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Halloween in Centrum Twello 
overtreft verwachtingen

TWELLO.- Ruim 600 kinderen gingen vrijdagavond 2 november op pad 
om griezels te zoeken in het centrum van Twello en genoten samen met 
veel volwassenen van de verrassingen bij de ondernemers.

Zeer geslaagd Halloween
De organisatie van Halloween slaag-
de er samen met de ondernemers 
in de ruim duizend bezoekers een 
eng gezellig Halloweenfeest aan 
te bieden. Door verkopers in grie-
zelkostuums geholpen worden, in 
de spooktunnel kruipen bij Albert 
Heijn, betreden van de griezelgrot 
bij Buitink Sport 2000 of gillen in 
het tot een klein spookhuis omge-
toverde atelier de Knipoog, het ge-

beurde allemaal in het centrum van 
Twello. Het trick en treaten bij de 
ondernemers bezorgde veel kinde-
ren een emmertje vol versnaperin-
gen. Gratis entree voor het prachtige 
spookhuis met een volle griezelkaart 
zorgde ervoor dat ook veel tieners op 
zoek gingen naar de griezels. 

De bezoekers aan woord
Dat het feest zeer geslaagd was bleek 
uit de vele positieve reacties van 
jong en oud. Mevrouw Pol vertelde 
dat het in haar buurt de hele dag 
al gezellig was, iedereen was bezig 
zich voor dit Halloween klaar te 
maken. Een nieuwe bewoner van 
Twello ging nieuwsgierig het cen-
trum in. Ze was zeer verrast en zei: 
“In de stad kunnen ze veel, maar 
dit overtreft alles. Wat een gezellig 
dorp! Wat een saamhorigheid!” Een 
groepje volwassenen vatten het feest 
als volgt samen: “Overweldigend, 
waanzinnig goed opgezet, een dik-
ke pluim voor de organisatie en de 
ondernemers.” Door anderen werd 
de enorme drukte opgemerkt en als 
zeer gezellig ervaren. Daarbij werd 
de betrokkenheid van de onderne-

mers, het dansen van Voorwaarts 
en de aanwezigheid van de scouting 
genoemd. Wat een spektakel overal! 
Dat de kinderen ook genoten bleek 
uit hun opmerkingen. Zo vertelde 
Imke dat ze de gangen in het spook-
huis mooi vond, haar vriendin voeg-
de toe dat Imke bij het zien van de 
spin heel hard gilde. Susan liet trots 
de oogbalsnoepjes zien, die waren 
het aller-lekkerste. Bodée vertelde 
met een enge uitdrukking op het ge-
zicht de man met de schep het grie-
zeligst te vinden. Die mening werd 
door velen gedeeld. De reactie van 
deze engerd hierop: “Heerlijk jezelf 
zijn en gek doen.” Lena van 8 jaar 
vertelde dat ze al een paar keer ge-
schrokken was, maar dat was niet 
erg. Cloë van 13 rent weg, ze heeft 
een engerd gezien. Milou van 11 
jaar vond het op en neer gaan van 
de grond en de griezellichten in het 
spookhuis heel mooi. Anderen ge-
noten daarbinnen van het trappen-
huis. 
Een avondje volop genieten viel af 
te lezen op de gezichten van jong en 
oud.

Hopelijk zullen de ondernemers ook 
volgend jaar weer voor veel Hallo-
ween spektakel zorgen. Twello wil 
Halloween niet meer missen!

IJsbaan aan 
de Kampweg 
wordt verder 
aangekleed
NIJBROEK.- De mensen van 
IJsclub Nijbroek Vooruit zijn al 
weer bezig om de mouwen op 
te stropen voor het komende 
schaatsseizoen. Op de zaterda-
gen 17 en 24 november worden 
zoveel mogelijk vrijwilligers 
opgeroepen om helpende han-
den toe te steken bij de vorig 
jaar in gang gezette aanleg van 
nieuwe parkeerplaatsen en ver-
dere uitbouw van de utiliteits-
voorzieningen. 

Langs de Kampweg is de af-
voersloot (onderduikerd) ge-
dempt, De gronden die zijn aan-
gevoerd zijn inmiddels voldoende 
ingeklonken, zodat nu, voor de 
aanvang van het winterseizoen, 
de geplande parkeervakken kun-
nen worden afgewerkt. Bovendien 
zal hekwerk worden vernieuwd, 
stoepen worden aangelegd en een 
nieuwe septictank voor de riole-
ring worden geplaatst. Al met al 
wordt het weer een serieuze klus. 
De mensen die bij de organisatie 
van de onderhoudswerkzaamhe-
den zijn betrokken, zien daar ge-
lukkig niet huizenhoog tegenop, 
zij weten dat eendachtig samen-
werken bergen kan verzetten en 
vertrouwen er op dat dit ook dit 
jaar weer daadwerkelijk uitge-
voerd kan worden. 
Vrijwilligers worden verzocht zich 
aan te melden bij Gerrit Bouwman, 
telefoonnummer 0650280670, zo-
dat vooraf een zo sluitend moge-
lijke planning van de werkzaam-
heden kan worden gemaakt.

Kunstenaars 
zoeken muziek 
en zang
TEUGE.- Op zondag 1 juni 2019 van 
11.00 tot 17.00 uur vindt er weer 
een kunst- en cultuurroute plaats 
in Teuge. De exposerende amateur-
kunstenaars willen graag dat hun 
expositie vergezeld wordt met mu-
ziek en zang. Het zijn prachtige cul-
tuuruitingen, dus muziek en zang 
zijn op zijn plaats bij de kunst- en 
cultuurroute. Maak je of maken jul-
lie muziek of zang, doe dan mee en 
meld je/jullie bij ons aan. Samen 
zoeken wij een geschikte plek in het 
dorp Teuge of in het buitengebied 
waar geëxposeerd wordt. Dus vin-
den jullie het leuk om mee te doen 
dan horen wij het graag. Bel of mail 
de voorzitter van de kunst- en cul-
tuurroute: Marianne Wieggers 055 
3231818 of m.g.wieggers@hetnet.
nl.

Prins Polleke de 
eerste 51e prins 

Der Neutenkrakers

Beursvloer Voorst 
goed voor 
88 matches

Bijlage
onderwijsmarkt

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

De scherpste 
hypotheekrente 

bij Yoost!
Vanaf 1.1%
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De Matterij
  Meubelstoffering

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 47 
     7391 MH  Twello 

    www.matterij.nl  
      info@matterij.nl

Bel voor een vrijblijvende offerte: 

   0571-272334    

  

     Open:  Di t/m do: 10.00-18.00u Vrij: 09.00–21.00u  Za: 10.00–16.00 u      

 

 * Klassiek en modern  
 * Caravan bekleding 
 * Kussens maken 
 * Reparaties/vullingen 
 * Leer reparatie 
 * Biezen en webbing 

Familie 

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

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

berichten

 
De overweldigende belangstelling en deelneming

die u heeft getoond na het overlijden van
 

Wim Aalders
 

hebben een diepe indruk bij ons achtergelaten.
Wij zijn u dankbaar voor uw steun en troost.

 
P.J. Aalders – Spiegelenberg

Kinderen
Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

Empe, november 2018

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

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

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

www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl

Anklaarseweg 97A (t.o. Robur et Velocitas) 
7317 AS Apeldoorn. Tel. 055 57 88 005 

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, ONDERHOUD 

EN REPARATIE

Pijnappel
ScootMeer dan 20 verschillende typen 

scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,-

Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op: 
www.scoot.nu

Meer dan 20 verschillende typen 

Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.Scootmobielen

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
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ARSOVERM
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Zie www.hofvantwello.nl
Open: wo, vrij, za en zo vanaf 10.00 uur

Elk weekend mooi!
Heerlijk in de warme kas op de Hof.

Onderbreek je wandel of fietstocht voor 
een lekkere consumptie.
Geopend vanaf 10.00 uur.

Vanaf 10 november Winkel geopend 
wo, vrij, za en zondag.

Voor arrangementen met grote groepen 
kun je elke dag terecht!

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

Nieuwe Barteldweg 21
7391 CN  Twello
T (0571) 27 09 39
M 06 - 15 47 45 93

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

grindengrond.nl

Voor al uw 
GRIND, SPLIT 

en GROND

Margo Tiemens 
06-19286279

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

Komt aan huis om 
bloemwerk te bespreken

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

T I EM EN S

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

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat 
wij mochten ontvangen tijdens haar ziekte en 
na het overlijden van onze lieve moeder, oma 
en oepoe

Corrie Weijenberg - Hunnekink

Het heeft ons goed gedaan.

 Kinderen
 Kleinkinderen
 Achterkleinkinderen

Empe, november 2018
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

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

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

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

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

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

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

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen  

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

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

Aankopen?
Een aankoopmakelaar 
heeft vele voordelen!

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

Jeugd Fanfare 
Voorst laat van 
zich horen
VOORST.- Komende zondag ge-
ven de leerlingen van het Fanfare 
Korps Voorst een veelzijdig con-
cert. Er treden diverse ensembles 
en leerlingen op. Het jeugdconcert 
op 11 november begint om 14 uur 
in het Dorpshuis aan de School-
straat 14 in Voorst. De entree is 
gratis. 

Kinderen die pas kort muziekles 
hebben treden gezamenlijk op in 
het Opstap Orkest. In dit orkest kan 
je al meespelen na een paar lessen 
en je leert samen muziek maken. 
Als je meer ervaring hebt stroom je 
door naar het Da Capo Orkest om je 
verder muzikaal te ontwikkelen. De 
twee orkesten staan onder leiding 
van Liesbeth Vernout. De orkestle-
den hebben samen gekozen voor 
het thema filmmuziek. Ook treden 
er leerlingen afzonderlijk en in di-
verse samenstellingen op om te la-
ten horen wat ze tot nu toe geleerd 
hebben van saxofoondocent Jenita 
Veurink en koperdocent Liesbeth 
Vernout.
Het leren bespelen van een muziek-
instrument is naast dat het een leuke 

hobby is ook een goede bevordering 
van de motoriek en de cognitieve 
functies. Kinderen die al jong een 
instrument leren spelen blijken later 
een beter taalgevoel en betere bewe-
gingsfuncties te hebben. Geef je als 
toekomstig muzikant op voor twee 
gratis proeflessen, gegeven door 
de gediplomeerde docenten Jenita 
Veurink en Liesbeth Vernout. De 
lessen zijn ook leuk om samen met 
een vriendje en/of vriendinnetje te 
doen!Meer informatie of aanmelden 
kan via Info@FanfareKorpsVoorst.nl

Laatste historisch weekend 
in voorbereiding
GEMEENTE VOORST.- Ter gelegenheid van de viering van 200 jaar 
gemeente Voorst organiseerde de Oudheidkundige Kring Voorst dit 
jaar al acht historische weekenden. In november is de laatste kern 
aan de beurt: Wilp, het oudste dorp van de huidige gemeente Voorst. 

Samen met de dorpscontactper-
soon is een programma samen-
gesteld. Op vrijdag 30 november 
is de opening in dorpshuis De 
Pompe, na het welkomstwoord 
van de voorzitter van de OKV, 
door burgemeester Jos Penninx. 
Ook zal er een korte promotie 
plaatsvinden voor het uit te ge-
ven boek over 200 jaar gemeente 
Voorst. Om 20.45 uur wordt de 
tentoonstelling van Zwerenberg 

geopend met meer dan 50 pronk-
stukken van deze Wilpse postbode/
tekenaar/schilder. Op zaterdag 1 de-
cember vinden presentaties en wan-
deltochten op landgoed De Lathmer 
plaats. Aanvangstijden 11.00 uur 
met onder meer: in de grote zaal 
en hal van Kasteel de Lathmer een 
mini-expositie Souvenir du Lathmer 
(doorlopend) en een film met verha-
len van de Lathmer. Om 13.30 -15.00 
uur is er een lezing en rondwande-

ling over het landgoed. Zondag 
2 december  staat in het teken 
van de voormalige zuivelfabriek. 
Met een fototentoonstelling, lec-
tuurtafel en verhalen van oud 
werknemers. Ook op zaterdag 
en zondag is de  tentoonstelling 
in het dorpshuis tussen 11.00 en 
16.00 uur open. Zondag is er bo-
vendien om 14.00 uur een optre-
den van Popkoor Break Out, een 
gemengd koor met 40 leden. Het 
repertoire bestaat uit popsongs 
van de jaren zestig tot heden.

Twellose vogelliefhebbers 
maken de show

De algemeen kampioen. 

TWELLO.- Als vogelliefhebber 
hoop je dat er iets moois groeit uit 
een ei. Afgelopen weekend waren 
de resultaten te zien in gebouw Pi-
gika. Maar liefst 470 vogels waren 
op de show te bewonderen. 

In de week ervoor hadden vele le-
den de zaal versierd en gezorgd dat 
de keurmeesters hun werk konden 
doen. Groot was ook het aantal be-
zoekers dat de moeite had genomen 
om een kijkje te nemen. Niet alleen 
vogelkwekers, maar ook kinderen 
en ouders van de Martinusschool 
kwamen nogmaals kijken en om de 
uitslag van de kleurwedstrijd te ver-
nemen. Vogels van klein (Timor Ze-
bravink) tot groot (Grijze Roodstaart 
papegaai) in allerlei vormen en kleu-
ren. Tot beste kanarie werd een rood 
intensief zwartkobalt kanarie van 
Jan Ham gekozen. De eigenaar zelf 
werd ook nog gehuldigd vanwege 
zijn 50-jarig jubileum. De beste tro-
pische vogel was in bezit van Henk 
Gerrits, een groene kardinaal. Alge-
meen kampioen en dus ook de beste 
parkiet van de show was een dwerg-
papegaai, een Agapornis Roseicollis 
in de mutatie oranjemasker lutino. 
Trotse eigenaar? Laurens Bouw-
meester.
Daarnaast waren  er nog clubprijzen 
voor de leden van de VVTO en De 
Gekleurde Zanger, de beide organi-
satoren van deze fraaie show. Want 

ook dat ei was gelegd en uitgebroed. 
Beide Twellose verenigingen had-
den voor het eerst de handen in el-
kaar geslagen en het beste van beide 
clubs gecombineerd. Dit leverde 
ook lovende waarderingen op van 
de kenners. Heeft de ene vereniging 
meer kanaries, de andere kan prach-
tig aanvullen met parkieten. Een 
show en samenwerking als basis 

voor een toekomst met perspectief. 

Volgend jaar jubileert de VVTO en 
heeft de districtsshow in organisa-
tie genomen. Andere Twellose hulp 
is al toegezegd en beide clubs hou-
den dan ook weer samen hun show 
in deze districtsshow. Zie verder 
ook de websites www.vvto.org en 
www.degekleurdezangertwello.nl

Gratis koffie en thee

Woensdagochtend is inloopochtend in het MFC 
KLARENBEEK.- Sinds 1 september 
zijn twee nieuwe contactpersonen 
benoemd in Klarenbeek. De spor-
tieve Bram de Bree en creatieve 
Marente Bouman. Speciaal voor de 
inloopochtenden op de woensdag 
is de Marente het aanspreekpunt en 
verantwoordelijk voor alles rondom 
deze ochtend. 
Sinds 1 mei 2015 is het Multi Func-
tioneel Centrum een centrum waar 
muziek, onderwijs, cultuur, sport 
en bewegen bij elkaar komen. Zo 
is er elke woensdagochtend een 
inloopochtend in het Multifunctio-
neel Centrum (MFC) aan de Bosweg 
in Klarenbeek. Wekelijks kan ieder-
een er terecht voor een kop koffie, 
een krantje te lezen aan de leestafel, 
gezellig te ‘proaten’ en nieuwe en/
of bekende mensen te ontmoeten. 
Er zijn regelmatig bingo-ochtenden, 
mini-workshops op creatief en culi-
nair gebied en demonstraties worden 
gegeven van cursussen. Daarnaast is 
er de Koffieklus waar vrijwilligers 
aanwezig zijn om apparaten te repa-
reren en kleding te herstellen. Twee 
maal per jaar wordt een lunch geor-

ganiseerd door vrijwilligers, het zo-
geheten twaalfuurtje, waar iedereen 
zich voor een klein bedrag voor kan 
aanmelden. Zo waren een notaris, 
dierenarts en acupuncturist al eens 
te gast tijdens de inloopochtend om 
te vertellen over hun praktijk.

Samen met Klarenbeeks belang wil 
Marente de inloopochtenden een 
leuke boost geven. Vanaf 7 novem-
ber is iedere woensdag ochtend de 
koffie en thee gratis, de kosten zijn 
voor het Klarenbeeks belang. De 
woensdag ochtend 7 november staat 
in het teken van de komende pakjes 
tijd en zullen de gasten getrakteerd 
worden op iets lekkers. De koffie 
staat altijd vanaf 10 uur klaar in “De 
Brug”, het gezellige horecagedeelte 
in het MFC met een prachtig uitzicht 
over Klarenbeek en de sportvelden. 
Eindtijd is ongeveer 12.00 uur, maar 
als het beter uitkomt om later aan te 
sluiten of eerder weg te gaan, is dat 
ook prima.

Kalender
Een overzicht van de inloop ochten-

den kunt u vinden facebook: Dorps-
contactpersoon. 
Mocht u zelf een idee hebben voor 
een activiteit of een bijdrage willen 
leveren aan de wekelijkse inloop-
ochtend, op welke wijze dan ook, 
neem dan contact op met de dorps-
contactpersonen via dorpscontact-
persoon@klarenbeeksbelang.nl of 
telefonisch via 06-12992662.

Aanmelden  
Voor de workshops en het 12-uurtje 
kunt u zich aanmelden. Bel daar-
voor - graag een week van tevoren – 
naar 06-12260021, mailen kan ook: 
inloop@mfcklarenbeek.com

Vervoer
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om met eigen vervoer naar de in-
loopochtend te komen en komt u 
uit Klarenbeek zelf, dan kan een van 
de vrijwilligers van Helpende Han-
den u ophalen en thuis brengen. Bel 
daarvoor - graag een paar dagen van 
tevoren – naar 06-12260021, mailen 
kan ook: inloop@mfcklarenbeek.
com

Expositie Bert Strijbos 
in Galerie Bij Krepel

KLARENBEEK.- Op zondag 18 no-
vember zijn de deuren van Galerie 
Bij Krepel op Landgoed Klaren-
beek weer geopend! Precies 10 jaar 
geleden was de kunst van Bert ook 
te zien in de galerie. Ook nu is zijn 
kunst, waarin het landschap rondom 
de IJssel en Berkel een belangrijke 
rol spelen, weer te bezichtigen. Als 
schilder beschouwt Bert zich voor-
namelijk als autodidact. Sinds 1992 
is hij ‘plein-air’ gaan schilderen. U 
bent op 18 november van 11.00 uur 
tot 17.00 uur van harte welkom om 
de prachtige expositie van Bert Strij-
bos te bezichtigen. 

http://www.degekleurdezangertwello.nl
mailto:inloop@mfcklarenbeek.com


Voor al uw loon- en grondwerk

Bottenhoekseweg 3 Teuge & Harderwijkerweg 4 Eerbeek

Loon- en grondverzetbedrijf Nikkels BV is een bedrijf met een vestiging in Teuge en 
Eerbeek. Onze werkzaamheden bestaan uit agrarisch loonwerk, het aanwenden van 
mest, grondbewerking, zaaien en oogsten van gras en mais en gewasbescherming. 
Daarnaast hebben we ook een deel grondverzet, mobiele kranen, shovels en dumpers.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

ALLROUND MEDEWERKER LOON-GRONDWERK
Wij vragen iemand die:
	  Ervaring heeft in het agrarisch loonwerk – grondverzet
	  Sociaal, flexibel en klantgericht is
	  Goed in een team kan werken
	  Zelf (kleine) reparaties kan waarnemen en uitvoeren
	  Geen 8 tot 5 mentaliteit heeft
	  Minimaal in het bezit is van rijbewijs T

Wij bieden:
	  Een afwisselende baan
	  Een prettige werksfeer 
	  Passend salaris conform CAO-LEO

Ben jij degene die we zoeken??
Neem contact met ons op of kom gewoon even langs.

Loon- en grondverzetbedrijf Nikkels BV
Bottenhoekseweg 3, 7395 SC TEUGE
Tel: 055 - 3231484

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

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

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

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

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

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

Total De Paal Wilp B.V.
Rijksweg A1

7384 DZ Wilp
0571-261579

Euro Planit is een regionaal personeelsbemiddelingsbureau gespecialiseerd in Techniek, Industrie, Logistiek en 

IT. Ben je op zoek naar een nieuwe baan in de regio? Neem dan contact op met onze vestiging in Apeldoorn Zuid.

 www.europlanit.nl

Interesse? Bel of mail ons via 055 - 35 62 295 of werk@europlanit.nl Meer vacatures?
Kijk op www.europlanit.nl

Applicatiebeheerder Deventer

Teamleider expeditie Apeldoorn

Voorman CNC plaatwerk Zwolle

Mechanisch monteur Zwolle

Zonnepanelen monteur Zwolle

PERSONEEL GEZOCHT
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Melenhorst An� ek
Rijksstraatweg 167 Twello

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

Grote collec� e an� eke 
klokken, meubelen

 en verlich� ng

Repara� e an� eke• 
 en moderne klokken

Restaura� e • 
 an� eke meubelen

Taxa� es• 

Ruim 500m2

Prins Polleke de eerste 51e prins 
Der Neutenkrakers

KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag is de nieuwe prins bij De Neuten-
krakers bekend gemaakt.  Met onder andere bezoek van gast vereni-
gingen De Lollebroek, Pampus en de Vrogge Reuiers was de zaal goed 
gevuld met 500 bezoekers.

Meerderheid gemeenteraad stemt voor continueren PlusOV

Wethouder Wim Vrijhoef; “Iedereen moet 
verantwoordelijkheid pakken!”
GEMEENTE VOORST.- Twee uren lang wordt er tijdens de raadsverga-
dering van 29 oktober gesproken over PlusOV. Het vervoersprobleem 
van- en voor de gemeente Voorst is een heet hangijzer. Schrijnende voor-
beelden werden onlangs nog door ouders in beeld gebracht in dezelfde 
raadszaal, waar nu beslissingen moeten te worden genomen. Gemeen-
tebelangen, D66 en CDA willen door met PlusOV, PvdA, Liberaal2000 
VVD en Lijst Arend zetten in op beëindiging van samenwerking. 

De laatst genoemde partijen hebben 
een motie ingediend, waarin kern-
achtig staat beschreven wat hun mo-
tivatie is, om de huidige werkwijze 
een halt toe te roepen. Onder meer 
wijzen ze erop, dat de geestelijke- 
en lichamelijke gesteldheid van 
kinderen zwaar heeft te lijden on-
der de vervoersstress. Daarbij zijn er 
ouders en verzorgers die het vervoer 
op zich nemen. Ook menen de par-
tijen dat er al meer dan voldoende is 
geïnvesteerd in de organisatie. Pun-
ten, welke vaker zijn aangehaald tij-
dens de diverse overlegsituaties en 
waar meer recentelijk de ouders zelf 
hun relaas deden. 

Gemeentebelangen en CDA noem-
den hun motie ‘PlusOV, we doen 
het ermee!’. 
“De meerderheid van de raad vindt 
dat PlusOV dusdanig heeft geleerd, 
dat ze kunnen verbeteren en dat ook 
moeten doen. Daarbij hebben we 
in ons achterhoofd, dat er in totaal 
zes gemeenten zijn die blijven wer-
ken met PlusOV, te weten Heerde, 
Hattem, Brummen, Lochem, Epe 
en Voorst. Er moeten voorwaar-
den worden gesteld en een van die 
voorwaarden is, dat een vervoerder 
maximaal 25% van de percelen (re-
gio’s worden ingedeeld in gebieden 
= percelen) mag bedienen.” Wim 
Vrijhoef wijst vervolgens naar de 
huidige situatie, waarin een aantal 
grote vervoerders de scepter zwaait. 
Dit heeft tot diverse problemen ge-

leid, welke mede oorzaak zijn van 
het debacle. 

Vervoerders zullen zich ook dienen 
te houden aan de tarieven waarop 
ze inschrijven. Volgens de wet-
houder is het voorgekomen, dat na 
het sluiten van een contract, ver-
voerders hun tarieven naar boven 
aanpasten, dus meer geld gingen 
vragen. In de nieuwe setting zal dit 
reden kunnen zijn tot ontbinding 
van een overeenkomst met de be-
treffende vervoerder. “De toebede-
ling van percelen kan ook nauwkeu-
riger. Neem bijvoorbeeld de Daniël 
de Brouwerschool, waar ca. 200 
kinderen worden vervoerd. Je zou 
dit kunnen toewijzen aan juist één 
vervoerder.” 

“Iedereen moet verantwoordelijk-
heid pakken!” en daarmee doelt de 
wethouder op de chaos welke in 
het verleden is ontstaan, doordat 
betrokken partijen zich niet aan af-
spraken hielden. “In de raad is ook 
uitgesproken dat het niet mag ge-
beuren, dat de informatie die nodig 
is om bijvoorbeeld de planningen te 
maken, te laat wordt aangeleverd.” 
Sommige gemeenten zijn zelf nala-
tig geweest in het adequaat voorzien 
in alle informatie. Verder blijkt dat 
in het verleden de afwezigheid van 
een chauffeur, door ziekte of an-
derszins, op het bordje van PlusOV 
werd gelegd in plaats dat de ver-
voerder zelf zorgt draagt voor ver-

vanging. “De raad wil inzicht en ge-
rapporteerd krijgen of alles volgens 
de afspraken wordt afgewerkt. Dat is 
nog nooit zo stringent aan de orde 
gebracht.”

Wim Vrijhoef: “De oppositie was 
er al klaar mee, het moest anders. 
Ze willen dat ‘het’ op gaat houden 
en willen rechtstreeks met de ver-
voerders aan de gang. Je legt dan de 
verantwoording bij de vervoerders 
neer. Echter, je hebt dan niet meer 
de regie, geen vinger aan de pols” 
en de wethouder vervolgt “en dat, 
terwijl de gemeente de enige verant-
woordelijke is”. 
 “Als we uitstappen, moeten we een 
alternatief bedenken. Of dat beter 
gaat is de vraag. Daarbij vergelijkt 
iedereen PlusOV met de tijd daar-
voor, maar toen waren er andere 
middelen aanwezig, zoals vrijwil-
ligers.” Wim Vrijhoef geeft aan, dat 
de mogelijkheid van vrijwilligers er 
niet meer is, mede door de wetge-
ving. 
Gemeente Voorst gaat verder met 
PlusOV, dát is de conclusie na de 
raadsvergadering, waarbij een grote 
meerderheid van stemmen de be-
slissing bracht. Duidelijk daarbij is, 
dat de organisatie en systemen voor 
verbetering vatbaar zijn. Duidelijk 
is ook, dat de oppositie, en met hen 
de ouders en andere betrokkenen, 
de ontwikkelingen met argusogen 
zullen bekijken. Niet onterecht, ge-
zien hetgeen zich in het verleden 
heeft afgespeeld en waarbij zij bij 
lange na nog niet zijn overtuigd van 
een beter tot goed functionerend 
PlusOV. Nu de keuze is gemaakt 
en de beslissing gevallen, is samen-
werking de beste optie. Schouders 
onder de organisatie en de focus op 
een goede toekomst. 

