10.00 uur, ds. C. v/d Worp.
17.00 uur ds. C. v/d Valk.
Het Boshuis Klarenbeek, 10.00 uur
Gebedsdienst.

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

Wie herkent de achterkant van deze boerderij?
Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.

Dinsdag 23 oktober

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30
uur ds. J. Schipper.

Oecumenische Omroep Voorst

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

NaastenhulpVoorst

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

DIERENARTSEN
DIERENKLINIEK TWELLO

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

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

SPREEKUREN
WIJKAGENT
TWELLO. Atus Leleulya, donderdagavond van 19:00 tot 21:00 uur
Gemeentehuis.
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 Venema, elke donderdagmiddag van
14.30 uur tot 15.30 uur in het Dorpshuis te Terwolde.

Reactie week 41.

Het is bij de boerderij ,,de Grote Basselt” in Twello.
De Grote Basselt werd toen verhuurd aan de familie Nijdeken ze waren tevens houthakker. In 1945
werd de boerderij in brand geschoten, en 1967 verder gesloopt. Voorste links Nijdeken? en de derde
Nijdeken? Wie herkent er nog personen hier op de
foto?

Reactie week 40.

Het is geen bestuur zo gezegd uit Nijbroek. Maar een
klas van de avond lagere land en tuinbouwschool
aan Dorpsstraat te Twello De leerlingen kwamen
overal vandaan. Voorste rij midden meester Zwiers
hoofd van de school. Wie herkent er veder nog namen? Reactie kwam van T. Peet uit Deventer

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

Vermist

Egaal grijze poes, klein wit plukje op
de borst: Brinkenweg, Klarenbeek.
Rode gecastreerde kater met rode
halsband met zender: De Zanden,
Teuge.
Grijs gestreepte poes met rode vlekken, rode vlek over de neus, witte
bef, vlek tussen de voorpoten, voor
witte voetjes, achter witte kousen:
Tuinstraat, Voorst.

Gevonden

Grijs gestreept poesje met rode vlekken, rood over het voorhoofd, achterpoten veel rood, voor witte voetjes, achter witte kousen: Wilp.
Zwart kitten met witte snuit met
zwart vlekje beide kanten neus, witte borst: Leigraaf, Klarenbeek.
Zwart kitten: Leigraaf, Klarenbeek.
Witte poes, zwart op de kop, zwart
neusje, vlekken rug, vlek op de achterpoten, zwarte staart, verder wit:
Woudweg, Klarenbeek.

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de Brinkenweg in Klarenbeek.

Spaaractie bij Pand Tien en JUMBO Binnendijk in Twello.
Spaar tot €50,- korting op een stoere BRYNXZ lamp met kap*!
Hoe werkt het?
Van 10 oktober tot 8 november ontvangt u bij iedere €10,- aan boodschappen bij JUMBO Binnendijk één spaarzegel. Deze zegels plakt
u op de spaarkaart. Heeft u één spaarkaart met 15 zegels vol? Dan krijgt u €25,- korting op de Lamp Classic Majestic Vintage S D.21
H.24. Voor deze lamp betaalt u dan €37,90 i.p.v. € 62,90. Heeft u twee spaarkaarten vol? Dan krijgt u €250,- korting op de Lamp Classic
Majestic Vintage M D.30 H.30. Voor deze lamp betaalt u dan €66,90 i.p.v. €116,90
Inleveren spaarkaarten De volle en ingevulde spaarkaarten kunt u tot 22 november 2018 inleveren bij:
Pand Tien Woondecoratie, Van Ghentstraat 10, 7391 CR Twello *Zolang de voorraad strekt, actie loopt van 10 oktober tot 8 november 2018