Na een zoektocht door Klarenbeek, 
waren er 30 mogelijke prinsen uitge-
nodigd om zich deze avond te mel-
den. Was er aan hun deur voorbij ge-
gaan? Of was er meer aan de hand? 
Na het tonen van beelden, waar op te 
zien was dat deze markante Neuten-
krakers uitgenodigd werden, kwam 
er een afvalrace. Kwam jou huisdeur 
in beeld, dan was jij niet de prins, 

maar wellicht de prins voor het vol-
gende jaar! Uiteindelijk werd Prins 
Polleke de Eerste verkozen tot Prins 
der Neutenkrakers 2019. Samen met 
Prinses Saskia, Adjudant Gait en 
hun narren “Timmie en Bouwie” en 
zijn raad van 11.

Ronnie Ruijsdael
Magnus was deze avond weer op 

dreef. De polonaise werd ingezet 
toen Ronnie Ruijsdael het podium 
betrad. Met zijn vele bekende (car-
naval) hits waaronder ‘eet veel ba-
nanen’ en ‘mijn fiets is gejat’, gingen 
de handen omhoog en werd het Hol-
landse lied luidkeels meegezongen. 
Het carnaval seizoen in Klarenbeek 
is weer geopend! 

Graag tot het volgende feest:  Veur-
pils Party op 2 februari. CV De Neu-
tenkrakers, altijd zin in een feestje!  
Foto’s zijn te zien op www.cvdeneu-
tenkrakers.nl

Kunstveiling 
voor goed doel
KLARENBEEK.- Op zaterdag 17 
november wordt om 14.00 uur 
een veiling gehouden met kunst-
werken gemaakt door Marente 
Bouman. De gehele opbrengst van 
de veiling komt ten goede aan de 
kinderen van ouders met Niet 
Aangeboren Hersenletsel.

De reden waarom deze veiling ge-
houden wordt is dat Marente ooit 
zelf het slachtoffer werd van een 
ernstig motorongeluk waarbij zij 
hersenletsel opliep. Als moeder van 
vier kinderen en kunstenaar weet zij 
als geen ander wat dit betekent heeft 
voor het gezin, de kinderen. Door 
het hersenletsel is zij veranderd, 
wat ingrijpend bleek het gezin. Dit 
is een bekend fenomeen bij niet aan-
geboren hersenletsel. Hierdoor zijn 
kinderen van ouders met niet aange-
boren hersenletsel hun vertrouwde 
ouder kwijt. Dit is ingrijpend en 
soms nemen de kinderen de rol van 
de ouder over of verliezen zij hun 
eigen sociale wereld, stoppen met 
opleiding of vereenzamen. 
De opbrengst van deze Kunstvei-
ling gaat naar het project Kinderen 
van ouders met Niet Aangeboren 
Hersenletsel. Dit project is ontstaan 
doordat in de gezinnen waar één 
van de ouders niet aangeboren her-
senletsel heeft de vraag om meer 
begeleiding voor de kinderen leefde. 
Er werd een enquête gehouden met 
de vraag wat er gemist werd om in 
te kunnen zetten bij deze kinderen. 
Er kwamen vele reacties zo is een 
werkgroep aan de slag gegaan met 
een plan van aanpak. Er zijn een 
aantal acties opgestart. Aldus zijn 
er drie pijlers waarop het project 
rust. Als eerste  heeft dit geleid tot 
de ontwikkeling van een digitale ge-
reedschapskist waar allerhande ma-
terialen te vinden zijn met een dui-

delijke instructie hoe deze ingezet 
kunnen worden. Wat speelt zich af 
in een gezin waarbij één van de ou-
ders hersenletsel heeft. Wat gebeurd 
er wanneer één van de ouders door 
een ongeval hersenletsel oploopt? 
En de kinderen gaan de puberteit 
fase in, hoe kan  de vader of moeder 
hierin begeleid worden in zijn/haar 
rol als ouder. Welke middelen uit de 
gereedschapskist zou men bij dit ge-
zin kunnen inzetten?
Zaterdag 17 november, 14.00-17.00 
uur wordt het werk geveild in Kla-
renbeek in het MFC, Bosweg 14. 
In de komende periode van pak-
jes voor Sinterklaas en Kerstmis is 
dit misschien een hint om gebruik 
te maken deze veiling. Er zijn 98 
kunstwerken waarvan 30 stuks die 
middag geveild worden. Wanneer 
men die dag niet aanwezig kan 
zijn kan online geboden worden op 
de schilderijen. Alle informatie is 
te vinden op: www.nahveiling.nl of 
Facebook: nahveiling.nl We hopen 
hiermee een mooie bijdrage te kun-
nen leveren aan de kwaliteit van le-
ven voor deze kinderen.

EEN TESTAMENT MAKEN IS SLIM. EEN 
SLIM TESTAMENT MAKEN IS SLIMMER 
Op allerlei consumentenwebsites lees je dat je het best een slim 
testament kunt maken. Maar wat is dat, een slim testament? Vaak 
wordt met een slim testament bedoeld dat je je erfenis zo regelt dat  
je erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen. Bij 
Netwerk Notarissen hebben we zo onze eigen kijk op wat een slim 
testament moet inhouden, om alles goed te regelen.

Natuurlijk is het belangrijk te weten hoeveel erfbelasting je erfgenamen 
moeten betalen. Dat is de eenmalige belasting die van je erfenis 
afgaat. Dat bedrag hangt af van de hoeveelheid geld en bezittingen die 
je erfgenamen van je erven, maar ook of ze familie van je zijn of niet.
Het is belangrijk dat je eerst met je Netwerknotaris bespreekt wie, wat 
aan erfenis krijgt .

Daarnaast is het essentieel dat je verder kijkt. Wij noemen dat 
‘denken in scenario’s’. Hiermee bedoelen we dat je samen met de 
Netwerknotaris nagaat welke situaties zich kunnen voordoen en wat 
je voor die situaties ook direct in je testament geregeld wilt hebben. 
Slim! 

Een voorbeeld van zo’n scenario: Een persoon die je als erfgenaam 
hebt gekozen, kan je erfenis weigeren. Of diegene kan op het moment 
dat jij overlijdt zelf al dood zijn. Wie wil je in die situaties wel laten 
erven? Of als je iemand in je testament de rol van executeur hebt 
gegeven, die als jij komt te overlijden te oud of ziek is om je erfenis af 
te wikkelen. Voor zo’n situatie kun je iemand anders reserve-executeur 
maken.

Wat een Netwerk Notaris ook belangrijk vindt: als je ruzie of gedoe bij 
de afwikkeling van je testament verwacht, licht dan je keuzes in het 
testament goed toe. Zo wordt je testament beter geaccepteerd door 
je nabestaanden. Je testament wordt immers pas geopend als jij er 
niet meer bent en je zelf niet meer kunt vertellen waarom je bepaalde 
zaken zo geregeld hebt. Als je samen met je Netwerknotaris hebt 
bedacht hoe je testament eruit moet zien, dan brengen we voor jou 
in beeld hoeveel erfbelasting dat gaat kosten. Zodat je weloverwogen 
keuzes kunt maken. Samen met je Netwerknotaris maak je zo een 
slim testament. Een testament waarover je goed hebt nagedacht, dat 
toekomst- en conflict-bestendig is een ook rekening houdt met de 
belastingen.

Slaghekke notariaat is aangesloten bij Netwerk Notarissen. Wij helpen 
je graag met jouw slimme testament. Netwerk Notarissen is een 
landelijke organisatie van 150 notariskantoren die constant leren van 
elkaar en aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.
Wilt u een algemene volmacht en/of testament opstellen? Slaghekke 
notariaat helpt u daar graag bij.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL



 
 
 

Kwaliteit

Zonnenbergstraat 46a  7384 DL Wilp  T 055 - 323 12 63  
F 055 - 323 20 50  info@bonhof.com

Eerst naar Bonhof...

Diverse machines!
Shovel

Schaarhoogwerker
Aanhangwagen hoogwerker

Autohoogwerker
Springkussen

Rolsteiger
Minikraan

TE HUUR

Professionele

machines ook voor

PARTICULIEREN

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

A
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KORTING

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

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

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

Bestellen kan ook 

op onze website

www.debanketbakkerij.nl

van Ghentstraat 6 Twello tel. (0571) 27 18 61

Voor de liefhebbers is 
er weer marsepein en 
roomborstplaat

Volop speculaas en 
amandelspijs 
producten

Ambachtelijke rijk
gedecoreerde chocoladeletters
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7361 AX Dorpstraat 92 Beekbergen 
(Apeldoorn) | Tel. 0621 312 312

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

 Auto
 Motor
 Scootmobiel
 Vrachtwagen

 Landbouw-
 mechanisatie
 Caravan
 Camper

WWW.ACCUSERVICE.NU

Gratis accu winter test

Bel ons geheel vrijblijvend voor informatie

Mensen maken het verschil bij Van Dalen Installatietechniek B.V. 

Wordt jij onze nieuwe collega? Kijk snel op www.vandalen-installatie.nl/vacatures  

voor meer informatie of bel 0571 27 90 00

Kom jij ons team versterken?

Netwerken bij de Club van 100 in Terwolde
TERWOLDE.- Als ondernemer is 
netwerken erg belangrijk. We leven 
in kleine dorpjes, zijn allen druk en 
spreken elkaar als ondernemers ei-
genlijk te weinig. Er is dus duidelijk 
behoefte aan contact en het delen 
van informatie.
Zo is dit jaar de Club van 100 op-
gericht in Terwolde. Ondernemende 
dorpsgenoten of geïnteresseerde 
mensen uit de omliggende dorpen 
kunnen lid worden van de Club van 
100 voor een bedrag van €100 euro 
per jaar. Je hoeft hiervoor geen on-
dernemer of dorpsbewoner te zijn, 
maar vind jij netwerken belangrijk 
dan ben je van harte welkom. 4 keer 
per jaar worden er netwerkavonden 
georganiseerd met soms een thema/
onderwerp waar een spreker aan-
wezig is tot een gezellige barbecue 
waar volop met elkaar gesproken 
kan worden. Afgelopen vrijdag was 
er wederom een netwerkavond die 
goed bezocht werd. Diverse onder-
nemende mensen wisten de molen 
te vinden. De jaarlijkse inleg van 
€100 euro gaat geheel naar de mo-
len. Jaarlijks zal er minimaal €20.000 
euro op tafel moeten komen om de 
molen te kunnen onderhouden. 
Als lid van de Club van 100 kan 
men gebruik maken van het terrein 
van de molen, voor bijvoorbeeld een 
Oldtimer taxatiedag zoals Garage de 
Smederij die een aantal weken ge-
leden heeft georganiseerd. Of voor 
bijvoorbeeld de verkoop van kerst-
bomen, oliebollen of andere activi-
teiten. 

Molen de Ooievaar 
kan met trots zeggen 
dat er drie enthousi-
aste molenaars de mo-
len in Terwolde weer 
op bepaalde dagen 
gaan laten draaien. 
Afgelopen zaterdag 
is er voor het eerst 
gedraaid. Nu er weer 
gedraaid kan wor-
den, zal er tevens 
een molenwinkeltje 
komen voor verkoop 
van meel, thee uut 
Terwolde en nog veel 
meer landelijke pro-
ducten uit de omge-
ving. Ook zal er straks 
gezellig kopje koffie 
gedronken kunnen 
worden. Kortom, na 
hard werken door een 
grote groep vrijwil-
ligers en plaatselijke 
ondernemers staat er 
nu een prachtige mo-
len die echt van het 
dorp is geworden en 
wordt opengesteld 
voor iedereen die maar belangstel-
ling heeft. Je voelt de warmte en 
saamhorigheid als je met elkaar 
bezig bent bij de molen. De deuren 
gaan weer open, de tafels worden 
buiten neer gezet, een buurtbewoner 
maait het gras en ondertussen roept 
een van de dames dat de koffie klaar 
staat. Hoe dorps wil je het hebben? 
Wij als terwoldenaren zijn er trots 

op en gaan met diverse activiteiten 
en goede zin het nieuwe jaar in!
Belangstellenden die lid willen wor-
den van de Club van 100 of die zich 
als vrijwilliger in het molenwinkel-
tje aan de slag willen, kunnen een 
mail sturen naar: terwoldsemolen@
gmail.com. Wij zorgen er dan voor 
dat u een aanmeldformulier toege-
zonden krijgt.

Veel automobilisten geflitst in de wijk 
Achter ’t Holthuis
TWELLO.- 30 kilometer per uur 
is helaas niet altijd 30 kilometer 
per uur in de woonwijk Achter ’t 
Holthuis. Daarom organiseerden 
de bewoners samen met Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) een lu-
dieke actie. Automobilisten wer-
den geflitst om aandacht te vra-
gen voor de veiligheid in de wijk. 
En voor kinderen was er op straat 
een fiets- en skelterparcours ge-
maakt. Om het kindvriendelijke 
karakter van de wijk te bena-
drukken.

Automobilisten die zaterdag in de 
wijk reden, werden geflitst door 
iemand van VVN. Daarna hielden 
buurtbewoners en kinderen de au-
tomobilisten aan. Alle automobi-
listen kregen een flyer die gaat over 
het belang om rustig te rijden in de 
woonwijk. Reden de automobilisten 
te hard? Dan kregen ze de vraag of 
ze voortaan beter op hun snelheid 
willen letten. En zo rekening te 
houden met andere weggebruikers 
en spelende kinderen. Hielden au-
tomobilisten zich aan de snelheid? 
Dan kregen zij natuurlijk een com-
pliment!  

‘Het maakt me bewuster van 
mijn snelheid, bedankt!’
Automobilisten die staande gehou-
den werden, gaven aan dat ze niet 
bewust te hard reden. De wijk is 
deels ingericht met lange rechte as-
faltwegen. Als je dan niet op je ki-
lometerteller kijkt, rijd je al snel te 
hard. Terwijl dat niet de bedoeling is 
en voor gevaarlijke situaties kan zor-
gen. De reacties die de buurtbewo-

ners zaterdag veel hoor-
den was dan ook: ‘Goed 
dat jullie aandacht beste-
den aan de veiligheid! Het 
maakt mij weer wat be-
wuster van mijn snelheid. 
Bedankt!’ en ‘Goede actie! 
Ik moet er niet aan denken 
om een kind onder mijn 
auto te krijgen.’

Elk jaar een actie en 
in gesprek met de 
gemeente
VVN geeft ook aan dat de 
wijk niet echt als 30 kilo-
meter zone is ingericht. 
En dat acties als deze ze-
ker helpen om bewoners 
en bezoekers bewust te 
maken van hun snelheid. 
Een van de toegangswe-
gen van de wijk is het 
Schakerpad. Daar werden 
zaterdag de hoogste snel-

heden gemeten. Automobilisten die 
daar geflitst werden met gemiddeld 
55 kilometer per uur op de teller 
dachten dat ze zich redelijk aan de 
snelheid hielden. Dat het Schaker-
pad een 30 kilometer zone is, is niet 
voor iedereen helder. De bewoners 
willen in gesprek blijven met de ge-
meente om de veiligheid in de wijk 
te verhogen. En volgend jaar kan 
Twello weer een ludieke actie ver-
wachten samen met VVN. 

Uitvoering in Welsum 
Zang en Toneel
WELSUM.- Op zaterdag 17 november geeft Zang en Toneel vereni-
ging Harmonie haar jaarlijkse uitvoering in Dorpshuis De Bongerd 
te Welsum. 

Het programma begint met het optreden van het gemengde koor onder lei-
ding van de enthousiaste Carien Duursema. Het koor brengt een gevarieerd 
programma ten gehore met liefde als thema, met onder andere Song of 
peace, Yeterday. De muzikale begeleiding is door Hannah Koetsier. Door 
de keuze van het zangrepertoire zal het publiek genieten van het optreden. 
Na het muzikale gedeelte zal een tiental leden van de toneelgroep Harmo-
nie optreden met het blijspel Dalia´s en Winterwortels geschreven door 
Jannes Bennen. Het speelt zich af in een klein schuurtje waar de buurt 
wekelijks bijeen komt om zich voor te bereiden voor het komende feest 
van Welsums 725 jarig bestaan. Op hilarische wijze, met herkenbare situ-
aties van alledag, wordt dit gespeeld door bekende Welsumse acteurs die  
prachtige typetjes en karakters weten neer zetten. De regie is in handen 
van de Welsummer Harold Kiesbrink, om het geheel af te maken zorgt  
Firma Bessels te Deventer voor de grime. In de pauze zal er een grote ver-
loting plaatsvinden, met een keur van prachtige prijzen. Na afloop wordt 
u in de gelegenheid gesteld onder het genot van een drankje  gezellig na te 
praten als vanouds over de Welsumse avond voor jong en oud.
Wilt u de generale repetitie van het toneel bijwonen, dan wordt u uitgeno-
digd voor vrijdag 16 november, aanvang 20.00.uur. Zaterdag 17 november 
begint de uitvoering van Zang en Toneel vereniging Harmonie om 19.30 
uur. 

mailto:terwoldsemolen@gmail.com
mailto:terwoldsemolen@gmail.com


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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

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

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

70-Tons weegbrug

Kledingverhuur

DOLLY
Dins-woens-donderdag

van 18.30 tot 20.00 
verder op afspraak
tel 055-3230603

mob 06-22861910

Leemsteeg 10a
Wilp-Achterhoek

www.kledingverhuurdolly.nl

NIEUW in ons assortiment!

Koppelstraat 4 | Twello 
Tel: 0571 - 794 514

www.v-s-v.nl

 Meterkastvloerplaat
 invoerbochten

Buurman 
Vleesch & Vis

Buurman "slager van vader op zoon sinds 1724"

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

7.95

3.00

1.45

1.25

4.00

6.00

3.00

3.45

1.95

3.50

2.50

Sudderlappen

Verse worst

Gebraden gehakt

Rolpens

Bourgondische schotel

Gebraden spare-ribs

Grillworst salade

Gevuld stokbrood

#Veiling vers
Slibtong

#Ovenheerlijk
Visschuitje

#Ff tussendoor
Broodje makreelsalade

500 gram

500 gram

100 gram 

100 gram

400 gram

500 gram

200 gram

per stuk

per stuk

100 gram

Reserveren?
T. 0571-745 006

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

Pannenkoek 
van de maand!
WARM VLEES MET 

KNOFLOOKSAUS EN SLA! 

(VARKENSROLLADE) 

€ 10,95

cestlaviemarie.nl

Pannenkoek Pannenkoek 
van de maand!Pannenkoek 
van de maand!

Alléén op 1 ,2 & 5 decemberSinterklaas arrangement
Huisgemaakte soep vooraf (3 keuzes)

Heerlijke Pannenkoek naar keuze

& Marie’s toetje

1 consumptie (fris, tapbier of huiswijn) 

en kop koffie in begrepen. 

En voor de kids een cadeautje

€24,95Sinterklaas
   pannenkoek

MET ONBEPERKT RANJA EN TOETJE

€ 9,95

SPECIAAL VOOR DE KIDS

Grote tweedehands winkel in 
Klarenbeek zon. 11 nov. open 
van 11.00 - 16.00 uur aan de 

Molenweg 4.

Jonge bruine leghennen. Aan 
en tegen de leg. Vanaf 6,50 / 

gratis inname oude. Witte hen-
nen en hanen vooraf bestellen! 

06 17 22 67 84, Beemte.

Sint en Piet op bezoek? Bel 
scouting De Vundelaar 0571-

274900

Taxushaag Bomen Japan-
sehulst als buxusvervanger 
Rhodo’s Sierheesters Hedera 
Grassen Fruitbomen Laurier-
struiken. www.kwekerijhet-
veld.nl Veldw.50 Klarenbeek 

0553011451
Last van mollen? Laat ze vangen! E.L. de Weerd. 06-13456651 Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 

metalen en witgoed. Wij komen 
het bij u halen. Eventueel 

tegen kleine vergoeding. Tel 
06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl
Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen 

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

of vrijblijvend advies 06-
14375736 www.mulderortho-

pedie.nl

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

06 52 02 45 53 Wilp.
Edelsmederij Jansen Voor al uw handgemaakte sieraden, te-
vens reparaties aan juwelen en groot zilverwerk. www.edelsme-

derijjansen.nl 06-51607885 Twello.

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

www.vanheesversmarkt.nl

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797

Grapefruits
10 stuks 2.49

Paksoy
2 stuks 0.99

Snoeptomaatjes

Spruiten

400 gram

kilo

1.49

0.89

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Salade vd week: 
polder salade

Voordeelbaal 
uien

1.49

2.99

200 gram

5 kilo
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 @VoorstActief   

 Voorst Actief

Ken jij de kracht van 
jouw straat?
In de buurt is enorm veel hulp, spullen, creativiteit en kennis aan-
wezig. Maar hoe benut je dit? Hoe verbind je bewoners, partijen en 
bedrijven met elkaar? Afgelopen zomer is in onze gemeente Kijkin-
dekernen.nl gelanceerd met daaraan gekoppeld een eigen online 
dorpsplein voor Terwolde, Klarenbeek, Posterenk, Voorst, Wilp en 
Wilp-Achterhoek. 
Kijkindekernen is een communicatieplatform waarop je alles ziet dat 
er in je buurt is: hulpvraag en aanbod, maar ook alle buurtactivitei-
ten, verenigingen, nieuws, zorg, winkels, gemeentenieuws en nog 
heel veel meer. De leden van het platform werken aan een hechtere 
gemeenschap waarin online, maar ook ‘op straat’ mensen in de buurt 
zich met elkaar verbinden en optimaal alle aanwezige bronnen ge-
bruiken. 
Sinds de start hebben al enkele honderden inwoners uit onze ge-
meente een gratis account aangemaakt en de keuze gemaakt om zijn 
en/of haar dorp te volgen. Hierdoor ontvangen ze wekelijks de laatste 
nieuws dat in hun dorp afspeelt. 
Wist je trouwens dat er een was- en strijkservice is in onze gemeente? 
Dat een inwoner van de Postakker op zoek is naar een huishoudelijke 
hulp? Maar ook dat er aankomende zaterdag een duurzame huizen-
route is en de dag van de jonge mantelzorger? 
Wordt gratis lid van kijkindekernen.nl, wordt volger van kernen en/
of organisaties en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit 
onze prachtige dorpen! Kijk voor meer informatie op www.kijkinde-
kernen.nl. 

Beursvloer Voorst goed 
voor 88 matches

Matchen en netwerken tijdens Beursvloer Voorst

TWELLO.- Dinsdagavond 30 oktober vond in het Sportcafé Jachtlust de 
vijfde editie plaats van Beursvloer Voorst. Tijden de Beursvloer komen 
bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek door 
speeddates en wordt er besproken of zij iets voor elkaar kunnen bete-
kenen.

Burgemeester
De opening van de Beursvloer werd 
verricht door burgemeester Jos Pen-
ninx. In zijn welkomstwoord be-
dankte de burgemeester de organisa-
toren voor de afgelopen vijf edities. 
Vanaf 2019 zal Mens en Welzijn de 
organisatie van de Beursvloer over-
nemen van stichting Beursvloer 
Voorst.  In het kader van 200 jaar 
gemeente Voorst passen dit soort 
activiteiten goed, samen vol vertrou-
wen vooruit aldus burgemeester Jos 
Penninx.
Voor de beurshandel hadden zich 
21 bedrijven en 28 vrijwilligersor-
ganisaties zich aangemeld. Mede-
organisator Wilco Huisman is erg 
tevreden met deze aantallen. “De 
aantallen liggen in de lijn met ande-

re jaren, dat geeft aan dat er veel be-
hoefte blijft aan dit evenement”. Na-
dat burgemeester Jos Penninx met 
een slag op de gong de beurs had 
geopend, zochten de deelnemers el-
kaar op. In twee uur tijd werden er 
maar liefst 88 matches gemaakt met 
een maatschappelijke waarde van 
€44.000,-.

VIP aanbieding
Tijdens de Beursvloer werden er 
twee VIP aanbiedingen verloot door 
notaris Marck Slaghekke. Eén voor 
het bedrijfsleven en één voor de 
vrijwilligersorganisaties. Brein Re-
clame won de VIP aanbieding van 
De School voor Ondernemers en bij 
de organisaties won SV Voorwaarts 
de aanbieding van RTV Voorst.

Zeker 120 griezels dwaalden 
door de straten van Voorst

VOORST.- Het dorp kijkt terug op 
een zeer geslaagde griezelweek die 
woensdagmiddag begon met een 
creatieve activiteit: pompoenen snij-
den. Onder het genot van een lekker 
kopje pompoensoep zijn door leer-
lingen van beide scholen een hele-
boel mooie kunstwerkjes gemaakt. 
Door een bijdrage van de onderne-
mersvereniging was het mogelijk om 
onder meer speciale snijsetjes aan 
te schaffen zodat er veilig gewerkt 
kon worden. Er werden de mooiste 

pompoenen gesneden. De gemaakte 
pompoenen zijn met de kinderen 
meer naar huis gegaan en deze zag 
men vrijdag veelvuldig terug tijdens 
de griezeltocht door het dorp.
Alle kinderen en ouders verzamel-
den zich aan het begin van de avond 
op het plein aan de Tijmstraat. Zeker 
120 kinderen trokken verkleed als 
heksen, spoken en andere ‘griezels’ 
door de straten van Voorst om aan 
te bellen bij de vele versierde huizen 
waar een kaarsje brandde. Na afloop 

van de tocht kwam iedereen weer te-
rug op het plein voor lekkere warme 
chocolademelk of een glühwein en 
natuurlijk om even op te warmen en 
na te praten rond het vuur.

De organisatie van het Halloween-
evenement, dat mede mogelijk is 
gemaakt door het Voorster Belang, 
kijkt terug op een zeer geslaagde 
avond waaraan iedereen in het dorp 
een bijdrage heeft geleverd, iedereen 
bedankt!

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

Administratieve Medewerk(st)er
(24-32 uur per week)

Elizen Vastgoed B.V., H.W. Iordensweg 1 te Twello is in hoge mate gespecialiseerd 
in het beleggen in solitaire winkelpanden, winkelcentra en winkelportefeuilles op 
A1 locaties door geheel Nederland. Per direct zijn wij op zoek naar een toegewij-
de, pittige nuchtere, pro-actieve, inspirerende collega met een ondernemende 
geest, natuurlijke slagvaardigheid en iemand die aan een nieuwe uitdaging toe 
is. De werkzaamheden bestaan onder andere uit;

• Opstellen van huurafrekeningen.
• Afhandelen van bankafschriften.
• Bepalen en afrekenen van de servicekosten.
•	Verzorgen	van	financiële	rapportages.
• Verantwoordelijk voor de crediteurenadministratie.
• Verantwoordelijk voor de debiteurenadministratie en -bewaking.

Functie eisen
• MBO werk- en denkniveau.
• Woonachtig in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen.
• Goede kennis van Windows, Word, Excel.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Kennis van Empire Software is een pré. 
• Werkervaring binnen de vastgoedbranche is een pré.
• U bent werkzaam (geweest) in een administratieve functie bij bijv. een 
 vastgoedbeheer organisatie, makelaarskantoor, belegger of woningcorporatie.
• Samenvattend: iemand voor wie het aandragen van oplossingen een soort   
 tweede natuur is. 

Wij bieden:
• Een gevarieerde baan bij één van Nederlandse charmantste 
 vastgoedkantoren;
• De mogelijkheid tot het volgen van vakinhoudelijke 
 opleidingen; 
• Een leuke en open werksfeer in een informeel team; 
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Stuur uitsluitend via mail je sollicitatiebrief 
voorzien van je cv voor 19 november 2018 naar: 
glokate@elizen-vastgoed.nl. 

http://www.kijkindekernen.nl
http://www.kijkindekernen.nl
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AVZ Asbest verzorgt en verwijdert  
uw asbest dak– en wandbeplating.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

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

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 
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Voorster Nieuws 2014: 
Advertentie 36x100 mm € 22,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

Graag even bellen voor een afspraak! 
Tel.: 06-300 100 77  

 
 

 

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Zuivelhoeve Twello onderscheiden als 

‘Gecertificeerde Foodspecialiteitenwinkel’
TWELLO, 31 oktober 2018 - Vandaag was het feest 
bij Zuivelhoeve Twello van de heer R. Rolefes waar 
het kwaliteitscertificaat werd uitgereikt. “Doordat 
wij aan meer dan 100 kwaliteitseisen voldoen die 
de Stichting Foodspecialiteiten Nederland heeft ge-
steld, mogen wij ons tot de top van Nederland reke-
nen als het gaat om Foodspeciaalzaken. Daar zijn 
wij bijzonder trots op”, aldus de trotse eigenaar.

De Stichting Foodspecialiteiten Nederland is een ini-
tiatief van het Vakcentrum Foodspecialiteiten; de on-
afhankelijke belangenbehartiger en bewezen partner 
van zelfstandige detaillisten in food, non-food, fast 
moving consumer goods en franchisenemers. Met het 
opstellen van een transparante self-audit checklist stelt 
de ondernemers zich in staat om de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering te verbeteren. Op het moment dat de 
ondernemer aan de gestelde eisen voldoet, kan hij zich 
aanmelden om in aanmerking te komen voor het cer-
tificaat. De door de ondernemer ingevulde lijst wordt 
door een onafhankelijke controleur in de winkel ge-
checkt. Pas na goedkeuring door de controleur wordt 
overgegaan tot certificering.

Nederland telt honderden foodspeciaalzaken, die zich 
met hun assortiment en kwaliteit richten op de consu-
ment die bewust inkoopt. “Met de breedte en de diepte 
van het assortiment, deskundig en betrokken perso-
neel, productkwaliteit en goede kennis onderscheiden 
wij ons als foodspeciaalzaak van andere aanbieders. 
Dit betekent wel dat wij ons moeten blijven scholen 
en verbeteren om de consument op de juiste manier te 
blijven helpen bij de aankoop”, aldus de heer Rolefes.

Met het certificaat bewijst de ondernemer te voldoen 
aan de eisen die een consument mag stellen aan een 
foodspecialiteitenwinkel op het gebied van hygiëne, 

inrichting, wettelijke normen, productkennis, assorti-
ment, klantvriendelijkheid en uitstraling. 

“Met dit certificaat toon ik aan alle vakmanschap in 
huis te hebben en dat ik samen met de medewerkers 
mij continu inspan om klanten op de juiste manier te 
inspireren en adviseren. We zijn enorm blij en plak-
ken de sticker met het kroontje nu direct op de win-
keldeur!” 

Kerstmarkt bij Scrap & Co
KLARENBEEK.- Wil jij kerstinspiratie op doen? Heb jij 
zin om zelf je kerstkaarten te gaan maken? Of wil je iets 
leuks maken voor in je kamer? Kom dan op vrijdag 16, 
zaterdag 17 of zondag 18 november a.s. naar de kerst-
markt van Scrap & Co aan de Hoofdweg 76 in Klaren-
beek. De kerstmarkt is op vrijdag geopend van 10.00 tot 
’s avonds 21.00 uur.  Zaterdag en zondag kun je terecht 
van 10.00 tot 16.00 uur.
Kerst is hét moment waarop je vaak creatief aan de 
slag wilt gaan met het maken van kaarten of je wilt 
iets leuks maken, zegt Sandra Dijkstra eigenaresse van 
Scrap & Co. Het wordt de 5e keer dat we onze Kerst-
markt organiseren en het gaat zeker weer net zo ge-
zellig worden als andere jaren. De winkel zullen we 
sfeervol inrichten en er zullen vele voorbeelden liggen 
ter inspiratie. Er zullen demo’s worden gegeven met tal 

van leuke/nieuwe produkten en op alle dagen hebben 
we verschillende demo’s gepland staan.
Maar je kunt ook mee doen met mini-workshops onder 
begeleiding van designteamleden van Scrap & Co. Deze 
workshopjes duren een uur en kosten slechts 5 euro !!!  
Ieder vol uur starten we met een workshopje. Je kunt 
aanschuiven als er een plekje vrij is.  Op vrijdag ga je 
aan de slag met alcohol inkt en kun je een kaart maken.
Op zaterdag kun je een lay-out maken (neem dan wel 
een foto mee !!!) Op zondag kun je een leuke kaart 
maken met een mal van Dutch Doobadoo. Meer in-
formatie over de workshopjes en demo’s tref je aan op 
www.scrap-co.nl  Wil je verzekerd zijn van een plekje? 
Schrijf je dan in via info@scrap-co.nl Wil je alvast inko-
pen doen voor de feestdagen? Er zijn deze dagen leuke 
aanbiedingen !!

Smallsteps de Fliert bakt 
cupcakes voor het goede doel

TWELLO.- Ook dit jaar deed 
Smallsteps de Fliert weer mee 
met aan de Bak Dag. Alle kinde-
ren zijn de hele week erg druk 
geweest met lekkere cupcakes 
te  bakken en te versieren voor 
SOS Kinderdorpen. De mooiste 
creaties kwamen voorbij. Aan 
het einde van de dag konden 
de ouders of andere belang-
stellenden deze kopen aan de 
door de kinderen zelf gemaakte 
kraam. We willen dan ook alle 
ouders bedanken voor hun do-
natie en natuurlijk de kinderen 
voor hun inzet. We hebben een 
mooie opbrengst bij elkaar ge-
haald om te doneren aan SOS 
Kinderdorpen!

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

De regentonnen zijn binnen!

Vergeet u niet uw bestelde                                 
regenton af te halen?
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Meeloopdagen Veluws College Twello
TWELLO.- Het was een drukte 
van belang op dinsdag 30 en 
woensdag 31 oktober op de Vei-
lingstraat in Twello. Grote groe-
pen leerlingen waren te gast bij 
het Veluws College Twello om een 
kijkje in de keuken van het voort-
gezet onderwijs te nemen. Tijdens 
de zogenaamde Meeloopdagen 
hebben veel leerlingen van groep 
8 een nieuwe ervaring opgedaan. 

Sinds enige tijd maakt het Veluws 
College Twello het mogelijk om leer-
lingen van groep 8 op school een 
dagdeel mee te laten lopen. Onder 
begeleiding van ouders en leerkrach-
ten kwamen deze groep 8 leerlingen 
naar school om te ervaren hoe het er 
in het voortgezet onderwijs aan toe 
zou gaan. Bert Jansen en Vera Joling 
hadden voor deze leerlingen een 
programma georganiseerd waarin 
ze een viertal lesjes konden volgen. 
Deze proeflesjes werden door de do-
centen van de school gegeven. 
Maar voor het zover was, maakte 
docent Nederlands Bert Jansen de 
leerlingen wijs dat ze tot de herfst-
vakantie een BHV-hesje in de school 
zouden moeten dragen. Voor de an-
dere leerlingen zou het dan duide-
lijk zijn dat ze met een nieuwe brug-
klasser te maken hadden en onder 
het BHV-motto ‘Brugklasser Hebben 
Voorrang’ ruimte moesten maken. 
Ook werd de bezoekende leerlingen 
verteld dat er rolkoffertjes zouden 
worden uitgedeeld, die elke ochtend 
gewogen moesten worden om een 
maximaal aantal te dragen kilo’s vast 
te stellen. Overtollige ballast moest 
uit de koffers moeten worden over-
geheveld naar gereedstaande klui-
zen. De rolkoffers zouden met de lift 
naar de bovenste verdieping worden 

verplaatst. Voor een achtergebleven 
leerling werd een fluitje beschikbaar 
gesteld. Leraar weg, deur op slot? 
Fluiten … en de conciërge zou je 
komen bevrijden. En ja, het was één 
keer misgegaan; de leerling had de 
nacht in school door moeten bren-
gen.
Zou het er echt zo aan toe gaan op 
een nieuwe school? Nee, allemaal 
onzin natuurlijk! Zo gaat het echt 
niet op het Veluws College in Twel-
lo, maar er was toch één begeleiden-
de juf bij die het verhaal van Bert 
Jansen geloofde. Haar ogen werden 
steeds een beetje groter! 
Na deze grappige inleiding begaven 
de leerlingen zich de school in. Met 
hulp van een groot aantal brugklas-
leerlingen vonden ze hun weg naar 
de lokalen en volgden lesjes als bi-
ologie, beeldende vorming, multi-
media, geschiedenis, Duits etc. Er 

was een heuse pauze voor de bezoe-
kende leerlingen met een drankje 
en een gezonde koek. Aan het einde 
van het bezoek werden ervaringen 
met elkaar in de aula gedeeld. Wat 
was de leukste les en wat heb je daar 
gedaan? Er kwamen mooie verhalen 
los. Het enthousiasme onder de be-
zoekende leerlingen was groot. Ze 
hadden het erg naar hun zin gehad.
De Meeloopdagen werden goed 
bezocht. Nagenoeg alle basisscho-
len uit de gemeente Voorst waren 
aanwezig tijdens deze dagen. Ook 
mocht de school veel individuele 
leerlingen van scholen ontvangen, 
die zich niet klassikaal hadden in-
geschreven. Het Veluws College 
Twello heeft deze aanstaande brug-
klassers een mooi kijkje in de keu-
ken kunnen geven. De school kijkt 
met veel plezier terug op twee zeer 
geslaagde Meeloopdagen. 

Leerlingen Kleine Wereld vatten 
mantelzorg in gedichten

(foto: E. IJsseldijk-Schuiling)

TWELLO.- Al een aantal jaren or-
ganiseren Mens en Welzijn Voorst 
en Rotaryclub Voorst de mantel-
zorgdag. Dit jaar vindt dit plaats 
op zaterdag 10 november in Brede 
School De Fliert in Twello. Om die 
reden klommen de scholieren van 
De Kleine Wereld in de pen. Een 
aantal gedichten wordt tijdens 
de mantelzorgdag voorgedragen. 
Mantelzorg kan immers iedereen 
treffen, jong en oud.

Na de officiële opening door een 
bekend Twellonaar zullen bijna 100 
deelnemers gezamenlijk lunchen. 
Daarna zijn er diverse workshops 
en ten slotte is er een gezamenlijke 
afsluiting. Doel van de dag is man-
telzorgers even te ontzorgen en in 
een informele sfeer ontmoetingen 
tussen mantelzorgers te bewerkstel-
ligen.

Jonge mantelzorgers 
Er zijn bijna vier miljoen mantel-
zorgers in Nederland. Iedereen kent 
wel iemand die boodschappen haalt 
voor een zieke buurvrouw, een part-
ner helpt met aankleden of de regie 
heeft over het medicijngebruik van 
een ouder. Maar wist je dat man-

telzorgers niet alleen volwassenen 
zijn? Ook kinderen kunnen te ma-
ken krijgen met mantelzorg. Wan-
neer een ouder, broertje of zusje ziek 
is of een handicap heeft, is er binnen 
een gezin al snel sprake van mantel-
zorg. Niet alleen de volwassenen in 
huis nemen die zorg voor hun reke-

ning, ook jonge kinderen krijgen dan 
veel op hun bordje. Om die reden 
schreven leerlingen van basisschool 
De Kleine Wereld gedichten over en 
voor mensen die zorgen voor een 
dierbare. Ze staan stil bij het feno-
meen mantelzorg, tonen begrip en 
geven steun aan elkaar.

Subsidentie-inversie

Inversie die ontstaat ten gevolge van subsidentie. Door de adiaba-
tische aanwarming kan de lucht op hogere niveaus warmer wor-
den dan de lucht direct daaronder, zodat een inversie ontstaat.

Wanneer het hogedrukgebied waarin dit proces plaatsvindt langdurig 
op zijn plaats blijft, zal de subsidentie doorgaan en zal dus ook de sub-
sidentie-inversie steeds dichter bij het aardoppervlak komen. Omdat er 
bij een inversie geen uitwisseling meer is tussen de luchtlagen aan de 
onder- en bovenkant ervan, zullen vocht en stof in de onderste lucht-
lagen als het ware gevangen zitten. Subsidentie-inversies kunnen dan 
ook aanleiding geven tot ernstige luchtvervuiling en smog. Dat is vooral 
het geval in de winter, wanneer lucht dicht bij het aardoppervlak koud 
is. In sommige gevallen kan de subsidentie-inversie zelfs het aardop-
pervlak bereiken. De temperaturen stijgen dan plotseling, soms wel met 
5 … 10°C, zonder dat daartoe een aanleiding aanwezig lijkt te zijn.

Eindelijk regen?
Afgelopen dinsdag hadden we nog een vleugje warme lucht wat ons 
land overspoelde.
Donderdag mogen we de zon begroeten, met een maximumtempera-
tuur van 14 graden.
Vrijdag ook zonnig, dan 14 graden als maximum.
Zaterdag komt er vanuit het westen een band met regen op ons af, 
overdag regent het dan bij 13 graden.
Zondag eerst bewolkt maar in de middag komt de zon er weer bij.
De temperatuur loopt op naar 10 graden.

Mark Wolvenne

Herstel en onderhoud 
van buitenplaatsen
VOORST.- Landgoed Beekzicht nodigt u van harte uit voor een inspirerende 
ochtend over het herstel en onderhoud van historische buitenplaatsen. De 
heer Klaas de Boer van Historisch Groenbeheer zal dit seminar begeleiden. De 
bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 november op Klein Java, Rijksstraatweg 
42a in Voorst, landgoed Beekzicht. Aanvang: 9.00 uur, afsluiting: omstreeks 13.30 
uur  Het programma van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 9.00 uur    Inloop 
/ koffie. 9.15 uur    Introductie en doel van de bijeenkomst. 9.20 uur    Korte pre-
sentatie met dia’s (15 tot 20 minuten). 9.45 uur    Rondgang over de buitenplaats. 
10.30 uur  Koffiepauze. Daarna wordt er gezamenlijk een buitenklus opgepakt in 
het landschap van Beekzicht. 12.30 uur  De bijeenkomst wordt afgesloten met 
een broodje en een kop soep. Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Meld u 
dan aan via de website of info@landgoed beekzicht.nl 

Conservatorium studenten 
op les in Klein Noordijk
WILP.- In de sfeervolle ambiance van landgoed Klein Noordijk werden 
afgelopen zondag een viertal jonge pianisten in de gelegenheid gesteld 
een masterclass te volgen onder leiding van docent Frank Peters. 

De aan de Amsterdamse Conservato-
rium werkende Peters zwaaide deze 
middag de scepter over de studen-
ten Xenia Evers, Jurn Tjoa, Maurits 
Koelmans en Daan Oostdam. Laatst 
genoemde was voor het publiek, dat 
met enige regelmaat de uitvoeringen 
bij Klein Noordijk bijwoont, geen on-
bekende. 
De 20-jarige Daan studeert klassiek 
piano aan het Amsterdamse Conser-
vatorium met als docent Frank Peters. 
Samen hadden zij het idee opgevat 
om een optreden te verzorgen met als 
uitgangspunt een masterclass. Klein 
Noordijk heeft zo langzamerhand een 
traditie opgebouwd in het kiezen van 
aantrekkelijke optredens en uitvoerin-
gen. Zo ook het optreden van afgelo-
pen zondag, dit kan dan ook moeite-
loos aan de rij van successen worden 
toegevoegd.
De vier jeugdige pianisten, die deelna-
men amaran de masterclass, kwamen 
beslist niet onbeslagen ten ijs. Zo was 
Xenia Evers (19) onlangs nog te zien 
in het TV programma  Podium Witte-
man. Jurn Tjoa (20) behaalde in 2014 
de eerste prijs in het Prinses Christina 
Concours waar ook Maurits Koelmans 

beloond werd met een eervolle ver-
melding. Daan Oostdam (20) begon op 
zijn zesde reeds met lessen op de mu-
ziekschool in Deventer, op zijn 13e be-
haalde hij het Diplome d’Honneur met 
de uitvoering van Debussy. Het viertal 
zijn niet alleen in Nederland graag ge-
ziene pianisten maar ook op de buiten-
landse podia oogsten zij menig succes.  
De bezoekers van de masterclass werd 
een kijkje gegund in het leven van de 
conservatorium studenten. De 6 á 7 ja-
rige (piano)opleiding is niet voor een 
ieder weggelegd, zo werd duidelijk. 
‘’Naast de nodige techniek laten we 
een ieder zo veel mogelijk zijn of haar 
eigen weg volgen. Niet alleen begaafd-
heid is een must maar ook ontzettend 
graag willen’’, aldus docent Frank 
Peters. Met hun jeugdige vitaliteit en 
enthousiasme lieten de vier pianisten 
werken horen van componisten als 
Rachmaninov en Medtner. De middag 
werd afgesloten met Dans Macabre, 
hier lieten Daan, Xenia, Jurn en Mau-
rits nog eens zien en horen over welke 
geweldige virtuositeit zij beschikken. 
De masterclass was een beleving op 
zich en die nu al doet uitzien naar een 
vervolg.

“dat het ‘sochtends zo donker is dat je op de fiets nog even verder kunt slapen”

WINTERTIJD



Nieuw in ons assortiment: 

Steen gemalen volkoren brood 
Ter introductie per stuk van €2.59 voor

4 gevulde speculaaskoeken
Zakje 4 stuks van €4.00 voor

Butter bites
Geniet van een broodje van tarwebloem, hazelnoten, kruiden en kaneel.
Per stuk van €2.55 voor

Mais bolletjes
Bolletjes met o.a gepofte mais en zonnebloempitten.
Zakje 6 stuks van €2.34 voor

Witbrood
Per stuk van €2.00 voor

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

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag 
7 november t/m dinsdag 13 november.
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Lezing Eileen Gray bij Kunstkring Voorst
VOORST.- Op zondag 11 novem-
ber wordt in Galerie De Staten-
hoed van de Kunstkring Voorst 
een lezing gehouden over de  Ier-
se architecte en designer Eileen 
Gray (1878-1976). Architect Evert 
Jan Geerdes neemt u deze middag 
mee door het boeiende leven en 
werk van deze bijzondere Ierse 
architecte.

Eileen Gray werd bekend om haar 
beroemde Bibendum-stoel,  en haar 
‘E1027’ tafeltje, waarvan versies (of 
kopieën) nu nog steeds verkocht 
worden in de moderne interieur- en 
designwinkels. Gray werd in 1878 
geboren in Enniscorthy Ierland en 
komt uit een aristocratische familie. 
Na haar teken- en schilder opleiding 

aan de Londense Slade school 
of Fine Art volgt ze lessen bij 
een tweetal Parijse kunstaca-
demies. Eileen Gray was haar 
tijd als architecte ver voor-
uit en wordt beschouwd als 
een van de grondleggers van 
het Modernisme, met de Bi-
bendum-stoel als een van de 
meest innovatieve en herken-
bare meubelontwerpen uit de 
twintigste eeuw. Tegelijk kan 
zij als stijlicoon beschouwd 
worden voor de twintigste-
eeuwse geëmancipeerde mo-
derne vrouw.

De lezing op zondag 11 november in 
Galerie De Statenhoed, Kunstkring 
Voorst (Dorpsstraat 11a, Twello) be-

gint om 14.30 uur. Entree is €5,00 per 
persoon, voor leden & vrienden van 
de Kunstkring Voorst is het gratis. 

Zwemmen met dementie

De kracht van het warme water

Bewegen is goed voor ieder mens, maar ook 
zeker voor mensen met dementie

TWELLO.- Een zondagmiddag in zwembad de Schaeck in Twello. Nor-
maliter galmen hier allerlei enthousiaste geluiden van de ene hoek naar 
de andere en is het hier een drukte van jewelste, maar deze zondag-
middag lijkt alles anders. Alleen achterin het zwembad ligt een select 
gezelschap in het water. Zij zijn hier voor de activiteit zwemmen met 
dementie. Voor deze activiteit wordt het gehele zwembad speciaal gere-
serveerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Ontspannend
Deelnemers kunnen een uur lang te-
recht in het ‘doelgroepenbad’. “Het 
bad is mooi afgesloten, de diepte 
kunnen we aanpassen en het water 
is warmer dan in het grote wed-
strijdbad, ” vertelt Moniek Tiemens, 
initiatiefneemster namens Zwem-
bad de Schaeck. “Ik zorg voor een 

achtergrondmuziekje maar verder is 
de ruimte prikkelarm. Voor de rust 
hanteren we ook we ook een maxi-
maal aantal deelnemers, dus aan-
melden is een must.” Het project is 
tot stand gekomen in samenwerking 
met Guus Kroes, de buurtsportcoach 
van Mens en Welzijn Voorst. “Bewe-
gen is goed voor ieder mens, maar 

ook zeker voor mensen met demen-
tie. Helaas is deze doelgroep vaak 
beperkt in hun bewegingsmogelijk-
heden en in het water is er dan vaak 
meer mogelijk. Daarnaast werkt het 
warme water ook erg ontspannend, 
dat zie je aan alles,” aldus Guus. 
Voor Jan en Miep Kuipers is het 
zwemmen met dementie een uitje. 
Miep verteld dat Jan vroeger een ver-
vend zwemmer was. “Mijn man was 
erg fanatiek en ook nu mag ik hem 
nog steeds niet storen als hij in het 
water ligt. Je ziet hem genieten. Het 
warme water doet dat. Hij beleeft 
echt het moment en dat vind ik zo 
mooi. Als we straks weer thuis zijn 
weet hij niet meer dat we gezwom-
men hebben, maar dat betekend ab-
soluut niet dat dergelijke activitei-
ten geen waarde hebben.’’ 

Contact
Heeft uw partner of ouder dementie 
en wilt u ook graag eens ervaren hoe 
het is om samen te zwemmen? Neem 
dan contact op met Moniek Tie-
mens (0571-272166 of tiemens.m@
deschaeck.nl) of Guus Kroes (0571- 
277941 of g.kroes@mensenwelzijn.
nl). Er is een ruime kleedruimte en 
voor minder valide personen is er 
een rolstoel en een tillift aanwezig. 
De eerstvolgende data voor ‘zwem-
men met dementie’ zijn inmiddels 
bekend, te weten; 18 november, 13 
januari en 10 maart. Telkens van 
16.00 tot 17.00 uur.

De charme van het 
ouder worden
VOORST.- Op 12 november komt Betsy Keijzer bij de Vrouwen van 
Nu een lezing houden over de ‘charme van het ouder worden’. Zij laat 
zien hoe ouderen dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen en 
hulpmiddelen zelfstandig en langer in hun eigen huis kunnen blijven 
wonen. In haar lezing komt een groot aantal onderwerpen aan bod, 
zoals het omgaan met ouder worden, nieuwe producten, veiligheid, 
valrisico maar ook eenzaamheid. Het belooft een leerzame avond te 
worden waar de aanwezigen met veel nieuwe ideeën naar huis zullen 
gaan. De avond begin om 19.30 uur in het Dorpshuis te Voorst.

Oecumenische vesper met 
Schola Gregoriana
TWELLO.- Het Oecumenisch Beraad Twello organiseert op zondag 11 no-
vember een meditatieve viering in de Dorpskerk, aanvang 17.00 uur. In deze 
vesper (avondgebed) zal de Schola Gregoriana Klarenbeek de gregoriaanse 
gezangen van Allerheiligen en Allerzielen laten klinken. Pastor Ruud Pragt 
zal deze vesper begeleiden. Allerheiligen en Allerzielen (1 en 2 november) 
zijn twee gedenkdagen uit de Rooms-Katholieke traditie, die verbonden zijn 
met de gedachtenis van overledenen. In november vindt ook in de Protes-
tantse traditie de gedachtenis van overledenen plaats: op zondag 25 novem-
ber. Met de winterperiode in aantocht willen de kerken van Twello mensen 
de gelegenheid geven hun dierbaren te gedenken en stil te staan bij de dood. 
U bent van harte uitgenodigd. Namens het Oecumenisch Beraad, ds. Menno 
Valk.

Sfeervolle negende 
aflevering van Rocktober 
KLARENBEEK.- De negende aflevering van Rocktober was weer een 
sfeervol rockfestijn! Iets minder bezoekers dan vorig jaar maar toch 
een heel goed gevulde tent op het Dokter Blok Plantsoen. Veel ouwe 
rockers maar zeker ook jeugdige bezoekers. En het aantal van de laatst-
genoemde groep groeit gestaag. Een dagje rockmuziek, lekker bijpraten, 
gewoon ouwehoeren en een biertje. Dé ingrediënten voor een geslaagd 
Rocktober festival, en die waren volop aanwezig.

In navolging van vorig jaar werd af-
getrapt door een regionale band, Re-
Level. Ietwat gespannen maar met 
heel veel zin betraden ze het podium. 
En dat was te merken ook, vol en-
thousiasme werd een gevarieerde 
set gespeeld. In de tent waren al veel 
rockers aanwezig en niet eerder werd 
er al zo vroeg gedanst tijdens Rockto-
ber. De set was nog niet eens af en het 
welbekende “We want more!” klonk 
al. Dan heb je het goed gedaan! Na Re-
Level was het de beurt aan Sleeër, de 
Slayer coverband die al jaren op het 
verlanglijstje van de organisatie staat. 
En het was het wachten waard. Het 
werd even iets rustiger in de tent, het 
is toch een band voor diehards, maar 
niet op het podium. Met “Repentless” 
begon Sleeër de pittige set, gevolgd 
door alle andere klassiekers van deze 
roemruchte metal band. De nummers 
werden nauwkeurig en heel goed na-
gespeeld, technisch gezien de beste 
band van de dag. Sleeër werd gevolgd 
door Kissteroius die een tribute aan 
de glamrockers van Kiss brachten. 
De heren waren er al vroeg in ver-
band met de lange voorbereiding. 
Schmink, outfits en plateuzolen. Al-
les was aanwezig. In verband met de 
tent konden de vuurelementen niet 
maar toch maakten ze er een mooie 
show van. Vooral nummers uit de 
oude tijd werden gespeeld maar de 
welbekende hits werden natuurlijk 
niet vergeten. Als laatste had de or-

ganisatie Bon Scotch geboekt, een 
AC/DC coverband met het accent op 
eerste jaren toen Bon Scott nog onder 
ons was. Voor de liefhebbers eigenlijk 
nog steeds de beste tijd van AC/DC. 
Draai het album “If you want blood, 
you’ve got it!” en je weet hoe het in 
de kolkende Rocktober tent was. Wat 
een feest maakten deze heren er van! 
Een prachtig eind aan een heel mooi 
Rocktober festival
Tussen de optredens van de bands 
door zorgden de DJ’s  Fan Dycke en 
Metal Hennia voor mooie rocknum-
mers in de tent, niet alleen in ge-
luid maar ook in beeld op een groot 
scherm. De mannen van JDB Licht en 
Geluid waren er de hele, lange dag 
om voor bands en DJ geluid en licht 
te verzorgen. En dat deden ze weer 
heel fijn.
Het weer was de organisatie en het 
publiek, ondanks aardig wat regen 
op de vrijdag met opbouwen, goed 
gezind. En dat is altijd fijn bij een 
festival. Het opbouwen en afbreken 
kenden weer een soepel verloop. Op 
de zondag was het in een recordtijd 
weer opgeruimd. De organisatie is dik 
tevreden en kijkt terug op een gewel-
dig weekend. Veel van het festival is 
terug te zien dankzij een mooie repor-
tage van fotografe Joke van Schaik. 
De foto’s staan binnenkort op de 
FaceBook pagina van Rocktober en 
natuurlijk de site www.rocktoberkla-
renbeek.nl. 

Regio Apeldoorn/Deventer is een band rijker
The Celtic Tribe
WILP.- Mysterieuze Keltische liederen, Ierse folksongs, ge-
zongen Scandinavische poëzie, oude ballades en eigen ge-
schreven nummers. Dat is wat de nieuw opgerichte band, 
The Celtic Tribe, voor het eerst laat horen op 18 november 
in het Romaanse kerkje van Wilp.

De vier uit Apeldoorn en Deventer afkomstige professionele 
muzikanten Mandy Rotgans, Sandra de Bruin, Karel Tadema en 
Michiel Nijs treden al jaren samen op in verschillende forma-
ties. Van grote muziekprojecten, musicals, popmuziek tot straat-
theater. 

“Keltisch” is een breed begrip, maar bijna iedereen heeft er een 
bepaald gevoel bij. Het ritme van de natuur, heimwee naar onze 
roots en thematiek zoals Moeder Aarde. Ook het onderwerp 
“Avalon” zult u regelmatig tegenkomen bij The Celtic Tribe. 
In hun repertoire hoort u in elk nummer Keltische thema’s te-
rugkeren in tekst en/of muziek. Mystieke songs, begeleid met 
gitaar en Ierse Bodhran, maar ook gothic rocknummers. Af en 
toe sluipt er een verrassing door, die alleen met een zijdelingse 
knipoog te maken heeft met de oude Kelten. The Celtic Tribe 
heeft met opzet een gevarieerd programma samengesteld om 
hun veelzijdigheid te tonen, en hopen op veel optredens met als 
hoogtepunt Castlefest en Elfia.  

The Celtic Tribe nodigt u uit om u te laten vervoeren op 18 no-
vember in de Romaanse kerk in Wilp. Kaarten á €12,50, reserve-
ren via theceltictribe@hotmail.com, aanvang is om 16:00 uur 
en de inloop is vanaf 15:30 uur.
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Gemeentelijke informatie

 

gemeenteraad

 Openbare vergadering gemeenteraad 
 maandag 12 november 19.30 uur, gemeentehuis Twello

Op maandag 12 november vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. In deze 
vergadering staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 
2022 centraal. Er vinden finale debatten plaats over door de raadsfracties aange-
dragen agendapunten. Dit betreffen amendementen (voorstellen tot wijziging van 
de ontwerpbegroting), moties (raadsuitspraken en/of –opdrachten aan het college 
van burgemeester en wethouders) en initiatiefvoorstellen. Tot slot wordt gestemd 
over eventuele amendementen, de begroting, eventuele moties en initiatiefvoor-
stellen. U bent van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij 
te wonen.

Agenda
 Structurele uitbreiding formatie Sociaal Domein [finaal debat en besluit; finan-

ciële effecten zijn verwerkt in Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022]
 Ontwikkelingsplan Klein Twello [finaal debat en besluit; financiële effecten zijn 

verwerkt in Bestuursrapportage 2018 en Meerjarenprogrammabegroting 2019 
– 2022] 

 Bestuursrapportage 2019 [besluit]
 Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 [finaal debat en besluit]

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

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen. U vindt de raadsstukken via voorst.
raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek Portaal Pu-
blieksapplicatie. 

Eventuele amendementen, moties en initiatiefvoorstellen zijn naar verwachting 9 
november beschikbaar en ook op bovengenoemde wijze te bekijken. In de raad-
zaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken digitaal kunt 
bekijken via uw eigen apparatuur.

 Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2018

Besluiten 
 Bestemmingsplan Rijksstraatweg 90, Twello
 Bestemmingsplan Landgoed Het Wezeveld, Twello
 Motie ‘PlusOV, wij doen het ermee!’ van Gemeente Belangen en CDA
 Perspectiefnota 2019 – 2022
 Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 1 oktober 2018
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 oktober 2018
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprek 15 oktober 2018

Verworpen moties
 Motie ‘Woede, verdriet en solidariteit’ van Lijst Arend, PvdA-GroenLinks en VVD-

Liberaal2000 over PlusOV. De motie is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-
Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente 
Belangen, CDA, D66).

 Motie ‘Dit is het einde!’ van Lijst Arend, PvdA-GroenLinks en VVD-Liberaal2000 
over PlusOV. De motie is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, 
PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, 
D66).

 Amendement ‘Structureel dekkende begroting’ over de Perspectiefnota 2019 – 
2022 van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend. Het amendement 
is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst 
Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).

 Amendement ‘3 O’s en sober begrotingsbeleid’ over de Perspectiefnota 2019 – 
2022 van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend. Het amendement 
is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst 
Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).

 Amendement ‘(Woon)lastendruk’ over de Perspectiefnota 2019 – 2022 van VVD-
Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend. Het amendement is verworpen 
met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 
stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).

 Amendement ‘Reserves voor tegenvallers’ over de Perspectiefnota 2019 – 2022 
van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend. Het amendement is 
verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst 
Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl . 

Het audioverslag  van de raadsvergadering  van 29 oktober 2018 is af te luisteren 
via voorst.raadsinformatie.nl.  

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 12 november 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello
maandag 3 december 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 17 december 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello

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

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

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

Duurzame Huizen Route

Ook in 2018 doet Voorst weer 
mee aan de Nationale Duurzame 
Huizen Route. Op zaterdag 10 
november 2018 openen woning-
eigenaren die duurzame maatre-
gelen in hun woning hebben aan-
gebracht, hun deuren en delen 
hun duurzame verhaal. 

Bezoek een duurzaam huis 
Als u uw woning wilt verduurza-
men of als u plannen heeft om te 
verbouwen, dan bent u welkom 
op zaterdag 10 november om een 
kijkje te nemen in duurzame wo-
ningen. De huiseigenaren ontvan-
gen u graag in hun huis en vertel-

len over hoe zij het energiezuinig 
maken van hun woning hebben 
aangepakt. Er is alle tijd om vra-
gen te stellen over bijvoorbeeld 
isolatie(materialen) en duurzame 
verwarmingssystemen.

Elke woning vormt een bron van 

inspiratie en de Duurzame Hui-
zen Route is een unieke kans om 
de ervaringen van de bewoners 
zelf te horen. Op een ongedwon-
gen manier doet u kennis uit de 
eerste hand op. Dit levert vaak 
nieuwe bruikbare inzichten op 
om zelf mee aan de slag te gaan.

Tijdens de Duurzame Huizen 
Route dag is het, na inschrijving, 
mogelijk om één of meerdere hui-
zen te bezoeken. Inschrijven doet 
u op www.duurzamehuizenroute.
nl , hier staat ook een overzicht 
van de deelnemende huizen in de 
gemeente Voorst.



voorstwijzer
bekendmakingen
Week 45: 07-11-2018

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

* Tegen de genoemde toe-
stemmingverlening door het col-
lege van burgemeester en wet-
houders of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders (of de 
burgemeester, afhankelijk van 
degene die het besluit heeft ge-
nomen), 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 voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Gelderland, Afde-
ling Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

	Maandag 12 november 2018 
vindt er een mandaatvergade-
ring van de welstandscommissie 
plaats.

Plaats:  gemeentehuis van de 
  gemeente Voorst
  H.W. Iordensweg 17 in
  Twello
Tijd:  10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
wordt bekend gemaakt op www.
voorst.nl en aan de balie Vergun-
ningen en Handhaving.

Conform artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Als u aanwezig wilt zijn, dan horen 

wij dat graag van u. 

Houdt u er als derde belangheb-
bende ook rekening mee dat een 
ingediend bouwplan al behandeld 
kan zijn in een welstandsvergade-
ring.

	Woensdag 14 november 2018 
vindt er een vergadering van de 
welstandscommissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst met 
de te behandelen bouwplannen 
worden bekend gemaakt op 

www.voorst.nl. U kunt ook tele-
fonisch contact opnemen met de 
afdeling Vergunningen en Hand-
having. Conform artikel 12 van 
de Woningwet is deze vergade-
ring openbaar.

De balie Vergunningen en Hand-
having is op werkdagen ge-
opend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 37. 

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Gemeente Voorst Collecte Longfonds van 14 t/m 19 mei 2018 Vergunning verleend* Z-17-03421_2017-54427

Klarenbeek en buitengebied Verkoop oliebollen en appelbeignets door SC Klarenbeek 
op 24 en 25 november 2017

Vergunning verleend* Z-17-03502_2017-54391

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Aanvulling Mandatenlijst 2015 Besluit genomen Z-18-04143_2018-61790

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Gravenstraat 27 in Voorst Realiseren nieuwe schuur en opnemen verleende  
vrijstellingen

Voornemen Z-18-03645_2018-52943

Landgoed Het Wezeveld in Twello Herontwikkeling landgoed Het Wezeveld Vastgesteld NL.IMRO.0285.20134-VS00

Melkleenweg 3 in Terwolde Herbouwen woning met bijgebouw Voornemen Z-18-03563_2018-52939

Molenstraat 33 in Twello Wijzigen gemengde bestemming naar woonbestemming Voornemen Z-18-04340_2018-67336

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 28 in Twello Kappen 1 boom Vergunning verleend* SXO-2018-0979

Bonenkampsweg 4B in Voorst Bouwen woonhuis Aanvraag ontvangen SXO-2018-1047

Dorpszicht 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16  en 18 in 
Terwolde

Bouwen 8 woningen Vergunning verleend* SXO-2018-0644

Hietweideweg 14 in Twello Wijzigen bestemmingsplan voor realisatie parkeerplaats Aanvraag ontvangen SXO-2018-1046

Houtwalstraat 2 in Wilp Deels verbouwen verdieping woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2018-1048

Kerkstraat 26 in Wilp Bouwen serre achterzijde woning Vergunning verleend (revisie)* Z-HZ_WABO-2013-168

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

Vergunning verleend* SXO-2018-0834

Michiel de Ruyterstraat 16 in Twello Plaatsen afvoerpijp Vergunning verleend* SXO-2018-1020

Parallelweg 7 in Twello Kappen 6 bomen Vergunning verleend* SXO-2018-0927

Rijksstraatweg 182 in Voorst Renoveren kap en plaatsen dakramen Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0878

Rijksstraatweg 34 in Twello Slopen woning en opstallen Vergunning verleend* SXO-2018-0915

Stationsstraat in Twello Kappen 4 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2018-1055

Wellinkhofweg 10A in Terwolde Bouwen stal en rijbak Vergunning verleend (revisie)* SXO-2018-0667

Weversboschweg 10 in Wilp Brandveilig gebruik multifunctioneel centrum Het Vierhuis Vergunning verleend SXO-2018-0359

Wilpsedijk 2 in Wilp Kappen 1 wilg Vergunning verleend* SXO-2018-1008

Zeedijk 7 in Terwolde Bouwen kapschuur Aanvraag ontvangen SXO-2018-1053

Sloopmelding

de Kar 15 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudend schuurdak Melding ontvangen SXO-2018-1050

Melkakkerweg 22 t/m 28 in Wilp Verwijderen extra aangetroffen asbest Melding ontvangen SXO-2018-1056

Rijksstraatweg 17A in Twello Gedeeltelijk slopen kapschuur Melding ontvangen SXO-2018-1045

Rijksstraatweg 8 in Wilp Verwijderen asbesthoudend bergingdak Melding ontvangen SXO-2018-1054
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Cursus Omgaan met verward gedrag

Als inwoner van de gemeente 
Voorst, maar ook in uw werk of 
vrijwilligerswerk, komt u mensen 
tegen. De kans bestaat dat u te 
maken krijgt met mensen met een 
psychisch probleem. Het is be-
langrijk dat u hen goed kunt hel-
pen en de persoon met verward 
gedrag passende ondersteuning 
biedt. Maar ook om een lastige of 
zelfs gevaarlijke situatie te voor-
komen, onder controle te houden 
of op te lossen. 

Cursus MHFA
In de cursus Mental Health First 
Aid (MHFA) leert u eerste hulp te 
bieden aan mensen met (begin-
nende) psychische problemen. In 
de cursus krijgt u informatie over 
psychische problemen en er is 
veel aandacht voor het aanleren 
van vaardigheden. Ook leert u hoe 
te handelen wanneer iemand in 
een crisis verkeert. Op basis van 
subsidie van ZonMW leiden we in 
vijf trainingen 80 personen (zowel 
professionals als vrijwilligers en 
individuele belangstellenden) op. 
De cursus bestaat uit vier dagde-
len.

Kick-off en aanmelden
De kick-off vindt plaats op dins-
dag 20 november 2018, van 
15.30 uur tot 17.00 uur in het 
gemeentehuis in Twello. Wethou-
der Wim Vrijhoef opent de bijeen-
komst. Folkert Hilarides, coördina-
tor MHFA bij Impluz, geeft hierna 
een interactieve presentatie. Na 

de presentatie is er een drankje 
en de mogelijkheid om voor de 
cursus in te schrijven. Aanmelden 
is mogelijk tijdens de kick-off en 
ook op ieder ander moment via 
mhfa@voorst.nl 

Meer informatie
Voor meer informatie over de kick-
off of over de training belt of mailt 
u Impluz: 0570-60 49 00, info@
impluz.nl of de gemeente Voorst, 
projectleider Wim Lievestro: 0571-
27 99 11, w.lievestro@voorst.nl of 
kijk op www.impluz.nl/training/
mental-health-first-aid-mhfa

Cursusdata:
 1e cursus op maanda-
gen van 8.30 uur tot 12.30 
uur in MFC Klarenbeek:  
21 januari 2019, 28 januari 2019, 
4 februari 2019, 11 februari 2019. 
	 2e cursus op dinsdagen van 
12.30 uur tot 16.30 in Dorpshuis 
Voorst: 5 maart 2019, 
12 maart 2019, 19 maart 2019, 
26 maart 2019. 
	 3e cursus op donderdagen van 
8.30 uur tot 12.30 uur in Dorps-
huis ‘De Pompe’ in Wilp: 9 mei 
2019, 16 mei 2019, 23 mei 2019, 
6 juni 2019. 
	 4e cursus op woensdagen van 
18.00 uur tot 22.00 uur in Twello 
(locatie volgt): 3 april 2019, 10 
april 2019, 17 april 2019, 24 april 
2019.

Help mee aan een Rookvrije Generatie

Eind oktober is de meerjarige lan-
delijke campagne een Rookvrije 
Generatie van de Hartstichting, 
KWF Kankerbestrijding en het 
Longfonds van start gegaan. Met 
deze campagne worden mensen 
gemotiveerd om zelf bij te dra-
gen aan het rookvrij maken van 
de omgeving van kinderen, en 
het wegnemen van verleidingen 
om te gaan roken. Iedereen heeft 
met rookvrij.nl de mogelijkheid 
om online een sportclub, speel-
plek of schoolplein te steunen 
om deze rookvrij te maken. Zo 
zorgen we samen voor een rook-
vrije kindomgeving in de buurt. 
De gemeente Voorst vraagt 
mensen een mail te sturen naar 
NIX18@voorst.nl als zij een  
initiatief hebben genomen voor 
een Rookvrije Generatie, of 
een goed idee hebben om een 
schoolplein, vereniging, straat 
of speelveld rookvrij te maken 
maar niet weten hoe. 

Ook in Voorst
Roken wordt steeds minder als 
normaal gezien, vooral in de 
buurt van kinderen. Er zijn on-
dertussen al meerdere rookvrije 
plekken waar kinderen komen 
en dat is een mooie ontwikke-
ling. Ook in de gemeente Voorst 
wordt gewerkt aan een Rook-
vrije Generatie:
 Het Zone.college (voorheen 
AOC) heeft een rookvrij school-
plein.
	Het Veluws College heeft 

een rookverbod op het hele 
schoolterrein, zowel voor leer-
lingen, personeel als ouders.
	VHC Twello heeft een rook-
vrij sportpark.
	SV Voorwaarts Twello 
heeft op zaterdagochtend als 
er jeugdwedstrijden zijn, een 
rookverbod ingesteld.
	Natuurspeelplaats De Groe-
ne Wig heeft een bord met spel-
regels waaronder het verzoek 
niet te roken.
	Zwembad De Schaeck heeft 
een rookbeleid. Na de verwijde-
ring van een aantal rookplekken 
zijn er nog twee rookplekken op 
het buitenterrein. Roken rond-
om het buitenbad is verboden. 
	Ouders van kinderen in de 
brugklasleeftijd ontvangen een 
brief over NIX18. Hierin krijgen 
ze tips en ondersteuning in de 
opvoeding rond roken en alco-
hol. 
	Tactus geeft voorlichting 
over de risico’s van roken op 

scholen in het basisonderwijs 
en het voortgezet onderwijs. 
	De GGD geeft les in Leefstijl 
in groep 8. Hierin worden onder 
andere de risico’s van roken be-
sproken. 

Kindomgeving rookvrij
De gemeente Voorst vraagt 
mensen die al een initiatief ge-
nomen hebben voor een Rook-
vrije Generatie of die een idee 
voor een rookvrije omgeving 
hebben maar niet weten hoe 
ze dit moeten aanpakken een 
mail te sturen naar NIX18@
voorst.nl . Bellen mag ook: 
- Elly Brinkman, adviseur ge-
zondheidsbeleid: 0571-27 92 03 
- Ingrid de Croon, adviseur 
sport en bewegen: 06- 11 48 20 93 
- Robert Horstink, am-
bassadeur sport en be-
wegen: 06-50 43 86 59. 
Samen kan dan bekeken worden 
wat er nodig is voor de realisa-
tie van uw idee. 

Gemeente Voorst helpt bij energiebesparing thuis 

Hebt u inspiratie opgedaan tij-
dens de Duurzame Huizen Rou-
te? Wilt u aan de slag met het 
verduurzamen van uw eigen wo-
ning? De energiecoaches komen 
u graag thuis informeren over de 
energiebesparingsmogelijkheden 
in uw woning. Voor de verder-
gaande (technische en financiële) 
informatie maakt u een afspraak 
bij Ron Stet, de energie-adviseur 
van het Energieloket in het ge-
meentehuis. Daarnaast helpt de 
gemeente Voorst bij energiebe-
sparing thuis met een Stimule-
ringslening duurzaamheid.

Thuisbezoek energiecoach
De vrijwillige energiecoaches 
van EnergieRijkVoorst helpen 
inwoners in de gemeente Voorst 
graag bij het besparen en zelf 
opwekken van energie. Op af-
spraak komt er een energiecoach 
bij u thuis. Via het formulier 
op www.energierijkvoorst.nl/
wooncoaches-gemeente-voorst 
of door te bellen met 0571-27 
99 11 maakt u een afspraak. 
Tijdens een gesprek aan de keu-
kentafel bespreekt u samen uw 
woonwensen en inventariseert 
u de financiële mogelijkheden. 

De energiecoach geeft met be-
hulp van een warmtecamera en 
een online HuisScan inzicht. Een 
thuisbezoek duurt ongeveer 
één uur. 

Energieloket
Hebt u bouwplannen, het voor-
nemen om gasloos te gaan of 
nog aanvullende vragen na een 
gesprek met de vrijwillige ener-
giecoach? Voor de verdergaande 
(technische en financiële) infor-
matie over het verduurzamen 
van uw woning maakt u een 
afspraak met de energie-advi-

seur van de gemeente Voorst 
bij het Energieloket in het ge-
meentehuis. De energieadviseur 
spreekt graag samen met u uw 
plannen door en geeft u een 
advies over de verschillende 
keuzemogelijkheden. Mail voor 
een gratis afspraak op maan-
dagavond in de oneven weken 
of op donderdagmiddag in de 
even weken naar duurzaam@
voorst.nl of bel 0571-27 99 11.

Duurzaamheidslening
Daarnaast helpt de gemeente 
Voorst bij energiebesparing 

thuis met een Stimuleringsle-
ning duurzaamheid. Deze le-
ning is beschikbaar gesteld 
voor het verduurzamen van 
woningen en gebouwen door 
energiebesparing en/of het op-
wekken van duurzame energie. 

Meer informatie over deze aan-
trekkelijke lening met een lage 
rente: www.voorst.nl/stimule-
ringslening . Voor hulp bij het 
invullen van het aanvraagfor-
mulier mailt u naar duurzaam@
voorst.nl of belt u de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. 

Oogst-dankdienst na een droge zomer
TERWOLDE.- Het is voor veel boeren geen gemakkelijk jaar geweest. 
Terwijl veel mensen van het mooie weer genoten, zagen zij wat de 
droogte deed met hun oogst of met hun dieren. Op zondag 11 novem-
ber om 10.00 uur is er een oogst-dankdienst in de kerk van Terwolde, 
Molenweg 2. 

Dan zal hier aandacht aan worden 
besteed. Piet Boons uit Welsum is 
te gast en hij zal iets vertellen over 
zijn werk. Piet Boons heeft jarenlang 
zelf geboerd en nu begeleidt hij een 
coöperatie van zo’n vijftig kleine 

boeren in Ethiopië. Hij heeft dus op 
verschillende gebieden ervaring op 
het gebied van boeren en klimaat. 
Na de dienst is er gelegenheid om 
met hem verder te praten. Dat kunt u 
dan doen met een kopje koffie, thee 

of limonade en een broodje gezond. 
Want er worden op deze zondag 
weer lekkere broodjes verkocht. De 
opbrengst gaat naar een landbouw-
ontwikkelingsproject van Kerk in 
Actie in Kameroen. De broodjes kun-
nen ook mee naar huis worden ge-
nomen. Het gospelkoor Con Amore 
uit Deventer zal liederen laten horen 
over de Schepping en over dankbaar-
heid. Iedereen is van harte welkom!

Dameskoor Zanglust geeft concert
EMPE.- Op zaterdagmiddag 10 november geeft Dameskoor Zanglust 
Empe haar jaarlijkse uitvoering. Het koor, onder leiding van Jettie Ou-
wehand met aan de piano Jeshja van Noort, laat een luchtig repertoire 
horen onder andere een Nederlands talige Medley en het prachtige 
For the beauty of the earth van John Rutter. Ook zullen er een aantal 
liederen, waaronder Het regent zonnestralen van Acda en de Mun-
nink, met een band te horen zijn. Na de pauze, met verloting, zal to-
neelvereniging DAT uit Dijkerhoek  het blijspel “Spieker Willem, wat 
heij uutvreeten”? voor u op de planken zetten.  Dit alles wordt gehou-
den in ‘t Oortveld te Empe, aanvang 13.30 uur, entree €5 euro. Wilt 
u een gezellige middag, kom dan zeker naar ons luisteren en kijken 
naar het toneel.                            
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Sinterklaas komt 
naar Klarenbeek

KLARENBEEK.- Het is al bijna weer 
zover, Sinterklaas is weer op weg 
naar Nederland. Op zaterdag 17 no-
vember a.s. komt hij in Klarenbeek 
aan. Om 13.10 uur verwachten wij 
Sint en zijn Pieten vliegensvlug bij 
het MFC (Bosweg 14)!
De kindermiddag die aansluitend 
plaatsvindt, is bij MFC de Brug. Zo 
rond 13.30 uur zal daar het kinder-
feest van start gaan. Dit feest kan 
alleen worden bijgewoond door kin-
deren vanaf 2 jaar tot en met groep 4 
(dus ook niet door u als ouder/ver-
zorger). Er zijn begeleiders aanwezig 
vanuit de Klarenbeekse Onderne-
mers Vereniging. Het feest duurt tot 
15.30 uur. De kinderen kunnen bin-
nen weer opgehaald worden. Mocht 

uw kind speciale dieetvoorschriften 
hebben, dan verzoeken wij u dit aan 
ons door te geven via email: info@
kovklarenbeek.nl. Wij melden dit 
dan bij de Pepernoten-piet.

Op school zijn er kleurplaten uitge-
deeld, hang deze voor je ramen en 
wie weet zullen er zaterdag pieten 
voor jou deur staan! Heb je de kleur-
plaat nog niet? Haal hem van onze 
Facebook pagina!
Facebook/Klarenbeekseonderne-
mersvereniging 
Wij hebben er zin in en gaan er een 
gezellige middag van maken! Deze 
intocht wordt altijd mede mogelijk 
gemaakt door de Klarenbeekse On-
dernemers Vereniging. 

Prachtig startkapitaal ‘Behoud Muziektent Terwolde’

Onvergetelijke muzikale marathon 
met 12 uren muziek

TERWOLDE.- Zaterdag 3 november was het dan eindelijk zover: de Mega 
Muziek Marathon. De dag begon direct al veelbelovend. Samen met een 
stralende zon, werden de Terwoldenaren in de vroege ochtend getrakteerd 
op een muzikale rondgang. Dit als aankondiging voor de muzikale dag, 
waarbij de muziekmarathon de start is van de grote sponsoractie ‘Behoud 
Muziektent Terwolde’. Het komende jaar zullen er diverse evenementen 
gaan plaatsvinden, waarbij gelden worden ingezameld voor de renovatie 
van het boegbeeld in het dorp, de muziektent. 

Burgemeester Jos Penninx gaf, in 
aanwezigheid van de muzikanten 
en het comité van aanbeveling, om 
exact 10.00 uur het startsein voor de 
muziekmarathon . De burgemeester 
ging terug in de tijd en roemde het 
dorp Terwolde vanwege haar inzet 
in de jaren ’50 tijdens de bouw van 
de muziektent. Die inzet van toen, 
samen met de bijzonderheid van de 
bouw als ook de ligging binnen Ter-
wolde, waren in 2010 voor gemeen-
te Voorst redenen de muziektent het 
predicaat Gemeentelijk Monument 
te geven. Jos Penninx sprak de hoop 
en het vertrouwen uit, dat mede 
door de gemeenschap van Terwolde, 
het monument de nodige renovatie 
krijgt die nodig is om dit boegbeeld 
te behouden voor de dorpskern. 

Na de opening had de burgemees-
ter nóg een taak; het jureren van de 
taarten en het kiezen van het meest 
smaakvolle en sierlijkste kunst-
werk. Samen met Alie Ensink, dé 
oliebollenspecialist van Terwolde 
en Helma Zeisink, eigenaresse van 
Brasserie Kriebelz, werd deze taak 
zeer serieus genomen. Ellen Grandia 
is unaniem verkozen tot de eerste 
Terwoldse Taart! De taarten werden 
nadien opgesneden, waarbij ook het 
publiek kon proeven. 

Muziek verbind
De organisatie had een diversiteit 
aan muziekgenres op het programma 
staan. Het werd een dag van luiste-

ren naar elkaar, genieten met elkaar, 
ontmoeten en verbinden. Het MFA 
van Terwolde was vanaf aanvang 
muziek en gezelligheid. Het publiek 
genoot van prachtige optredens door 
orkesten, zangkoren, bands en ver-
schillende ensembles. De organisa-
tie had er daarbij voor gezorgd, dat 
bezoekers geen moment hoefden te 
missen van het muzikale aanbod. Er 
werd gedurende de dag middels di-
verse thema’s eten aangeboden. Van 
luxe broodjes en ambachtelijke hap-
jes tot zelfs een buffet van stamppot-
ten. Menig bezoeker bleef ‘hangen’ 
totdat het einde van de dag. 

Hoofdact van de dag
Het muzikale aanbod was geweldig, 
maar de hoofdact van de dag was 
toch wel het optreden van het Reu-
nieorkest. Het plezier en de liefde 
voor de muziek spatte van het op-
treden af! De leden en oud-leden 
en van Ons Genoegen hadden twee 
maanden lang gezamenlijk naar dit 
moment toegeleefd,  waarbij menig 
oud muzikant het uiterste van zich-
zelf vergde en de sterke verhalen 
over vroeger moesten wachten tot 
de ‘derde helft’. Met bekende, vlotte 
nummers van o.a. Abba, Jan Smit en 
Gerard Jolink pakte het Reunieor-
kest vanaf de eerste noot het publiek 
in. Het werd een waar feestje, waar-
bij de muzikanten werden getrak-
teerd op een verdiende staande ova-
tie door het massaal toegestroomde 
publiek.

Prachtig startkapitaal 
sponsoractie
Naast muziek stond deze zaterdag 
ook in het teken van geld inzamelen 
voor de grote sponsoractie ‘Behoud 
Muziektent Terwolde’. Het doel was 
om aan het einde van de dag een 
stevig startkapitaal bijeen te hebben, 
een stevig fundament voor het ko-
mende jaar. 
Voorzitter van de muziekvereni-
ging, Coen Gronert ontving van 
Anton Bruin, namens de suppor-
tersvereniging een cheque met het 
prachtige bedrag van € 2.500,-. 
Vervolgens waren er de gehele dag 
door verschillende acties, waarvan 
de opbrengst ten goede kwamen 
aan ‘Behoud Muziektent Terwolde’. 
De verkoop van loten, waarbij de 
prijzen door vele ondernemers be-
schikbaar waren gesteld. Er werden 
bouwsteentjes aangeboden, waarbij 
iedere koper meebouwt aan de mu-
ziektent. Een deel van de opbrengst 
uit consumpties kwam eveneens ten 
goede aan de renovatie. 
Voorafgaand aan de Mega Finale 
tijdens het avondprogramma, bood 
Louis Boon namens Stichting Volks-
vermaak Terwolde een cheque aan 
van € 250,- en was het Tom Korde-
rijnk, die met een gift van € 400,- na-
mens dweilorkest De Grapendaelers 
de organisatie verraste. Dankzij de 
cheques, de deelnemers én het vele 
publiek, kon de projectgroep aan het 
einde van de marathon om 22.00 
uur € 6.300,- ! overhandigen. 

Muziekvereniging Ons Genoegen 
bedankt de projectgroep MMM, de 
vele vrijwilligers, de ondernemers/
sponsoren, de deelnemers én het 
publiek voor deze onvergetelijke 
muzikale dag! 
Graag treffen wij elkaar in het vol-
gende jaar! 

Druk bezocht zang- 
en toneeluitvoering
VOORST.- Een kerk vol bezoekers en een goed bezet Dorpshuis genoten 
vrijdagavond van het concert van Zingt den Heer en de aansluitende 
toneelvoorstelling van OCH uit Holten. 

Genieten was het in de kerk met het 
gevarieerde zangprogramma onder 
leiding van Maarten Romkes. Na het 
bondslied werden onder meer de 
liederen Matona mia cara en Can-
tique de Jean Racine gebracht. Afge-
wisseld met een piano intermezzo 
door Roel Praas die ook de bege-
leiding verzorgde. Na een orgelin-
termezzo door Gert Oldenbeuving 
werd het programma besloten met 
The Phantom of the Opera, Lead me 
Lord en His name is excellent.

Jubilarissen
De jubilarissen werden dit keer ge-
huldigd door voorzitter Rikie Kloos-
terboer, die zelf al bijna 55 jaar lid 
is van het koor. Het waren er zes dit 

keer: Chris Schouten en Christien 
Bloemkolk (60 jaar) , Willy Nieu-
wenhuis (55 jaar), Coby Timmers 
(35 jaar), Anneke Hulshof (25 jaar) 
en René Reuzel (12½ jaar).
Voor allemaal was er een oorkonde 
en bloemen. 

Na het concert ging men gezamen-
lijk naar het Dorpshuis waar na de 
pauze de toneelgroep OCH uit Hol-
ten het stuk: ‘Uutvinden is mien 
hobby’ bracht. De bezoekers genoten 
van de hilarische taferelen en omdat 
het in het stuk  allemaal om een stof-
zuiger draaide, kregen de spelers na 
afloop van Zingt den Heer een stof-
zak met een lekkere attentie.

Deventer Stadsstrand zoekt investeerders
DEVENTER.- Niet lang nadat het 
minimale streefbedrag van de 
crowdfundcampagne voor het 
horecaconcept Meadow op het 
Deventer Stadsstrand is gehaald 
is inmiddels ook alweer 50% van 
het extra gewenste bedrag geïn-
vesteerd door enthousiaste am-
bassadeurs. 

Startend ondernemers Koos & Eve-
lien Janssen hebben nog ruim een 
week om de laatste benodigde 
€30.000 euro te funden om zo ook het 
gewenste extra meubilair, keukenap-
paratuur, zonnepanelen en een min-
dervalidentoilet te kunnen aanschaf-
fen en realiseren. Investeren kan nog 
tot uiterlijk 15 november op www.
crowdaboutnow.nl/meadow.
De motivatie van investeerders is 
eigenlijk heel divers vertelt Koos. 
“Van familie, vrienden en bekenden 
die vertrouwen hebben in onze eer-
ste eigen horecazaak, mensen die 
het initiatief waarderen en de plek 
straks veel willen bezoeken tot wild-

vreemden uit het hele land die puur 
willen profiteren van het mooie jaar-
rendement van 5,2%.” De campagne 
loopt via het bekende en erkende 
platform www.CrowdAboutNow en 
investeren is al mogelijk vanaf 250 
euro. “We merken dat de 10% kor-
tingskaart die we bieden voor ieder-
een die 1.000 euro of meer investeert 
een enorm succes is” legt Evelien 

uit. “Op deze manier profiteren in-
vesteerders niet alleen van het jaar-
rendement maar ook met een leuke 
korting op eten & drinken tijdens ons 
openingsseizoen”.
Mensen die vooraf meer persoonlijke 
uitleg over het bedrijfsplan of finan-
ciële gegevens willen inzien kunnen 
mailen naar info@meadow-deventer.
nl of whatsappen naar 06 52608594.

Een eigen krant laten maken?
Voor uw bedrijf of vereniging.

Meer informatie: info@voorsternieuws.nl - (0571) 27 61 91

http://www.crowdaboutnow.nl/meadow
http://www.crowdaboutnow.nl/meadow
http://www.CrowdAboutNow
mailto:info@meadow-deventer.nl
mailto:info@meadow-deventer.nl


LAATSTE RONDE
TUINMEUBELEN
NOG 2 DAGEN...

VRIJDAG 9 NOVEMBER
70% KORTING OP ALLE

TUINMEUBEL RESTANTEN70%

ZATERDAG 10 NOVEMBER
80% KORTING OP ALLE
TUINMEUBEL RESTANTEN

80%

ALLERLAATSTE KANS!

VANAF 9 NOVEMBER GAAT DE KORTING
OP DE IJZERWARENAFDELING NAAR

50% KORTING !!
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In het nieuwbouwplan Grote Wetering in Klarenbeek 
wordt volop gebouwd. Als aanvulling op de projectbouw 
in dit nieuwbouwplan geeft de gemeente Voorst nu twee 
vrije sector bouwkavels uit. De bouwkavels zijn gelegen 
aan de Dalkweg, net buiten de bebouwde kom van de 
kern Klarenbeek.

VRIJE SECTOR BOUWKAVELS
De bouwkavels hebben een oppervlakte van circa 772 m2. 
Per kavel kan één vrijstaande woning gerealiseerd worden, 
waarbij rekening gehouden moet worden met de geldende 
bouwregels en beeldkwaliteitseisen. 

INSCHRIJVEN VAN 7 T/M 30 NOVEMBER 2018
De inschrijfperiode start op woensdag 7 november en eindigt 
op vrijdag 30 november 2018, 17.00 uur. De informatiemap 
met alle relevante documenten vindt u op www.voorst.nl/
klarenbeek-dalkweg.

VERDERE INFORMATIE
Hebt u vragen? Neem contact op met Arjan Klein: 
0571-27 92 65, a.klein@voorst.nl. ■

Uitgifte twee bouwkavels   
Dalkweg Klarenbeek

Allerzielenconcert in dorpskerk Wilp 
een groot succes

WILP.- Voor de derde maal heeft de stichting Wilp Staat Op een Al-
lerzielenconcert georganiseerd om stil te staan bij het gemis van dier-
baren. Net als de voorgaande jaren werd ook dit een sfeervolle avond 
waarop vooral de akoestische muziek aan het woord was. 

Al ruim voor 20.00 uur stroomde de 
kerk vol met mensen en zocht men 
een plekje, nadat er een kaarsje was 
aangestoken. Na de opening met een 
gedicht gingen de kerkdeuren open 
en was er in het romaanse gedeelte 
van de dorpskerk de muziek al te 
horen. Gilian Hettinga met doedel-
zak kwam de kerk binnen met in 
zijn kielzog Deventer muzikanten. 
Highland Cathedral is het nummer, 
dat men ten gehore bracht. De kerk 
vulde zich met deze overweldigende 
muziek en bezorgde de aanwezigen 
kippenvel en de toon was gezet. Dit 
gaat een bijzondere avond worden. 
En dat is het ook geworden. Er wa-

ren enkele sprekers die vertelde over 
hun persoonlijke gemis, waarna er 
een verzoek lied volgde uit gevoerd 
door een van de hieronder vermelde 
artiesten. Die overigens allen geheel 
belangeloos hebben meegewerkt. Dit 
in de sfeervolle ambiance met veel 
lichtpuntjes. Ook werden er namen 
op genoemd van overledenen. In 
liefdevolle herinnering werden zij 
op deze avond in het licht gezet. 
Ieder mens krijgt in zijn leven te ma-
ken met verlies, pijn en rouw. Dit 
zal voor iedereen op een eigen wijze 
worden gedragen en beleefd. Men 
kan die pijn niet bij een ander weg-
nemen, en voor rouwen staat geen 

tijd. Maar een reikende hand, een 
luisterend oor, oprechte aandacht en 
samen stil staan bij een groot gemis, 
daarvoor was deze avond bedoeld 
en dat is gelukt. De bezoekers ver-
lieten de kerk ieder met zijn of haar 
gedachten en gevoelens, maar alle-
maal met een positief gevoel na het 
meemaken van een hele bijzondere 
avond, waarin muziek en gesproken 
woord als troost werd ervaren. Na 
het concert was er de gelegenheid 
om na te praten onder het genot 
van een drankje. Voor verschillende 
artiesten was dat een moment om 
even spontaan met elkaar te zingen 
en muziek te maken.

De organisatie van de stichting Wilp 
Staat Op kan terug kijken op een 
geweldig avond en is voornemens 
in 2019 wederom een Allerzielen 
concert te organiseren. En ook dan 
hoopt de organisatie weer heel veel 
mensen te mogen ontvangen in de 
dorpskerk van Wilp.

Artiesten: 
Ilona Nieuwenhuis en Amanda Leu-
rink 
Saar Kroes en Olaf Koot.
André de Jong en Bernard Zwiers 
Frans Pol 
Koor Brassa
Henk Wagenaar en Deventer muzi-
kanten 
m.m.v. Gillian Hettinga 

Sprekers:
Frans Pol
Lucia Kiesbrink
Jetty Pasterkamp
M.m.v.:
Mieke Bensink
Jan Voortman
Truus Wagenaar

Tien jaar vrolijke Dialectmuziekmiddag in Voorst 
Brook Duo en Slanina Cesta 
Musikanten zetten de boel 
weer op z’n kop
VOORST.- De komende Dialectmuziekmiddag op zondag 18 november 
in het Dorpshuis in Voorst wordt een bijzonder feestje. De werkgroep 
Cornelis Hissink organiseert dan al voor de tiende keer deze middag. 

Een prestatie voor de 
groep, maar zeker ook 
voor Hissink, die bijna 
blind, dit toch maar 
ieder jaar weer voor 
elkaar weet te krijgen. 
Hij wordt hierbij gehol-
pen door enkele actieve 
Voorsternaren en hulp 
buiten het dorp. Om de 
toegangsprijs betaalbaar 
te houden is er een ver-
loting die ook weer veel 
werk met zich mee-
brengt maar toch ook 
prima slaagt. Ieder jaar is de zaal goed bezet. In 2008 werd begonnen in 
restaurant ‘t Geveltje. En nu al weer enige jaren in de grote zaal van het 
Dorpshuis. De medewerkers van het Dorpshuis zorgen altijd voor een gezel-
lige aankleding van de zaal.

Mijlpaal
Deze middag wordt ook een mijlpaal in het bestaan van het Brook duo uit 
Markelo. Henny Tijink gaat aan het eind van dit jaar het duo verlaten. In 
2019 gaat Gerrit Jan Oplaat verder met zangeres Anita Bolink. Henny en 
Gerrit Jan zingen in Voorst de bekende liedjes uit een rijk repertoire van 
honderden liedjes die ze in de loop der jaren hebben gemaakt en gezongen. 
Meestal eigen teksten.
Het optreden van het Brook Duo uit Markelo wordt afgewisseld met muziek 
en zang van de Slanina Cesta Musikanten uit Voorst. Onder leiding van Ger-
rit Lentink spelen zij weer bekende krakers uit het land van de bergen. Ook 
de Slanina Cesta Musikanten komen optreden in een gewijzigde samenstel-
ling. De presentatie van deze middag is in handen van Martien Kobussen 
bekend van het dialectradioprogramma Mo’j is luusteren op zaterdagmorgen 
om 10.00 uur bij RTV Voorst en RTV Veluwezoom.

De muziekmiddag begint om 13.30 uur en gaat door tot rond 16.30 uur. De 
kaarten kosten €6,- en zijn te verkrijgen bij Bakker Bril aan de Rijksstraat-
weg 24 telefoon 0575 501271, het Dorpshuis, Schoolstraat 14, tijdens de 
openingsuren (telefoon 0575-502756) en Cornelis Hissink aan de Tuinstraat 
2 in Voorst (telefoon 0575-501970).
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 5 t/m zondag 11 november 2018. Week 45. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Dr. Oetker  
Ristorante pizza

alle combinaties mogelijk

11.615.-7.68

3 STUKS

Kanzi appels
PER KILO LOS 2.791.49

 Authentiek vloerbrood 
 heel brood 

 0.99  1.59 
 1.49 

 Vers uit eigen oven!  

Boerenkool zak 300 gram 

Spitskool  zak 300 gram 

Zuurkool schaal 500 gram 

Soepgroenten zak 350 gram

2 STUKS
ALLE COMBINATIES MOGELIJK2.- 2.60 -  3.24 

7.99

Alle Robijn
alle combinaties mogelijk

15.98

1+1 GRATIS*
bijv. 2 flacons wasmiddel 

color vloeibaar à 735ml

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

1.09 

Honig  
basis voor soep

2 pakjes à 41-137 gram 
alle combinaties mogelijk

2.18

bijv. 2 pakjes basis voor
groentesoep à 53 gram

1+1 GRATIS*

0.93 Alle Blonde d’Aquitaine  
runderbraad- of stoofvlees 1.25 

bijv. 100 gram riblappen25% KORTING*

1.99 1.29 
Bloemkool
PER STUK

Spaar nu voor originele KitchenAid pannen P
A

N

N
E N Z E G E L

P

A N N E N Z E G
E

L

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1

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

Paprikamix
per 3 verpakt

1.651.651.

0.99

Beenham
naturel of  

honing-mosterd

100 GRAM

1.091.091.
1.141.141. 0.75

Coop 
beemsterkaasbroodjes  
of frikandelbroodjes XL
per 2 stuks verpakt

1.981.981.
2.382.382. 1.50

Heerlijk vers 
uit eigen oven! 
Heerlijk vers 

uit eigen oven! 
Heerlijk vers 

Coop vleeswaren
3 pakjes à 80-125 gram

alle combinaties mogelijk

2+1 GRATIS

3.003.003. 2.-

3.703.703. 1.85
bijv. 2 flessen 

Pepsi cola max à 1500 ml

1+1 GRATIS*

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

Lay’s 
Oven Baked, Sensations, 

Mediterannee of Sunbreaks
per 4 stuks verpakt

1.361.361.
1.691.691. 0.99

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

16.4910.49
Hertog Jan bier
krat 24 flesjes à 300 ml

Alle 
Elvive, Elnett, 

Studio Line, 
Ambre Solaire  

of Garnier

3.873.873. 1.93
bijv. Elvive 

shampoo color-vive50% KORTING*

Geldt ook voor 
zonnebrand!

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

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

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE De 

LelieDe 
Lelie

zegeltje_Opmaak 1  14      

Weekendje doen bij Hof van Twello

Prima aanlegsteiger tijdens fiets 
of wandeltocht
TWELLO.- In het weekend zijn de kassen van Hof van Twello heerlijk 
verwarmd. Een ideale plek om even lekker bij te komen tijdens een 
wandeling of fietstocht. Met een kop warme chocola,  koffie of thee of 
een volledige lunch. Kinderen kunnen spelen in de verwarmde speel-
kas met onder andere een zandbak, tafelvoetbal en sjoelbak. Gezellig! 
Ook als het miezert of regent. Vanaf 10.00 uur kun je er terecht.

Veel bijzondere planten
Vanaf begin 2017 kan Hof van 
Twello haar kassen verwarmen. Er 
werd toen een houtsnipperkachel 
geplaatst waarin snoei en dunhout 
van eigen land en van landgoed 
Beekzicht uit Voorst worden ver-
brand. Lokale duurzame energie 
dus. In dat jaar werd er ook begon-
nen met het aanplanten van perma-
nente gewassen. En langzamerhand 
komt die aanplant tot zijn recht. Het 

is  heerlijk toeven tussen de guaves, 
bananen, suikerriet, mimosa, gem-
ber, boomtomaat, Japanse mispel, 
papaya en nog vele andere bijzon-
dere gewassen. Leuk om te zien, nog 
leuker om er onder te zitten. Hof 
van Twello creëerde  tal van knusse 
hoekjes. Gert Jan Jansen leeft zich 
met zijn opleiding topische planten-
teelt aan Wageningen Universiteit 
helemaal uit. En iedereen mag er 
van meegenieten!

Ongedwongen met kwaliteit
Het devies van Hof van Twello is 
ongedwongen met kwaliteit. Dat 
betekent een plek zonder opsmuk. 
Je kunt er met laarzen aan terecht, 
maar ook met pumps, in je werk-
kleding of in het zondagse pak. Kin-
deren kunnen zich uitleven in de 
tuin of in de speelkas, maar je rustig 
terugtrekken kan ook. Je mag rustig 
eens een kijkje nemen in de tuinen 
of bij de houtsnipperkachel, of in de 
keuken.. Dialect is voor sommigen 
de voertaal, maar ook met Engels, 
Frans, Duits  of Spaans kun je er 
veelal terecht. En Laurette spreekt 
ook nog een woordje Portugees. Wat 
wil je meer….  En die kwaliteit  uit 
zich ook in de kaart met veel gerech-

ten op basis van eigen en streekpro-
ducten. Je kunt er terecht voor een 
lekker broodje salami maar ook voor 
vega en vegan gerechten.  Voor heer-
lijke warme tussendoortjes of een 

ijskoud Davo of Apeldoorns biertje. 
(En Grolsch). De eigen wijnen van 
de Hof zijn inmiddels vermaard. 

Ook wandel en fietsroutes 
vanaf de Hof
Natuurlijk kun je het wandelpad 

over de Hof doen, gratis vanaf 1 november, en al-
tijd interessant door de veelheid aan vogelsoorten 
die je tegenkomt, ook in de winter. Speciaal voor 
haar gasten heeft de Hof ook gratis eigen wandel 
en fietsroutes samengesteld. De wandelroutes zijn 
6 tot 16 km lang en voeren je de uiterwaarden in 
of  langs landgoederen van Twello en de Fliert.  De 
fietstochten zijn rond de 30 tot 40 km.  Vraag er om 
in de winkel. Zie ook www.hofvantwello.nl

Zoeken naar Verbinding
Stap in en kom naar 
de kerk van Wilp
WILP.- Eén minuut voor tien. De gong op het sta-
tion laat zich horen. Instappen?

Het lijkt alsof we op een station op de trein staan 
te wachten om ons te laten vervoeren naar een be-
staande plek. Toch bevinden we ons niet op het 
perron maar in de kerk. In de kerk van Wilp is op 
zondag 11 november het interieur veranderd in een 
plek waar mensen zitten te wachten om op zoek te 
gaan naar Verbinding. Een muzikale reis staat de 
reizigers te wachten.  
In deze Nieuwsdienst is drs. Kees Bulens onze 
‘reisleider’. Taco van Dijk (gitaar) en Tamara Ni-
villac (zang) verlenen hun speciale medewerking 
en zijn, evenals het Nieuwsdienstkoor onder lei-
ding van Sandra de Bruin, ingestapt om op zoek te 
gaan naar Verbinding.
Zin om met ons op reis te gaan? Stap in en kom naar 
de kerk van Wilp. Aanvang van de dienst is 10.00 
uur. De kerk is vanaf 9.30 uur open en u wordt dan 
verwelkomd met een kopje koffie/thee of ranja.

Halloween feest BSO 
Smallsteps de Fliert
TWELLO.- Afgelopen dinsdag 30 oktober or-
ganiseerde Smallsteps de Fliert een echt Hal-
loweenfeest samen met de kinderen. Wat was 
iedereen mooi verkleed!

Eerst is er gezellig samen gegeten: soep en een 
broodje afgehakte vinger (knakworst). Hierna werd 
de groep opgedeeld in tweeën. De jongste kinderen 
vanaf 4 jaar tot en met 8 jaar en een groep van 8 
jaar en ouder. De jongste kinderen gingen spelle-
tjes doen: van eigen toverdrank maken tot Hallo-
ween kwartet. Voor de oudste kinderen was er een 
spannende Halloween speurtocht om de Fliert met 
verschillende opdrachten. Ook was het speellokaal 
omgetoverd tot een echt spookhuis, spannend hoor. 
Als afsluiting met alle kinderen een disco in de hal, 
waar de oudste kinderen muziek mochten draaien 
achter de draaitafel. Het was een zeer geslaagde 
avond!



Pagina  21 Voorster NieuwsWoensdag 7 november 2018

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

Eigenaresse Jannie Vorderman: 
“Je weet dat het er ooit van gaat komen”

Vorderman Terwolde sluit na 
50 jaren haar deuren

TERWOLDE.- Het was hard werken in de zestiger jaren, toen Joop en Jan-
nie Vorderman hun eigen bedrijf begonnen. Er was een samenwerking met 
bedrijven in de omgeving. Joop vertrok iedere ochtend richting Apeldoorn 
en De Beemte, waar hij onder meer hondenbrokken produceerde. Jannie 
bleef in Terwolde en startte ’s morgens om zessen met alle werkzaamhe-
den. Zes dagen in de week, waarbij een werkdag eerst rond middernacht 
eindigde. Nu, bijna 50 jaren later, sluiten de deuren van een prachtig be-
drijf, welke tot zelfs ver buiten de regio werd geroemd om kwalitatief goe-
de producten, met name de tuinmeubelen. 

“Wanneer het aan Joop had gelegen, 
waren we misschien nog lang niet 
gestopt.” Jannie memoreert aan de 
enorme drive die haar man had, een 
ondernemer in hart en nieren. “De 
Vordermans is een echte molenaars-

familie. Overal hadden zij molens 
in de omgeving”. Jannie en Joop 
bouwden hun bedrijf verder uit, 
waarbij in 2002 een enorm complex 
de oude loodsen ging vervangen. 
De verkoop van tuinmeubelen werd 

een van de hoofdthema’s binnen het 
bedrijf. “Na de nieuwbouw was het 
spannend. We moesten 25% meer 
omzetten. Joop had zoiets van, als 
we het niet redden, hebben we het 
wel geprobeerd.” De verkoop van de 
tuinmeubelen werd een nog groter 
succes, Vorderman Terwolde werd 
een begrip in de regio, was toonaan-
gevend met kwalitatief mooie pro-
ducten. 
Drie jaren geleden overleed Joop, 
waarmee Jannie Vorderman sinds 
1970 was getrouwd. Na dit plotse-
ling overlijden werd er gekeken naar 
opties om de zaak voort te zetten. 
Zijn er mogelijkheden, is er bedrijfs-
opvolging. Uiteindelijk werd beslo-
ten om het bedrijf te gaan beëindi-
gen. “Je weet dat het er ooit van gaat 
komen” en er is naar de beëindiging 
van het bedrijf toegewerkt. 
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 no-
vember is de laatste verkoop van 
tuinmeubelen. Op vrijdag gaan de 
goederen met 70% korting weg, op 
zaterdag krijgen de kopers 80% kor-
ting op de reguliere verkoopprijs. De 
spelregels zijn eenvoudig; zelf opha-
len en direct betalen. 
De verkoop van de ijzerwaren en 
overige zaken gaat door tot het einde 
van het jaar. Daarbij zal nog eenmaal 
op grote schaal vuurwerk worden 
verkocht, zoals Terwolde dat ge-
wend is. 
Op 29 december zal Vorderman haar 
deuren definitief sluiten. 

BEZOEKREGELING
Mijn werk als gezinscoach heeft 
vele interessante, boeiende, treuri-

ge en ook hele mooie kanten! Zo zie 
je schrijnende gevallen, ben je soms 

betrokken bij zware maar noodzakelijke 
uithuisplaatsingen en zie je pubers die thuis 

een dictatuur voeren.
Daarentegen zie je kinderen opgroeien, opbloeien en weerbaar wor-
den. Ouders die in hun kracht komen te staan en de regie terug 
pakken. 
En één keer per maand heb ik een bezoekregeling. Dit zijn vaak de 
krenten uit de pap waarbij je met het gezin meeloopt en vaak een 
observerende en begeleidende rol hebt. Maar ook terecht komt bij 
de Mac Donalds, een kinderboerderij dan wel kermis.

Zo ben ik afgelopen week beland bij “kids playground”. Een indoor 
speeltuin met 200 overenthousiaste kinderen en 100 onderuit ge-
zakte ouders. 
Bij binnenkomst schuifel je tussen de rennende kinderen door naar 
een plastic Ikea tafeltje. Hier aangekomen krijgen al je zintuigen 
meer prikkels dan Benno L kreeg in een volgepakt kinderzwembad. 
En snap je dat alle ouders zich verschuilen achter hun laptop en 
telefoon.

Rond 13.00 een oproep aan alle kinderen om te dansen en een spel-
letje te doen. Ze kregen dropveters in drie verschillende kleuren. 
Super handig, snoep geven aan onze jonge obesitassers, ADHD’ers 
en glutenvrij-eters. Denk je dat je ze kapot thuis krijgt na het kinder-
feestje, staan ze harder te trippen op het bankstel dan een willekeu-
rige gabber op een housefeest. 
En dan zeiden ze vroeger in de gymzaal dat je niet op je sokken 
mocht sporten aangezien dat gevaarlijk is. Hier rent 80% als een 
bezetene van zijn patat richting de trampoline, naar het toilet, terug 
naar zijn ranja en dat op sokken. Moet ik nu gaan twijfelen aan de 
kennis en kunde van de gym docenten? Of zit er een professionele 
sokken verkoper achter dit concept die baat heeft bij de slijtage?

Om 14.00 werd er omgeroepen dat ze verstoppertje gingen spelen. 
Als een roedel jonge honden rende de kinderen naar de dansvloer. 
Daar aangekomen duurde het menig kind te lang en was de span-
ningsboog na 30 seconden wachten op. Op latere leeftijd herkent 
menig man zich hier nog wil in als hij pornografisch materiaal be-
kijkt. Na een paar seconde gaat het vervelen en heb je nieuw mate-
riaal nodig. Het concept opzich is uren achter elkaar te herhalen. 

Enfin, twee slopende uren verder. Waarbij je meer indrukken binnen 
hebt gekregen dan een vegetariër met smetvrees in een plaatselijke 
slachterij ben je totaal uitgeput. Met oorsuizen en bonkende kop-
pijn loop je het kinderparadijs uit. Alwetende dat je betaald hebt 
gekregen om naar moeders te kijken en een column te bedenken. Je 
kan het slechter treffen!

Danny roelofs

Kampioenen ’14-’18

Voetbal in neutraal Nederland
REGIO.- Op 11 november is het 
100 jaar geleden dat de Eerste 
Wereldoorlog eindigde. Neder-
land bleef neutraal tussen 1914 en 
1918, maar de ‘Grote Oorlog’ was 
wel op talloze manieren voelbaar 
in de Nederlandse samenleving. 
De maatschappij veranderde blik-
semsnel.

Het Nederlandse voetbal weerspie-
gelde de oorlog in het klein. Tij-
dens de Eerste Wereldoorlog ging 
het landskampioenschap naar vier 
clubs die nog altijd actief zijn in het 
betaalde voetbal: Sparta (1915), Wil-
lem II (1916), Go-Ahead (1917) en 
Ajax (1918). Vier clubs met een ei-
gen identiteit en een eigen verhaal. 
In dit boek staan daarom deze clubs 
centraal. Ze symboliseren samen de 
ontwikkeling die het Nederlandse 
voetbal begin 20e eeuw doormaakte.
Van de mobilisatie van het leger tot 
de ‘staat van beleg’ in het zuiden 
van het land. Van Belgische oor-
logsvluchtelingen tot geïnterneerde 
militairen van de oorlogvoerende 
landen. Het voetbal kreeg ermee te 
maken: er werd een noodcompetitie 
ingesteld, omdat clubs spelers moes-
ten afstaan aan het leger en dus geen 
representatieve elftallen konden op-
stellen.
Het voetbal maakte juist tijdens de 
Eerste Wereldoorlog grote veran-
dering door. Voetbal was vóór de 
oorlog nog een elitesport die alleen 
deftige landskampioenen uit de 
grote steden van West-Nederland 
voortbracht. Tijdens de Eerste We-
reldoorlog ontwikkelde het zich tot 
een landelijke volkssport voor alle 
lagen van de bevolking.
Het deftige Sparta bouwde het eer-
ste moderne clubstadion. Willem II 
haalde de landstitel voor het eerst 
naar het zuiden. Go-Ahead was de 
eerste arbeidersclub die de landsti-
tel greep, met een geïnterneerde En-
gelsman als sterspeler. Een andere 

Engelse oorlogsvluchteling, Jack 
Reynolds, maakte van Ajax een top-
club. En het clublied van Ajax werd 
gecomponeerd door een oorlogs-
vluchteling uit België.
De clubspecialisten Anton Slotboom 
(Sparta), Roger Rossmeisl (Willem 

II), Herman Starink (Go-Ahead) en 
Menno Pot (Ajax) reconstrueren het 
verhaal van de ‘oorlogslandstitel’ 
die hun club veroverde en schetsen 
zo een beeld van een Nederlandse 
volkssport in ontwikkeling, in de 
schaduw van de ‘Grote Oorlog’.

     

     

PLAATS  DAG  DATUM TIJD   LEEFTIJD  LOCATIE 

Terwolde Maandag  5 en 19  15:15 uur tot 16:15 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Bongerd

Teuge Maandag  12 en 26 15:30 uur tot 16:30 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Zaaier

Twello Dinsdag  6 en 20  14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 7 jaar De Groene Wig/Fliert

   16:00 uur tot 17:00 uur  8 t/m 12 jaar

Bussloo Dinsdag  13 en 27 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein St. Martinus

De Vecht Woensdag  7 en 21 12:45 uur tot 13:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein Antonius

Nijbroek  Woensdag 7 en 21  14:30 uur tot 15:30 uur  4 t/m 12 jaar  Schoolplein  Ten Holtens Erve

Wilp Woensdag 14 en 28 12.30 uur tot 13.30 uur 4 t/m 12 jaar Schoolplein De Hagewinde

Klarenbeek  Donderdag  8 en 22 15:00 uur tot 16:00 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein Kopermolen 

Voorst  Donderdag  15 en 29  14:00 uur tot 15:00 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Wiekslag

Wilp Achterhoek Vrijdag 9 en 23 14:00 uur tot 15:00 uur 4 t/m 12 jaar Schoolplein OBS Wilp Achterhoek

Nijbroek  Vrijdag  16 en 30 14:30 uur tot 15:30 uur  4 t/m 12 jaar  Schoolplein Ten Holtens Erve 

NOVEMBER

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

Tom Spijker
Beweegcoördinator

Ismar Maglajlic
Buurtsportcoach

Mobiel: 06-48031070
Email: tom@voorstactief.nl

Mobiel: 06-15191179
Email: ismar@voorstactief.nl

Kalender
On tour

hig
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e

On tour
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Deelname aan de activiteiten is gratis
Bij slecht weer gaan we naar binnen
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Sporten voor het goede doel

De Sinterklaasbank
TWELLO.- Curves Twello, zet zich de maand november in om aan-
dacht te vragen voor de Sinterklaasbank. Een prachtige stichting 
die ervoor zorgt dat kinderen uit kansarme gezinnen niet door de 
Sint worden overgeslagen. 

De Curves clubs staan erom bekend zich niet alleen in te zetten voor 
vrouwen, maar ook voor de gehele gemeenschap. Bij Curves sporten 
vrouwen die profiteren van het 30 minuten concept. Een half uur spor-
ten is gemakkelijk in te planning. Er sporten dan ook veel moeders bij 
ons die de Sinterklaasbank logischerwijs een warm hart toedragen. Geen 
moeder moet eraan denken dat je je kind moet proberen uit te leggen dat 
Sinterklaas dit jaar niet bij jou kan langskomen. Dat valt niet uit te leg-
gen. Door te sporten zetten vrouwen zich actief in; voor het goede doel 
en voor hun eigen lichaam en gezondheid.
De Sinterklaasbank is alle Curves ondernemers uit het land zeer dank-
baar voor hun inzet. Dit jaar zorgt de Sinterklaasbank ervoor dat 5000 
kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, een mooi sin-
terklaascadeau krijgen. En niet zomaar een cadeau; een cadeau dat de 
kinderen zelf uit mogen kiezen door middel van een cadeaubon van een 
grote speelgoedketen.
Bij Curves Twello en bij restaurant de Hamer in Twello staat een mini 
sinterklaasbankspaarpot om een donatie in te doen. Daarnaast wordt 
aantal extra activiteiten georganiseerd bij Curves zoals challenges, mas-
sages, diverse proeverijen en een Bingo. Om extra geld in te zamelen. 
Help jij mee ?

Verwendag voor Mantelzorgers 

bij Guasha Wilp
WILP.- Vrijdag 9 november kunnen (jonge) mantelzorgers zich een dagje 
lekker laten verwennen bij Guasha Praktijk Wilp/Buitenplaats Wilp. 
Mantelzorgers kunnen zich dan ontspannen bij een Guasha Ontspan-
ningsmassage of met een paardensessie weer even tot zichzelf komen 
met hulp van een van de paarden van Buitenplaats Wilp.  

Darja Buytendijk, guashatherapeute 
en paardencoach, is een van de ini-
tiatiefnemers voor deze dag. “Mijn 
collega Carla Verhaaf en ik wilden 
graag deze dag wat betekenen voor 
deze groep mensen. Mensen die 
vaak dag in dag uit klaar staan voor 
een ander. En daarbij al snel de zorg 
voor zichzelf vergeten. Wij hopen 
met deze dag een klein steentje bij 
te kunnen dragen om mensen weer 
energie te geven door ze lekker 
te laten ontspannen. Met wat wij 
aanbieden op de unieke plek van 
Buitenplaats Wilp.” Mantelzorgers 
kunnen zich opgeven voor een Gu-
asha ontspanningsmassage of een 
paardensessie. Buytendijk legt uit: 
“We willen mensen graag laten kie-

zen. De een heeft zin in een fijne, 
versterkende Guashamassage voor 
het hele lichaam. De ander wil zich 
juist ontspannen tijdens een Guasha 
Gezichtsbehandeling en weer een 
ander wil juist de kans aangrijpen 
om eens lekker met een van de paar-
den aan de slag te gaan; borstelen, 
wandelen, een ritje of spelen. Wat 
je ook kiest, de rode draad is dat je 
energie weer gaat stromen, je lekker 
ontspant en je weer even tot jezelf 
komt. En heel belangrijk, wij zien 
ook graag jonge mantelzorgers ver-
schijnen.” Om zoveel mogelijk men-
sen te helpen, duurt iedere sessie 
ongeveer een half uur.  Meer infor-
matie via: guashawilp@gmail.com of 
puurvitaal@gmail.co

Lagere energierekening 
dankzij energiecoach
GEMEENTE VOORST.- Vijf energiecoaches gaan deze winter weer op 
pad om bij inwoners thuis te kijken welke mogelijkheden er zijn om 
hun woning te verduurzamen. Energiebesparende maatregelen zorgen 
voor een lagere energierekening, een verbeterd wooncomfort en het is 
goed voor het milieu. De energiecoaches helpen u daarbij. Inwoners 
die nog dit jaar een thuisbezoek van de energiecoach aanvragen maken 
daarnaast ook kans op een leuke duurzame prijs met de winactie. 

Energiecoaches zijn een succes
Voor het derde jaar op rij kunnen 
inwoners van de gemeente Voorst 
deze winter gratis een keukentafel-
gesprek met een energiecoach van 
de gemeente en de energiecoöpe-
ratie EnergieRijk Voorst aanvragen. 
Zo’n tweehonderd huishoudens 
hebben hier al gebruik van gemaakt. 
De vijf vrijwillige energiecoaches in-
formeren u over het verduurzamen 
van uw woning en daarmee het ver-
lagen van uw energierekening. Ze 
maken zowel woningeigenaren als 
huurders wegwijs in de verschillen-
de mogelijkheden van verduurza-
men en de subsidiemogelijkheden. 
Binnenkort starten er nieuwe extra 
energiecoaches, want er zijn veel 
aanvragen voor een thuisbezoek. 

Informatie op maat
Bij een thuisbezoek brengt de ener-
giecoach eerst in kaart hoe het huis 
er duurzaam gezien voor staat. Dit 
doet hij met behulp van een warm-
tescan en een digitale huisscan. 
Aan de hand van de wensen van 
de woningeigenaren geeft de ener-
giecoach daarna informatie over de 
verschillende mogelijkheden van 

bijvoorbeeld isoleren, verlichting, 
warmtepompen of zonnepanelen. 
Energiecoach John Kempink: “Elke 
stap die je richting duurzaamheid 
zet is een goede. Daar heb je geen 
groene vingers voor nodig, prakti-
sche oplossingen om energie te be-
sparen zijn goed voor het milieu en 
de portemonnee!”. Zelf heeft John 
een elektrische fiets gekocht waar-
mee hij naar zijn werk fietst en hij 
woont in een relatief nieuw en duur-
zaam huis: “Al kan het natuurlijk 
altijd nog beter, dus ik zit zelf ook 
niet stil”. John vindt het leuk om te 
merken hoe betrokken mensen zijn 
bij hun eigen duurzaamheid: “Het is 
belangrijk dat mensen het stap voor 
stap doen. Ik begeleid hen in het 
woud van keuzes en mogelijkheden 
en kijk waar ze aan toe zijn”. 

Warmtecamera
Met de warmtecamera zien coaches 
waar warmte wegloopt in het huis. 
Daarvoor moet het buiten wel koud 
zijn, liefst rond het vriespunt. John: 
“Het is een gewone camera, maar 
dan thermisch. In plaats van een 
foto zie je een infraroodbeeld waar-
op duidelijk zichtbaar is op welke 

plekken warmte weglekt. Je ziet het 
kleurverschil wanneer je de camera 
op een muur of op een raam richt, 
bij het glas is de kleur roder omdat 
daar de warmte weglekt. Bij oudere 
huizen met een latere aanbouw zie 
je ook goed het verschil. Bij het oude 
gedeelte lekt meestal meer warmte 
weg. Soms zie je ook het verschil 
wanneer je de lamellen of luxaflex 
dichtdoet, de temperatuur stijgt dan. 
Dat zijn echte eyeopeners voor men-
sen!”. 

Winactie
Wie in de periode van 10 oktober tot 
31 december 2018 een gesprek aan-
vraagt bij één van de energiecoaches 
maakt automatisch kans op een leu-
ke duurzame prijs. Het prijzenpak-
ket bestaat uit: 1 x een dagje rijden in 
een Tesla, 2 x een energieverbruik-
meter van de Consumentenbond 
(Huisbaasje), 2 x een compostbak, 
2 x een vegetarische box, 3 x een 
energiebox met energiebesparende 
tools en 3 x het boek ‘De verborgen 
impact: Alles voor een eco-positief 
leven’ van Babette Porcelijn. 

Maak een gratis afspraak
Bent u inwoner van de gemeente 
Voorst en geïnteresseerd in een 
gratis vrijblijvend gesprek met een 
energiecoach? Vul het formulier in 
op energierijkvoorst.nl of bel de ge-
meente: 0571-27 99 11. Meer infor-
matie: energierijkvoorst.nl en regio-
naalenergieloket.nl/voorst

Badmintonclub jubileert

TWELLO.- Afgelopen maandag be-
stond badmintonclub BC-Twello op 
de kop af 45 jaar. Het uitje ter gele-
genheid van dit jubileum hadden 
de leden reeds in september gehad 
maar op de echte verjaardag werd er 
een toernooi georganiseerd.
Nu gebeurt dat bij BC Twello re-
gelmatig, maar deze keer was bij-
zonder omdat de Burgemeester, 
Jos Penninx (bijgestaan door Ingrid 
de Croon van gemeente Voorst), de 
eerste shuttle sloeg om het toernooi 
te openen. Maar voordat het zover 
was refereerde hij in een toespraak 
aan de verbinding tussen mensen 
in clubverband en dat deze sterker 
wordt als we elkaar positief moti-
veren. Toen het toernooi van start 
was gegaan viel het de Burgemees-
ter en Mw de Croon, inderdaad op 
dat BC Twello een heel saamhorige 
vereniging is waarbij jong en oud 

elkaar respecteert en er met elkaar 
een gezellige en sportieve avond van 
weet te maken. Ook de professionele 
houding enerzijds met het informele 
karakter anderzijds geven BC Twello 
een bijzonder cachet. De burgemees-
ter gaf toe ooit getennist te hebben 
doch slaat nu eerder een balletje op 
de green. 
In de originele statuten staat letter-
lijk: ‘De vereniging heeft ten doel de 
ontwikkeling van de lichamelijke 
ontwikkeling in het algemeen en de 
beoefening van de Badmintonsport 
in het bijzonder. Zij tracht dit doel 
te bereiken door oefeningen te hou-
den en door het uitschrijven van 
en/ of deelnemen aan wedstrijden, 
alsmede door alle andere wettige 
middelen…’. Dat doel staat nog fier 
overeind hoewel we nu geen idee 
hebben wat men destijds bedoelde 
met ‘andere wettige middelen’. De 

eerste ledenlijst van november 1973 
was eenvoudig opgesteld, ieder lid 
had zijn naam en adres eigenhandig 
opgeschreven. Dat waren destijds 
42 namen en momenteel zijn dat er 
51. De badmintonsport heeft in Ne-
derland zeker in de eerste jaren een 
enorme populariteit genoten. Nu 
geldt dat in Europa voor Engeland 
en Denemarken maar leeft de sport 
veel meer in Aziatische landen als 
Maleisië, Indonesië en India. Onte-
recht vindt BC-Twello, want het is 
een volwaardige sport die zowel fy-
siek als mentaal uitdagend is. 
Bent u benieuwd naar onze club en 
badminton in het bijzonder neem 
dan een kijkje op onze website www.
bctwello.nl of kom gezellig langs op 
de maandagavond vanaf 20.00 uur in 
sporthal de Jachtlust waar we spelen 
tot 23.00 uur. Neem gerust sportkle-
ding mee, rackets zijn voorhanden. 

Kerstworkshop kerststuk maken bij Voorwaarts
 
TWELLO.- Workshop by Nadine verzorgt een kerstworkshop bij Voorwaarts in Twello op maandagavond 10 
december. De avond duurt van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. De kosten zijn €30,00 per persoon. Inschrijven 
kan tot 1 december. 
Na ontvangst met een kopje koffie of thee gaat u aan de slag met uw kerststuk. Er wordt deze avond een mooi 
kerststuk van 60 cm breed gemaakt, geschikt voor op tafel of op een dressoir. Zin in een gezellige decemberavond? 
Geef u dan op per mail of Whatsapp: nadine_hurenkamp@live.nl of 0611415940. Geef uw voorkeur aan wat 
betreft de kleur: wit/zilver of rood/brons. Ga naar Facebook voor foto’s: workshopbynadine

http://www.bctwello.nl
http://www.bctwello.nl
mailto:nadine_hurenkamp@live.nl
tel:0611415940
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Scholenmarkt in het Zone.college
Op woensdag 14 november is er in Zone.college (vroeger AOC-Oost) in Twello van 18.00-20.30 uur 

weer een scholenmarkt waar het voortgezet onderwijs uit de omgeving zich komt presenteren. 

Hoewel het nog vroeg in het schooljaar is, komt de schoolkeuze voor de achtstegroepers al 

heel snel dichterbij. Een goede oriëntatie op de mogelijkheden blijft noodzakelijk. Scholen uit 

Deventer, Apeldoorn, Zutphen en Twello zullen weer aanwezig zijn om leerlingen en ouders op 

de hoogte te  stellen van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen op hun school om op die 

manier leerlingen te werven. Ze zullen zich op zijn best aan u proberen te presenteren. Ook 

ouders en leerlingen van groep 7 worden van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen om 

alvast een voorschotje te nemen op volgend jaar. 
We zijn er erg blij mee dat we elk jaar weer een scholenmarkt kunnen presenteren waar u als 

ouder zich met uw kind een beeld kunt vormen van alle mogelijkheden. En gezien de grote 

belangstelling voldoet deze avond aan een grote behoefte van de ouders/verzorgers. Een 

goede keuze maken voor het vervolgonderwijs kost tijd en is lang niet altijd gemakkelijk. De 

basisschool kan u ongetwijfeld op de hoogte brengen met  alle vormen van het VO, maar een 

gesprek met leerkrachten van de diverse VO-scholen heeft een duidelijke toegevoegde waarde. 

Met eventuele bezoeken aan de scholen voor VO krijgt u een nog duidelijker beeld om een 

afgeronde en gefundeerde keuze te maken voor een school waar uw kind zich prettig op gaat 

voelen. 
We heten natuurlijk alle scholen voor VO van harte welkom en we willen hen bedanken dat ze 

zich in Twello willen presenteren. Elk jaar weer proberen de scholen de presentaties zo attractief 

en duidelijk mogelijk aan u voor te schotelen en dat vergt toch een behoorlijke voorbereiding. 

De scholen die aanwezig zijn, presenteren zich in dit Voorster Nieuws, zodat u al een klein beetje 

op de hoogte bent van datgene wat u kunt verwachten. Na deze onderwijsmarkt zijn er in de 

loop van het schooljaar diverse open dagen op de verschillende scholen. Die zijn in dit Voorster 

Nieuws of op de avond zelf aangegeven. Een bezoekje tijdens de schooluren behoort vaak tot de 

mogelijkheden. Ook zal de basisschool u natuurlijk van de nodige informatie kunnen voorzien. 

Vraag er naar! 
U kunt op 14 november parkeren in de nabijheid van de school en bij het gemeentehuis. U mag 

natuurlijk (liever!) ook op de fi ets of lopend komen. 
Wij wensen u met uw kind een leerzame avond en veel succes en wijsheid met de schoolkeuze 

van uw kind.

Namens het basisonderwijs,Arjan Wierenga
Dick van Amerongen

woensdag
14 november

18.00 UURT/M
 20.30 U

UR

DEELNEMERS
 Stedelijk Lyceum Zutphen
 Gymnasium Apeldoorn
 Etty Hillesum Lyceum 
 Koninklijke
 Scholengemeenschap
 Christelijk Lyceum
 Zone.college
 Sprengeloo
 Edison College
 Veluws College
 De Heemgaard
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Sprengeloo
Wil je graag ervaren hoe het is om les te krijgen op Sprengeloo? Geef 
je dan via onze website www.sprengeloo.nl op voor de DOE-dagen! De 
DOE-dagen zijn elke woensdagmiddag in november van 14.15 tot 15.45 
uur. 

 Woensdag 7 november 2018
 Woensdag 14 november 2018
 Woensdag 21 november 2018: basis-kader (je ouders mogen mee)
 Woensdag 28 november 2018: mavo X-tra (je ouders mogen mee)

Open dag
Kijk rond in het gebouw, doe proefjes en stel al je vragen! 
Dinsdag 15 januari 2019, 15.00 tot 17.00 uur en 18.30 tot 
20.30 uur

Voorlichtingsavond voor ouders
Terugkomavond voor vragen en informatieavond 
over Mavo X-tra. Woensdag 30 januari 2019, 19.30 uur

Sprengeloo
Sprengenweg 81, 7314 PH Apeldoorn
Tel.: 055 - 357 53 00
info@sprengeloo.nl | www.sprengeloo.nl

SPRENGELOO

Op Sprengeloo leer je met je hoofd 
én je handen. Door vooral veel te 
DOEN ontdek je wat je leuk vindt 
en wat bij je past. Ook in theoreti-
sche lessen besteden docenten veel 
aandacht aan ‘DOE-dingen’. Door te 
doen, te zien en te proberen ontdek 
en ontwikkel je jouw talent.

Leren door te doen!
 mavo X-tra 
 (theoretische leerweg)
 gemengde leerweg
 kaderberoepsgerichte leerweg
 basisberoepsgerichte leerweg

We hebben ook dakpanklassen (ba-
sis/kader, kader/mavo). In een dak-
panklas krijg je les op het hogere 
niveau.

Talenturen
In de brugklas kun je kiezen uit ver-
schillende talenturen. Een middag 
per week werk je aan je talent. Je 
kunt je talenten laten zien, maar je 
kunt ze ook ontdekken. Je kunt 
kiezen uit:
 Kunst & Cultuur
 Sport & Bewegen
 Natuur & Techniek

Ondersteuning
Op Sprengeloo bieden we je hulp 
bij alle vakken. We begeleiden je, 
als je dat fijn vindt, ook bij dyslexie, 
dyscalculie, sociale vaardigheden 
of faalangst. Natuurlijk begeleiden 
we je bij je beroeps- of studiekeuze.

Profielen
Misschien weet je al wat je wor-
den wil, misschien nog helemaal 
niet. Aan het einde van klas twee 
kies je een profiel. Dat duurt nog 
even, maar het is belangrijk dat je 
weet uit welke vijf profielen je kunt 
kiezen. We zijn de school met de 
meeste profielen in Apeldoorn. Bij 
ons kun je dus alle kanten op! Han-
dig voor als je eerst wil ontdekken 
wat je het leukst vindt. De profielen 
zijn:
 Bouwen, wonen en interieur
 Produceren, installeren 
 en energie
 Mobiliteit en transport
 Zorg en welzijn
 Dienstverlening en producten

De Heemgaard
Heemradenlaan 125, 
7329 BZ Apeldoorn
Tel: 055 - 538 56 00
info@heemgaard.nl 
www.heemgaard.nl

DOE-dagen
Kom 7, 14, 21 of 28 november langs bij ons op school! Leer bruggen 
bouwen, verken het zonnestelsel, maak kennis met Latijn, ga aan de 
slag met toneel en sport of leer ondernemen op het Entreprenasium.

Open dag
Vrijdag 18 januari 2019 van 16.00 tot 20.30 uur. 

Informatieavonden
 Dinsdag 11 december 2018 om 19.30 uur
 Woensdag 6 februari 2019 om 19.30 uur 
 (terugkomavond, voor als je na de open dag nog vragen hebt.)

Christelijk Lyceum
DOE-maand
Kom naar onze DOE-dagen op 7, 14, 21 en 28 november van 14.00 tot 16.00 uur.
Open dag
Woensdag 23 januari, 13.30 – 16.30 uur en 18.30 – 20.30 uur

Informatieavond
 8 januari 2019, 19:30 uur: Ouders - algemene informatieavond 
 4 februari 2019, 19.30 uur: Ouders en leerlingen - Da Vinci gymnasium, 
 WON-vwo en Bewust!Havo
 4 februari 2019, 19.30 uur: Ouders - terugkomavond voor vragen 
 na de open dag

DE HEEMGAARD 
Op De Heemgaard krijg je veel kansen om je schooltijd in te richten zoals 
jij wil. Misschien lijkt het je leuk om een eigen bedrijf te beginnen, of ben je 
heel erg geïnteresseerd in muziek of sport. Op De Heemgaard kun je vak-
ken volgen of activiteiten doen die aansluiten bij jouw talenten en interes-
ses. Zo haal je het beste uit jezelf!

Brugklassen
Op De Heemgaard hebben we 
verschillende brugklassen. We vin-
den het belangrijk dat het niet te 
makkelijk voor je is, maar ook niet 
te moeilijk. Aan het einde van de 
brugklas kijken we samen met jou 
en je ouders welk niveau het beste 
bij je past.
 Atheneum (met Latijn)
 Atheneum/havo
 To havo
 Mavo

Medialab
Vanaf de brugklas ga jij experimen-
teren in ons Medialab! Bijvoorbeeld 
door filmpjes te maken en teksten te 
schrijven voor op een website. Ook 

maak je kennis met ‘augmented rea-
lity’: het combineren van de virtuele 
wereld met de echte wereld! 

Plusroutes
Op De Heemgaard kies je in de brug-
klas een plusroute. Je krijgt dan twee 
uur per week les in één van de vol-
gende vakken:
 Sport & Bewegen
 Kunst & Cultuur
 Natuur & Techniek
Je kunt examen doen in muziek, sport 

en beeldende vorming. Dat is best bij-
zonder! Zit je op de havo of het athe-
neum? Dan kun je ook nog kiezen 
voor wiskunde D als keuzevak.

Entreprenasium
Ben jij ondernemend, zelfstandig en 
onderzoekend? In plaats van een 
plusroute kun je bij ons ook kiezen 
voor het Entreprenasium. Op het En-
treprenasium word je de baas van je 
eigen onderzoek of project. Je kiest 
zelf een onderwerp en wat je ervan 
wilt leren. Dat kan van alles zijn. Mis-
schien wil je graag iets goed doen 
voor een ander, of wil je een eigen 
bedrijf starten. Bijna alles kan!

Identiteit
De Heemgaard is een christelijke 
scholengemeenschap waar iedereen 
welkom is. Naast goed onderwijs heb-
ben we aandacht voor vorming, zin-
geving en vieringen zoals Kerstmis en 
Pasen.

 De Heemgaard ontmoet!
 We zijn samen school en 
 hebben aandacht voor elkaar
 De Heemgaard daagt uit!
 We werken samen aan jouw 
 en onze eigen ontwikkeling
 De Heemgaard communiceert!
 We hebben duidelijke afspraken
  en regels en zorgen ervoor dat 
 we helder communiceren

To-havo
Wil jij graag je havodiploma 
maar heb je een mavohavo-
advies gekregen van je juf 
of meester? Kom dan naar 
onze To-havo-klas. We doen 
er alles aan zodat je na de 
brugklas door kunt stromen 
naar de havo. Lukt dat na 1 
jaar nog nét niet? Dan krijg 
je op de mavo extra uitda-
ging en begeleiding om na 
je mavodiploma alsnog je 
havodiploma te halen.

Mavo X-tra
Ben je ambitieus én een doener? Dan is mavo X-tra iets voor jou! 

Je krijgt namelijk meer praktijk dan op andere mavo’s. X-tra dus! In 

klas 1 en 2 volg je masterclasses. Bijvoorbeeld over geocoaching, 

schaken of een bijzonder gerecht bereiden. In klas 2 ga je aan de 

slag met Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Je maakt dan kennis 

met de beroepsprofielen in de praktijkruimtes, zodat je een goede 

keuze kunt maken voor één van de profielen die je gaat volgen in de 

bovenbouw. Je gaat ook ieder jaar op stage. Misschien doe je al wel 

ervaring op in de baan van je dromen! CHRISTELIJK LYCEUM
“Van brugklasser naar student”

Het Christelijk Lyceum is een school 
voor Da Vinci gymnasium, athene-
um, Bewust!havo en mavo. Je krijgt 
er naast uitstekend onderwijs alle 
ruimte om je talenten te ontwikke-
len. We houden rekening met din-
gen die jij interessant en leuk vindt. 
Niet alleen een leerzame, maar ook 
een leuke schooltijd dus!

Brugklassen
Afhankelijk van je advies kom je in 

één van de volgende brugklassen:
 Da Vinci Gymnasium
 Atheneum
 Havo/atheneum
 Bewust!Havo
 Mavo/havo
 Mavo

Op de website van het Christelijk 
Lyceum(www.christelijklyceum.nl) 
vind je meer informatie over onze 
school. 

Jachtlaan 108
7313 EC Apeldoorn
Tel: 055 - 357 52 00
info@christelijklyceum.nl
www.christelijklyceum.nl
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ZONE.COLLEGE VOORHEEN 

AOC OOST TWELLO!
Achter het gemeentehuis aan de Meester Zwiersweg in Twello bevindt zich 
een school voor “Groen Onderwijs” voor VMBO en  MBO (niveau 2). De lessen 
worden gegeven in een prachtige school met veel moderne voorzieningen 
in een rustige groene omgeving. De school is ook bijzonder actief op het 
gebied van duurzaamheid en heeft daardoor ook het keurmerk “Ecoschools” 
behaald in 2017. Dit is een internationaal keurmerk voor scholen die aan al-
lerlei duurzaamheidseisen voldoen. Nieuw dit schooljaar is de start van een 
route naar het HBO: Het Groene Lyceum. 

TWELLO
TWELLO
TWELLO

Haalt je beste binnenste buiten.

Open dagen
vrijdag 25 januari 2019 
van 15.30 tot 20.30 uur

zaterdag 26 januari 2019
10.00 tot 12.30 uur

Open dagen
vrijdag 25 januari 2019 
van 15.30 tot 20.30 uur

zaterdag 26 januari 2019
10.00 tot 12.30 uur

 

 

 

 

 

Zone.college
Meester Zwiersweg 4

7391 HD  Twello

tel. 088 2620800

Voor een 

groene 

toekomst

studeer 
je bij 

Zone.college

Zone.college heeft locaties in 
Almelo, Borculo, Doetinchem, Hardenberg, Deventer, Enschede, Twello en Zwolle.

 

Het is belangrijk dat je de school 
kiest die bij je past. De school moet 
aansluiten bij wat je kunt en wat 
je wilt. Je ouders en de leerkracht 
van de basisschool kunnen je bij 
deze keuze helpen. Eén ding staat 
vast: als je graag in een groene we-
reld met dieren, planten, bloemen, 
voeding of later met motoren en 
tractoren aan de slag wilt, kom  dan 
naar de stand van  Zone.college 
(AOC Oost) tijdens de scholenmarkt 
of neem contact op met VMBO-
Groen te Twello, telefoonnummer 
088-2620800 (www.zone.college). 
 
Opleidingen:
Binnen de VMBO-school kunnen de 
leerlingen  een leerweg gaan vol-
gen op verschillende niveaus. De 
meest praktische opleiding is de 
Basis Beroepsgerichte Leerweg.
Daarnaast kunnen de leerlingen 
een leerweg met meer theorie vol-
gen zoals de Kader Beroepsgerichte 
of Gemengde Leerweg. De laatste 
opleiding wordt wel omschreven 
als een “groene” Mavo omdat je via 
deze leerweg ook een TL-diploma 
kunt behalen. Alle opleidingen ge-
ven toegang tot vervolgonderwijs  
in het MBO. Leerlingen uit de Ge-
mengde Leerweg kunnen, indien 
zij in leerjaar 4 een extra vak vol-
gen, ook een diploma Theoretische 
Leerweg halen. Dit maakt het voor 
deze leerlingen ook mogelijk door 
te gaan op de Havo. Het afgelopen 
schooljaar hebben 43 leerlingen op 
deze wijze 2 diploma’s behaald, zo-
wel een diploma Gemengde Leer-
weg als een diploma Theoretische 
Leerweg.

Het Groene Lyceum 
In augustus is in Twello gestart 
met het Groene Lyceum. Een klas 
met 26 leerlingen is dit schooljaar 
met veel enthousiasme van start 
gegaan. Het is een ondernemende, 
onderzoekende en een doorlo-
pende leerlijn gericht op door-
stroom naar het HBO. Net als in 
het VMBO-groen leer je ook op het 
Groene Lyceum veel in de praktijk 
en in een mooie groene omgeving 
in een modern schoolgebouw. Om 
deze route te kunnen volgen moet 
je tenminste een HAVO-advies krij-
gen van de basisschool. Ook voor 
deze opleiding kunnen de ouders 

en toekomstige leerlingen terecht 
op de scholenmarkt op 14 novem-
ber a.s. van 18.00-21.00 uur. Ouders 
mogen ook contact opnemen met 
de school en vragen naar Mevr. De 
Haas of dhr. Van Hal.  

Klas 1 en 2:
In klas 1 en 2 volgen de leerlingen, 
net als op andere VMBO-scholen, 
vakken zoals Nederlands, Engels, 
Duits, Wiskunde en Biologie. De 
leerlingen volgen ook lessen  Groe-
ne Wereld Oriëntatie met aandacht 
voor de groene  praktische “werel-
den” uit de bovenbouw met lessen 
gericht op dieren, bloemen, plan-
ten, voeding, techniek en nog veel 
meer.

In de bovenbouw (de derde en vier-
de klas) krijg je les in een Groene 
Wereld. Daarin onderscheiden we 
vijf werelden:
Levende wereld, creatieve wereld, 
gezonde wereld, actieve wereld en 
de groene technische wereld. 

In elke wereld is er volop aandacht 
voor dieren, bloemen, planten, 
voeding, de groene omgeving en 
techniek. Vier jaar lang is er veel 
aandacht voor jouw toekomst door 
middel van Loopbaan Oriëntatie en 
Begeleiding. Wie ben je, wat wil je 
en waar ben je goed in?  Dat leer 
je door deze Loopbaan-oriëntatie! 
Je bezoekt hiervoor bedrijven en je 
gaat ook op (snu� el)stages om er 
achter te komen wat het beste bij je 
past. Verder kun je ook nog keuze-
vakken kiezen, vakken die bij jouw 
interesse passen.  En natuurlijk krijg 
je ook les in  de algemene vakken 
waarin je examen moet doen. De 
resultaten van onze school zijn vol-
gens de inspectierapporten goed 
en liggen boven de landelijke nor-
men. Ook het slagingspercentage 
ligt erg hoog. 

Vervolgonderwijs
Na het VMBO gaan de leerlingen 
verder op een MBO-school. Dit kan 
voor wat betreft de groene sec-
tor op het Zone.college in Twello, 
maar er zijn ook leerlingen die  op 
de andere locaties verder stude-
ren of doorstromen naar een ROC 
of Havo. Het vakkenpakket in de 
bovenbouw van het VMBO Twello  

is zo samengesteld dat  uitstroom 
naar alle sectoren in het MBO  mo-
gelijk is. Op het VMBO in Twello 
is er ook een speciale route om, 
zonder van school te wisselen, een 
VMBO/ MBO-traject te volgen. Dit 
gaat via de vakmanschapsroute van 
Zone.college Twello.

Waarom kiezen voor Zone.
college Twello  ?
Ten eerste de  afwisseling in de les-
programma’s, d.w.z. de leerlingen 
volgen theorielessen, maar ook 
praktische lessen. Bijvoorbeeld in 
het dierenverblijf of  in de kas met 
bloemen en planten. In de lente en 
zomer wordt ook de tuin verzorgd 
en onderhouden. De leerlingen die-
nen dus  fl ink met hun handen aan 
de slag te gaan. Dat moet natuurlijk 
wel bij je passen! Dus niet bang zijn 
voor vieze handen . 
De sfeer op school is vriendelijk en 
de leerlingen voelen zich  al snel 
helemaal op hun plek in deze groe-
ne omgeving. Veel aandacht is er 
ook voor projecten zoals connect-
2-uganda, mensenrechten en pro-

jecten gericht op duurzaamheid. 
Dit schooljaar is er zelfs  een groep 
vierdeklassers naar Oeganda en 

alle derdeklassers gaan een week 
naar Luxemburg, Terschelling of 
Duitsland.

De scholenmarkt, op 14 november a.s. in het VMBO-Groen gebouw aan 
de Mr Zwiersweg te Twello, is een mooie kans om al iets van de schit-
terende nieuwe school te zien en informatie  te vragen en te krijgen. 
Interesse in onze bloeiende school? In januari 2018 kun je onze school 
bezoeken tijdens de open dagen.

Open dagen Zone.college Twello:
Vrijdag  25 januari 2019 van 15.30 - 20.30 uur
Zaterdag 26 januari 2019 van 10.00-12.30 uur

Verdere informatie op www.zone.college 
Zone.college Twello is de nieuwe naam voor AOC Oost Twello 

Zone.college 
“haalt je beste 

binnenste 
buiten”
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Koninklijke 

scholengemeenschap
Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42
7316 AW Apeldoorn
Telefoon: 055 - 521 26 55
E-mail info@ksg-apeldoorn.nl
Website: www.ksg-apeldoorn.nl

Informatiebeurs:
Woensdag 10 januari 2019 van 19.00 – 21.00 uur

Open Dag:
Woensdag 30 januari 2019 van 14.30 – 19.30 

KONINKLIJKE 
SCHOLENGEMEENSCHAP (KSG) 
verleg je grenzen!

De KSG is een school met ongeveer 1300 leerlingen. In de school heb je 
niet direct het gevoel dat er zoveel leerlingen op school zitten. De school 
bestaat uit twee gebouwen, het hoofdgebouw is een mooi statig gebouw 
waar veel verschillende zithoekjes zijn waar je als leerling kunt zitten. Een 
kleine 100 meter verderop vind je ons tweede gebouw, niet al te groot en 
vooral knus en overzichtelijk. 

Wij bieden onderwijs op verschil-
lende niveaus. Je kunt onderwijs 
volgen op Mavo, Up2havo, havo, 
vwo en ttvwo ( tweetalig vwo). De 
KSG is een openbare school die 
zich kenmerkt door kleinschalig-
heid, de afstand tussen leerling en 
docent willen wij zo klein mogelijk 
laten zijn. Dat doen we vooral door 
ervoor te zorgen dat er een goede 
band is met de mentor van de klas. 

Begeleiding
De mentor is de spil bij de begelei-
ding en zorgt ervoor dat je jezelf zo 
goed mogelijk ontplooit en je veilig 
voelt op onze school. Voor jou en je 
ouders is de mentor het eerste aan-
spreekpunt binnen de school. 
Hij/zij helpt je om je optimaal te 
ontwikkelen en om de juiste keuzes 
te maken. De mentor krijgt onder-
steuning van de BICkels (Brugklas 
Integratie Comité). Zij helpen de 
mentoren. 
Daarnaast biedt de KSG op verschil-
lende andere manieren ondersteu-
ning:
  Hulplessen voor de vakken Ne-

derlands, Engels, wiskunde en 
motorisch remedial teaching 
(hulples gym).

  De helpdesk waarbij leerlingen 
uit de bovenbouw leerlingen uit 
de onderbouw helpen.

  De huiswerkklas waarbij leer-
lingen onder begeleiding van 
een docent kunnen werken aan 
hun huiswerk.

  De studiekring is een extern 
huiswerkinstituut voor leerlin-
gen die extra ondersteuning no-
dig hebben.

 
Internationalisering
Binnen de KSG neemt internationa-
lisering een grote plaats in. Het is 
een speerpunt van de school. Wij 
vinden het belangrijk dat je weet 
dat de wereld niet stopt bij onze 
landsgrenzen. In een wereld die 
steeds meer met elkaar is verbon-
den in het belangrijk om oog te heb-
ben voor onze positie in de wereld. 
Vanuit ons perspectief als klein 
land in de wereld  en de ligging van 
ons land is het belang van een in-
ternationale  oriëntatie al eeuwen-
lang  een vanzelfsprekendheid.  Dit 
laten we terugkomen in veel ver-

schillende vakken bij bijvoorbeeld 
maatschappijleer, geschiedenis en 
aardrijkskunde, maar ook in het 
talenonderwijs en bij de kunstvak-
ken  ckv en muziek. Tijdens je hele 
schoolcarrière op de KSG krijg je de 
kans om ook letterlijk de wereld te 
ontdekken. In de eerste klas gaan 
alle leerlingen op een eendaagse 
internationale excursie, in het 
derde leerjaar kunnen leerlingen 
meedoen aan internationale uitwis-
selingen en elke afdeling heeft zijn 
eigen afdelingsreis. Kortom: de KSG 
bereidt alle leerlingen voor op een 
internationale toekomst.

Sport Een gezonde geest in  
een gezond lichaam!
De KSG is gecertificeerd als ge-
zonde school en investeert in een 
gezonde schoolomgeving. Zoals 
de gezonde schoolkantine, het 
gerichte rookbeleid en het pro-
gramma ‘vriend en vijand’ dat wij 
aanbieden in klas 1, 2 en 3 en zich 
richt op de sociale veiligheid en het 
welbevinden van leerlingen. Een 
goede gezondheid ondersteunt de 
ontwikkeling van leerlingen. Be-
wegen en sport dragen daar ook 
aan bij. Met een fit lichaam leer je 
beter. Wij richten ons vooral op het 
bieden van sportieve mogelijkhe-
den voor iedereen. Op de KSG kun 
je veel sporten leren. Van judo en 
trampolinespringen tot softbal en 
squashen. Dit kan tijdens de gym-
lessen, maar ook buiten schooltijd. 
We organiseren voor alle leerlingen 
in de eerste en tweede klassen een 
softbal- en volleybaltoernooi en we 
hebben een speciale indoor winter-
sportdag. De KSG biedt het vak LO2 
aan op de mavo en het vak Bewe-
gen, Sport en Maatschappij (BSM) 
in alle andere afdelingen (havo, 
vwo en tweetalig vwo). Verder or-
ganiseren leerlingen voorronden 
van Mission Olympic, de nationale 
kampioenschappen schoolsport. 
Ook organiseren KSG leerlingen 
sportdagen voor leerlingen van 
basisscholen en doen ze mee in de 
Apeldoornse Sportweek.

Mavo
Uitblinken op een manier  
die bij je past!
De mavo van de KSG bereidt je voor 

op het mbo of de havo. Je leert 
zelfstandig te werken, verantwoor-
delijkheid te nemen en samen te 
werken. Aan de Molleruslaan 32 
heeft de mavo een eigen gebouw 
met een eigen aula, fietsenstalling, 
mediatheek en eigen conciërges en 
kluisjes. Er zitten ongeveer driehon-
derd leerlingen op de mavo: een ge-
zellige en veilige school. De docen-
ten en mentoren zijn echte
mavospecialisten.  Er zijn veel mo-
gelijkheden om je te ontwikkelen. 
Er is aandacht voor kunst en Design 
en je kunt meedoen met up2art.

Up2havo
In 6 jaar een havodiploma!
Up2havo is er voor ambitieuze leer-
lingen die graag een havodiploma 
willen halen en daarbij een extra 
steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken! Als je up2havo volgt, doe je 
na vier jaar mavo-examen. Voor 
de kernvakken Nederlands, Engels 
en wiskunde krijg je op up2havo 
standaard extra begeleiding. Aan 
het einde van het zesde jaar doe je 
eindexamen havo. De mindset op 
up2havo is havo.
De (buitenschoolse) activiteiten 
en afdelingsreis zijn op up2havo 
hetzelfde als op de havo. Up2havo 
geeft leerlingen die qua prestaties 
net tussen mavo en havo inzitten, 
maar wel enorm gemotiveerd zijn, 
de kans om in zes jaar een havodi-
ploma te behalen.

Havo
Op naar het hbo!
De havo op de KSG is een boeiende 
afdeling met een eigen karakter. De 
meeste leerlingen in 4 havo komen 
uit 3 havo, maar ook uit  4 mavo 
en up2 havo. Daarnaast zijn er ook 
leerlingen uit vwo die hun school-
loopbaan vervolgen op de havo. 
Hierdoor zie je dat er in de havo 
veel verschillende leerlingen zitten 
qua leeftijd en lerend vermogen, 
in interesse en motivatie.  Dit biedt 
veel kansen. Leerlingen kunnen 
elkaar helpen bij de verschillende 
vakken. Goed onderwijs gaat niet 
alleen over cijfers, de meeste havo 
leerlingen met een havo advies zijn 
intelligent, actief en sociaal inge-
steld. Ze zijn open en prettig om als 
docent mee te werken. De leerlin-
gen vinden contact met de docent 
ook belangrijk. Het team van havo 
docenten gaat uit van een aanpak 
die vooral is gericht op motivatie, 
waardering en een goed werkrela-
tie. Elke leerling heeft behoefte om 
gezien te worden, een erkenning 
van de eigen identiteit, dat is de re-
den dat de mentoren en docenten 
veel waarde hechten aan persoon-
lijk contact met de leerlingen. Het 
havo-team doet er alles aan om het 
onderwijs en de begeleiding af te 
stemmen op deze leerlingen. 

Vwo
Focus op zelfstandigheid en onder-
zoekend vermogen!
Op het vwo word je voorbereid op 
een wetenschappelijke vervolgstu-
die aan de universiteit. De KSG
streeft ernaar het maximale uit elke 
leerling te halen. Daarbij willen we 
jouw ambities aanwakkeren en ca-
paciteiten optimaal benutten. Bij 
ons op het vwo staat het aanleren 
van de (academische)
vaardigheden van de toekomst cen-
traal, zoals het doen van onderzoek. 

Onderzoeken betekent veel vragen 
stellen, analyseren en ontdekken 
hoe dingen werken maar leren we 
je ook hoe je jouw mening kunt 
onderbouwen met argumenten 
en we stimuleren het nemen van 
verantwoordelijkheid. In de onder-
bouw (klas één, twee en drie) volg 
je de bijzondere vakken Science en 
Spaans. In de bovenbouw (klas vier, 
vijf en zes) volg je masterclasses en 
het vak Global perspectives.

Tweetalig vwo
How to become  
a global citizen?
Je wilt wereldburger worden, gaat 
een uitdaging graag aan en je wilt 
vloeiend Engels leren spreken? Dan 
is tweetalig onderwijs (tto) iets voor 
jou! Op het tweetalig vwo krijg je 
minimaal de helft van de lessen in 
het Engels. De docent spreekt En-
gels, maar je spreekt ook Engels met 
je klasgenoten. Daarnaast is er een 
speciale leerlijn internationalisering 
met als speerpunten kennis, commu-
nicatie en attitude. De KSG is een tto 
senior school. Dat betekent dat je in 
de onder- én bovenbouw tweetalig 
onderwijs kunt volgen. De onder-
bouw sluit je af met het Cambridge 
Advanced certificaat. Na de derde 
klas bereid jij je voor op het Interna-
tional Baccalaureate examen. In je 
eindexamenjaar kun je dus twee di-
ploma’s behalen: je vwo diploma én 
je IB certificate! Om je aan te kun-
nen melden voor het tweetalig vwo 
heb je een vwo-advies nodig. 
We vinden het wel belangrijk dat 
jouw leerkracht van de basisschool 
denkt dat tweetalig vwo iets voor 
jou is. Voor tweetalig vwo vragen we 
400 euro extra schoolgeld. Dit is in-
clusief de extra lessen Engels en de 
certificaten, maar exclusief de bui-
tenlandse reizen.
Kijk voor meer informatie over twee-
talig onderwijs op www.ikkiestto.nl.

Vaardigheden
Nog beter voorbereid  
de wereld in
Vaardigheden zoals informatie ver-

werven en verwerken, probleem 
oplossen, plannen, ontwikkelen 
en onderzoeken, analyseren, sa-
menwerken, presenteren, reflecte-
ren zijn bij alle vakken belangrijk. 
Daarom besteden we, op de KSG, 
ruim aandacht aan het aanleren 
van deze vaardigheden. In de on-
derbouw leer je deze vaardigheden 
onder andere bij de vakken Science 
(havo, vwo en tweetalig vwo), De-
sign (mavo en up2havo) en in het 
Stroomonderwijs. 
  Bij Science staan onder andere 

onderzoeken, analyseren en in-
formatie verwerven en verwer-
ken centraal. Je bouwt bijvoor-
beeld met de klas een weersta-
tion. 

  Design is een samensmelting 
van meerdere kunstdisciplines: 
muziek, techniek en beeldende 
vormgeving. Bij design staan 
de vaardigheden ontwerpen en 
ontwikkelen centraal. Je leert 
werken met verschillende ma-
terialen en technieken en er is 
veel aandacht voor ICT.

  Bij het Stroomonderwijs staan 
plannen, organiseren en presen-
teren centraal. Vanuit een door 
jou gekozen discipline, kunst, 
sport, bèta of internationaal, 
werk je aan het verwerven en 
versterken van deze vaardighe-
den. Tijdens de middag stroom-
onderwijs kun je kennismaken 
met de verschillende disciplines 
en kun je je voorkeur voor een 
stroom aangeven.

De KSG nóg beter leren 
kennen?
Bekijk dan onze website www.ksga-
peldoorn.nl. Hier ontdek je ook al-
les over onze open dagen. Je bent 
van harte welkom!

Koninklijke Scholengemeenschap
Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42
7316 AW Apeldoorn
(055) 521 26 55
info@ksg-apeldoorn.nl
www.ksg-apeldoorn.nl
www.facebook.com/ksgapeldoorn
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HET GYMNASIUM APELDOORN 
een eigentijdse school voor het hoofd en het hart: 
betrokken, onderscheidend, nieuwsgierig.

Als je op de workshopavond op 6 december of op de open dag op 9 januari 
komt merk je het meteen: er hangt een ontspannen sfeer. Daar zijn we op 
school trots op. De leerlingen die je op de dag rondleiden, vertellen dan 
ook graag over onze school. Leren wordt pas leuk als je goed in je vel zit. 
Daarom letten we heel goed op hoe we met elkaar omgaan. Veiligheid en 
verbondenheid zijn belangrijke eigenschappen van onze school.

Met ongeveer 670 leerlingen zijn 
we een kleine school. Iedereen 
kent elkaar, waardoor je je snel op 
je gemak voelt. Het mooie oude ge-
bouw geeft een nostalgisch tintje 
aan onze moderne onderwijsstijl. 
Gymnasiumleerlingen staan erom 
bekend: ze zijn eigenwijs, kritisch 
en niet op hun mondje gevallen. 
Bij ons hebben we respect voor el-
kaars eigenheid. Iedereen is anders, 
en dat waarderen we. We moedigen 
je aan om je specifieke talenten te 
ontwikkelen.

Laptops en begeleiding
Op het Gymnasium zijn we volop 

bezig met ‘eigentijds leren’: we 
houden rekening met verschillen 
binnen klassen en zetten hierbij 
steeds vaker ICT in. Digitaal onder-
wijs, flipping the classroom, Kahoot, 
Socrative, ze spelen een steeds gro-
tere rol in onze lessen. Alle onder-
bouwklassen werken deels digitaal 
en deels uit boeken. Een optimale 
mix. Je neemt je eigen laptop dan 
ook mee naar school.

Wij dagen iedereen uit om alle ta-
lenten uit de kast te halen en er iets 
moois mee te doen. Je krijgt de vrij-
heid en verantwoordelijkheid die je 
aankunt. Daarbij krijg je in alle klas-

sen begeleiding. Voor de zomerva-
kantie komen de nieuwe leerlingen 
kennismaken met hun nieuwe klas. 
En aan het begin van klas 1 is er een 
kennismakingskamp. 

Klassen hebben niet alleen een 
mentor. Vanaf het begin zijn ook 
twee leerlingen uit de vijfde klas 
betrokken bij het wel en wee van 
de kinderen uit ‘hun’ eerste klas. Je 
kunt deze leerlingbegeleiders alles 
vragen. Zij zijn er om je te helpen.

Klassiek en uitdagend
Wat maakt een gymnasium nu an-
ders dan het atheneum? In de eer-
ste plaats zijn dat de klassieke talen 
Latijn en Grieks. Vanaf de start in 
klas 1 krijg je Latijn, in klas 2 komt 
Grieks erbij. In de bovenbouw doe 
je in een van deze twee of in beide 
vakken examen. Naast de taal is er 
bij de klassieke talen ook veel aan-
dacht voor de kunst en cultuur van 
de Grieken en de Romeinen.

Al jarenlang kun je op het onze 
school opgeleid worden om de 
‘Cambridge English’ certificates te 
behalen. Je krijgt daarvoor vanaf 
klas 1 versterkt Engels aangebo-
den. Daarnaast heb je vanaf klas 
1 het vak filosofie. We vinden het 
namelijk belangrijk dat je leert 
om kritisch te zijn en vragen durft 
te stellen. In de bovenbouw kun je 
ook kiezen uit de examenvakken 
filosofie, drama en kunstgeschiede-

nis. Die vakken vormen een mooie 
aanvulling voor leerlingen die van 
discussiëren, toneelspelen of kunst 
houden. 

Vergroot je wereld
Je denkt misschien dat het Gymna-
sium Apeldoorn een school is waar 
je vooral met je hoofd bezig bent. 
Natuurlijk vinden we leren en goe-
de lessen belangrijk . Maar er is nog 
veel meer! Elk jaar is er een spette-
rende musical waar veel leerlingen 
met plezier aan mee doen. De Apel-
doornse Gymnasiasten Bond (AGB) 
organiseert elk jaar leuke sport-
toernooien en gezellige feesten. In 
de vijfde klas ga je met alle leer-
lingen naar Rome en word je eens 
echt in de cultuur van de Romeinen 
ondergedompeld. Daarnaast zijn er 
uitwisselingen met Frankrijk, Ita-
lie, Canada en Rusland. Ook doet 
onze school mee aan landelijke de-
batwedstrijden, waar we wel eens 
de eerste plaats bereiken! Verder 

zijn we er trots op een Olympiade-
school te zijn. Leerlingen kunnen 
deelnemen aan alle olympiades: 
van wiskunde tot scheikunde en 
aardrijkskunde.  

Kom verder
Heb je een brede interesse, ben 
je kritisch en houd je wel van een 
uitdaging? Wil je meer weten over 
onze school? Kom dan vooral eens 
met ons kennismaken. Dat kan op 
een onderwijsmarkt, een open dag, 
door het volgen van de Plus- lessen 
in november of door een afspraak 
te maken met Erwin Hudepohl, de 
afdelingsleider van klas 1 en 2.
Kijk vooral ook op onze website 
www.gymnasiumapeldoorn.nl en 
wij zijn te volgen via Facebook en 
natuurlijk op Instagram @gymapel-
doorn.

Tot ziens op het 
Gymnasium Apeldoorn!  

Gymnasium 
Apeldoorn
Kastanjelaan 10, 7316 BN Apeldoorn
Telefoon: 055 - 521 30 24
E-mail: info@gymnasium-apeldoorn.nl
Website: www.gymnasium-apeldoorn.nl

Informatieavond voor ouders en workshopavond voor leerlingen: 
Donderdag 6 december 2018 van 19.00 – 21.15 uur

Open dag:
Woensdag 9 januari 2019 van 15.00 - 19.00 uur

Hoi! Heeft de basisschool jou het advies kader, basis of mavo gegeven? Dan 
ben je op het Edison College precies op de juiste plek. Kijk snel wat onze 
zeven voordelen zijn! 

Daarin zijn wij uniek. Leerlingen vin-
den dit niet alleen leuk, maar ook 
heel handig! Want daardoor wordt 
het gemakkelijker om een goede 
profielkeus te maken. Dat doe je in 
het derde jaar. Je kiest dan uit drie 
profielen: Horeca, Bakkerij en Re-
creatie (HBR), Produceren, Installe-
ren en Energie (PIE), of Dienstverle-
nen en Producten (D&P). 

3. Kleinschalig en heel 
afwisselend
Elke afdeling heeft een eigen Leer-
straat. Dat is een aparte gang in het 
gebouw waar je met je eigen klas 
leert. Het mooie van de Leerstraat 
is dat iedereen er op zijn eigen ma-
nier kan leren! Werk jij heel snel of 
juist rustig? Leer je graag zelfstandig 
of liever samen met anderen? Alles 
kan, want je werkt steeds in verschil-

lende groepjes. Zo doe je met een 
paar klasgenoten bijvoorbeeld bio-
logie op kaderniveau en daarna met 
een paar anderen Engels op mavo 
niveau. Wij zorgen steeds dat jij bij 
elk vak kunt leren op de manier die 
het best bij jou past!  

4. Diploma op maat
Elke leerling heeft wel een vak 
waarin hij uitblinkt. Dan is het toch 
supergaaf als je dat vak op een ho-
ger niveau mag doen?! Bij ons kan 
dat. Je kunt zelfs je eindexamen op 
twee verschillende niveaus doen! 
Dus de meeste vakken op je ‘gewo-
ne niveau’, maar één of twee op een 
hoger niveau. En ben je geslaagd, 
dan krijg je een diploma op maat! 
Daar ben je natuurlijk hartstikke 
trots op. Bovendien kun je daarmee 
soms je vervolgopleiding op een ho-
ger niveau doen.  

5. Persoonlijke begeleiding
Je leert op het Edison College zo 
zelfstandig mogelijk, maar je staat 
er nooit alleen voor! Elke leerling 
krijgt een coach. Die kijkt samen 
met jou hoe het gaat. Niet alleen 
met je cijfers, ook met jou als per-
soon. Jouw coach zoekt met jou (en 
je ouders/verzorgers) welke manier 
van leren en welke vervolgopleiding 
het best bij jou past. Hoe beter jij 
jezelf leert kennen, hoe groter jouw 
kans op succes!

6. Sportief, creatief en 
supergezellig!
Je kunt bij ons ook fantastisch spor-
ten, of creatief uit je dak gaan op 
het Kunstplein. Op je maatschappe-

lijke stage doe je vrijwilligerswerk, 
of bedenk je zelf een activiteit. En 
in de projectweken doen we even 
helemaal iets anders. Bijvoorbeeld 
naar het strand, een musical of 
sportevenement… en natuurlijk die 
onvergetelijke reis in klas 3 naar het 
buitenland!

7. Veilig en vertrouwd
Leren gaat het best als je elke dag 
met plezier naar school gaat. We 
willen dat jij je thuis voelt bij ons. 
Dat je positief naar jezelf kijkt en 
kunt vertrouwen op de mensen om 
je heen. Welk geloof, welke seksuele 
voorkeur of welke huidskleur jij ook 
hebt, op het Edison College mag je 
zijn wie je bent!

Kom meedoen, op de Talent-
middagen!
Klinkt dit goed? Kom dan naar de Ta-
lentmiddagen! Die zijn in november 
en daar kun je zelf rondkijken op het 
Edison en ervaren hoe het is om bij 
ons les te krijgen. Middag 1 is op 7 
of 14 november. Hier maak je ken-
nis met mavo plus en vakcollege, de 
Leerstraat én met de verschillende 
richtingen. Middag 2 en 3 zijn op 21 
en 28 november. Hier kun je uitge-

breid rondkijken en meedoen met 
de richting die jou het leukst lijkt! Ga 
naar de website www.edisoncollege.
nl en schrijf je in! 

Wil je alles zien? Kom naar de 
Open Dag!
Op vrijdag 18 januari 2019 van 15.30 
- 19.30 uur staan onze deuren wijd 
open voor jou, je ouders/verzorgers 
en iedereen die je mee wilt nemen. 
Je kunt dan overal rondkijken, acti-
viteiten doen of met leerlingen en 
docenten praten!

Let op: Op 5 februari 2019 is er om 
19.00 uur een algemene informatie-
avond, met informatie over de Leer-
straat, dyslexie en de extra onder-
steuning die het Edison College biedt.

Edison College
Waleweingaarde 103
7329 BD Apeldoorn
Telefoon: 055 - 533 24 92
E-mail: info@edisoncollege.nl
Website: www.edisoncollege.nl

Open dag:
Vrijdag 18 januari 2019 van 15.30 - 19.30 uur  

Informatieavond:
Dinsdag 5 februari 2019 van 19.00 - 20.30 uur 

JIJ HEBT TALENT! EN WIJ 

HELPEN JE DAT TE ONTDEKKEN

1. Leren op jouw manier! 
Ben jij een kei in rekenen? Een top-
voetballer? Geweldige gastheer? 
Ondernemende powergirl? Super-
creatieve maker? Enorme doorzet-
ter? Pietje Precies? Op het Edison 
helpen we jou om te ontdekken 
waar jij goed in bent en wat je het al-
lerleukst vindt – en daarin uit te blin-
ken! Wij kijken heel goed naar wie jij 
bent en wat het best bij jou past. Zo 
leer je met plezier en met succes.

2. Veel afwisseling theorie en 
beroepsgericht
Leren mag nooit saai zijn. Wij zorgen 
voor een goede afwisseling tussen 
theorie en praktijk. Theorielessen 
krijg je op zo’n manier dat je wordt 
uitgedaagd en kunt leren op jouw 
manier. Daarnaast krijg je vanaf het 
eerste jaar beroepsgerichte lessen. 
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ETTY HILLESUM LYCEUM

SAMEN ONTDEKKEN 

 EN BLIJVEN GROEIEN 

De scholen van het

in Deventer

onderbouw vmbo, mavo, havo, 
atheneum, atheneum-tto en isk

basis-kader

praktijkonderwijs

HET STORMINK

Op Het Stormink krijg je elke dag de kans om 
dit te onderzoeken, te ontdekken en te leren. 
In de les, door eropuit te gaan, door samen aan 
een project te werken en zeker ook in de drie 
extra   talenturen per week. Want wij zijn reuze 
nieuwsgierig naar jouw talenten. 

Wil jij je eigen manier van leren zelf  bepalen? Ben je 
steengoed in Spaans of  een kei in multimedia? Hou 
je van mode of  praat je graag de hele dag Engels? 
Het Stormink heet niet voor niets een school voor 
Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling. Wie weet wat je 
nog ontdekt over jezelf!

Het Stormink is wel een grote school, maar je vindt er 
razendsnel je weg. Dat komt omdat jouw groep  een 
eigen etage heeft. Eigenlijk een schooltje in de school. 

Als je van de basisschool afkomt, valt er 
veel te ontdekken. Veel nieuwe mensen, 
allerlei vakken, een andere school, 
huiswerk … Op De Marke basis-kader 
krijg je alle tijd en ruimte om te wennen. 
Gelukkig gaat dat heel snel, want we zijn 
een school met allemaal vrolijke mensen. 
Dat merk je meteen als je binnenkomt. 
De Marke bruist van de energie 
en gezelligheid.

Dus voel je je snel thuis. En is er iets waar je mee zit, 
dan vraag je gewoon je klassenmentor om hulp.

Dus wie ben jij? We kennen jou nog helemaal niet … 
Maar we willen jou wel graag leren kennen. Kom jij bij 
ons worden wie je bent?ons worden wie je bent?

WIE BEN JIJ? WAT KUN JIJ? WAT WIL JIJ? 

 JOUW REIS. JOUW ROUTE. 

 JOUW AVONTUUR.

praktijkonderwijs

ARKELSTEIN

Arkelstein is eigenlijk één groot avontuur. 
Je gaat op reis langs allerlei praktijkvakken, 
net zo lang tot je weet wat je wilt gaan doen. 
Bijvoorbeeld werken in een garage, helpen in de 
keuken of mensen verzorgen. Later mag je daar 
bij een stage ook gaan rondkijken. 

We gebruiken niet zo heel veel boeken, maar je 
moet sommige dingen natuurlijk wel kunnen. 
Bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel liter diesel in een 
tank past of hoeveel meel nodig is voor een brood. 
En het is ook handig als je Engels leert praten.

Het kan zijn dat je leraar op de basisschool twijfelt 
tussen praktijkonderwijs of  vmbo-basis. Dat komt dan 
goed uit, want op Arkelstein hebben we de PrO-basis 
brugklas. Dan kijken we na een jaar samen of  je 
doorgaat op het praktijkonderwijs of  dat je vmbo-basis 
gaat doen.

Op Arkelstein zitten stoere jongens en chille meisjes. 
Ze hebben het naar hun zin en leren elke dag een 
boel. “De leraren zijn allemaal heel aardig. Soms zijn 
ze wel streng, maar dat moet ook”, zeggen een paar 
leerlingen. “Wij zijn heel blij dat we op deze school 
zitten. Want deze school helpt je ook om werk te 
vinden. En dat doen ze op andere scholen niet.”vinden. En dat doen ze op andere scholen niet.”

De Marke bruist van de energie 
en gezelligheid.

Op De Marke kun je nog veel meer ontdekken. 
Bijvoorbeeld wat bij jou past als je later gaat 
werken. Daarom mag je allerlei vakken proberen. 
We hebben daar heel veel praktijkruimtes voor. 
Een garage, een kapsalon, een restaurant, een 
ziekenhuiskamer. Zo maak je kennis met heel veel 
beroepen. Vooral door te doen. Dat maakt het een 
stuk makkelijker om straks te kiezen.

 “Maar leren moet ook gebeuren”, zei een 
van de leerlingen van De Marke. “Anders 
kom je niet verder.” Op De Marke heb je 

niet alleen een brugklas basis-kader, 
maar ook een brugklas kader-mavo. 

Voor als je wat meer van de boeken 
bent en het allemaal wat sneller 
mag gaan. Na de brugklas helpt 
je mentor jou en je ouders om te 
kiezen welke richting het beste 
voor jou is.

Als je van de basisschool afkomt, valt er 

DE MARKE

 SCHOOL VOOR 

 PERSOONLIJK LEREN EN    

 TALENTONTWIKKELING 

Het woord ‘ruimte’ speelt op De Boerhaave een 
belangrijke rol. Wij geven jou om te beginnen 
de ruimte om te zijn wie je bent. Als persoon én 
als leerling. Ben jij goed in Frans? Dan krijg je 
extra uitdaging. Vind je wiskunde een crime? 
Dan krijg je extra ondersteuning. Persoonlijk 
en individueel, gewoon in de les zelf, met 
programma’s op je laptop. 

En omdat iedereen anders is, zorgen we ervoor dat jij 
op je plek zit. Of  het nu havo, atheneum of  gymnasium 
is. Wij zorgen dat je doet wat bij jou past.

De Boerhaave is letterlijk en figuurlijk een warme 
school waar je ook de ruimte krijgt om te groeien als 
persoon. De wereld draait namelijk niet alleen om 
goede cijfers, maar vooral om mensen. Om de manier 
waarop we met elkaar en de wereld omgaan. En hoe 
bewust jij in die wereld staat. Dat leer je bijvoorbeeld 
in oriëntatieweken, op excursies en maatschappelijke 
stages. Het Ecolyceum is zelfs helemaal ingericht op 
de toekomst van onze wereld en geeft je de kans te 
onderzoeken hoe we daarmee om moeten gaan.

DE BOERHAAVE

SCHOLENMARKT TWELLOWOENSDAG 14 NOV. 201818.00 - 20.30 UUR

Op het Etty Hillesum Lyceum kun je naar vijf  verschillende scholen. Ze zijn echt 
allemaal totaal anders. Elke school heeft een eigen gebouw met een eigen sfeer. 
oor elk vak een andere docent. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze geven jou 
alle ruimte. Ruimte om meer te leren dan alleen gewone schoolvakken, nieuwe dingen 
uit te proberen. Want de ETTY scholen zijn meer dan (1) school.
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HET VLIER

FIJNE SFEER, VEEL KEUZES, 
PERSOONLIJKE RUIMTE

 RUIMTE GEVEN, RUIMTE 
KRIJGEN, RUIMTE NEMEN 

mavo-havo

Een smile van oor tot oor. Zo voelt De Marke 
mavo-havo. Een school waar iedereen 
elkaar echt kent. Klein genoeg om jou veel 
persoonlijke aandacht te geven, groot 
genoeg om jou veel keuzevrijheid te 
bieden. Je mavo kun je in 
vier jaar bij ons helemaal 
afmaken. Voor de 
bovenbouw havo stap je in 
klas 4 over naar Het Vlier. 
En ontdek je dat je met 
je handen werken leuker 
vindt dan leren uit boeken? 
Dan maak je de overstap naar 
De Marke basis-kader.

Op de Marke kun je in de onderbouw van alles 
uitproberen, maken en oefenen in allerlei 
projecten en lessen. Bijvoorbeeld op het 
techniekplein, in het schoolrestaurant, in de 
mediaruimte en in vernieuwde praktijklokalen. 
Zo maak je kennis met een groot aantal 

beroepen. Daarna bekijken we samen met 
jou en je ouders waar jouw kansen 

en talenten liggen. Je mentor helpt 
je daarbij. Die is sowieso heel erg 
betrokken bij hoe het met je gaat.

Met De Marke mavo is nog iets 
bijzonders aan de hand. Je kunt 
er namelijk examen doen in sport 
en muziek! Naast de ‘gewone’ 
vakken natuurlijk. Dit kan lang niet 
op elke mavo!

onderbouw havo, atheneum, 
gymnasium en ecolyceum

Op Het Corberic volg je vrijeschoolonderwijs. 
Vaag? Helemaal niet! Juist heel concreet. Omdat 
je automatisch dingen leert die je later nodig 
hebt. Kennis die bij jou als persoon past. Bij jouw 
enthousiasme, inspiratie en talent. 
En leren kun je overal. Niet alleen 
uit boeken in een school. Ook 
door bijvoorbeeld buiten op een 
rotonde auto’s te tellen en hun 
snelheid te bepalen. Of door 
groente te kweken, te oogsten, 
schoon te maken en met de juiste 
ingrediënten te combineren tot 
een heerlijk maaltje. Wij gaan jou 
raken, jij laat je hersens kraken en 
samen gaan we de mooiste dingen 
maken. Deal?

Jij wilt je ontwikkelen tot een bijzonder 
mens. Dan moet je eerst jezelf  leren 
kennen. Waar ben je goed in, wat kost je 
moeite, wat inspireert je? Dat betekent dus 

De Boerhaave daagt jou uit alles uit jezelf  te halen wat 
erin zit. We leren jou om alle ruimte te pakken die je 
aankunt, zelfstandig en onderzoekend. Bijvoorbeeld 
in de masterclasses of, iets heel anders, in de 
leerlingenraad. De lat ligt dus best hoog, want je zit niet 
voor niets op havo/vwo; je bent onderweg naar hbo of  
universiteit.

uitproberen. Op Het Corberic krijg je veel creatieve 
vakken: houtbewerken, schilderen, textiel, theater en 
nog veel meer. Je ontdekt immers pas of  je ergens 
goed in bent en hoe dat bevalt als je het een keer 
hebt gedaan. 

Trouwens … We houden geen toetsweken. Wel 
themaweken waarin de boeken even aan de kant 

gaan en we een onderwerp onderzoeken. Zo kun 
je meteen laten zien wat je uit die boeken 

allemaal hebt geleerd. Het Corberic 
vaag? Nee, maar wel heel 

bijzonder!

DE MARKE
 AVONTUURLIJK, WARM, SAMEN. WIJ DE MARKE! 

Een smile van oor tot oor. Zo voelt De Marke 
mavo-havo. Een school waar iedereen 
elkaar echt kent. Klein genoeg om jou veel 
persoonlijke aandacht te geven, groot 
genoeg om jou veel keuzevrijheid te 

bovenbouw havo stap je in 
klas 4 over naar Het Vlier. 

vindt dan leren uit boeken? 
Dan maak je de overstap naar 

Op de Marke kun je in de onderbouw van alles 
uitproberen, maken en oefenen in allerlei 
projecten en lessen. Bijvoorbeeld op het 
techniekplein, in het schoolrestaurant, in de 
mediaruimte en in vernieuwde praktijklokalen. 
Zo maak je kennis met een groot aantal 

beroepen. Daarna bekijken we samen met 
jou en je ouders waar jouw kansen 

en talenten liggen. Je mentor helpt 
je daarbij. Die is sowieso heel erg 
betrokken bij hoe het met je gaat.

 AVONTUURLIJK, WARM, SAMEN. WIJ DE MARKE! 
 AVONTUURLIJK, WARM, SAMEN. WIJ DE MARKE! 

DE MARKE

 RAKEN, KRAKEN EN MAKEN 

Het Vlier heeft alleen bovenbouw havo en vwo. 
Natuurlijk krijg je les in je profielvakken, maar 
daarnaast zijn er veel extra keuzevakken en 
interessante activiteiten op wetenschappelijk, 
cultureel en sportief gebied. 

Wil je wat voorbeelden? Wat dacht je van een vak 
als filosofie of een masterclass nanotechnologie? 
Je kunt deelnemen aan de debatcompetitie ‘Op 
weg naar het Lagerhuis’. Er zijn internationale 
uitwisselingen en vakexcursies. Je wereld wordt 
op Het Vlier een stuk groter. Alles om je goed 
voor te bereiden op je vervolgstudie aan hbo of 
universiteit. Een Vlier-diploma is dan ook ECHT 
wat extra’s waard.

Je maakt dus een nieuwe stap naar volwassenheid. 
Daarin vragen we best wat initiatief  van jou. Maar 
helemaal alleen hoef  je het nu ook weer niet te doen. 
Want het is lastig om al die keuzes te maken, je werk 
goed in te delen, je voor te bereiden op examens. 
Heb je hulp nodig, ga dan naar je mentor. Die is daar 
speciaal voor en jullie kennen elkaar al behoorlijk goed. 
Die drempel hoeft in ieder geval niet hoog te zijn.

Het Vlier heeft een leerlingen-
raad en klankbordgroepen 
met leerlingen uit alle 
leerjaren en profielen. 
Ze denken met ons 
mee over werkdruk, 
toetsweken, de 
organisatie van de 
school enzovoorts. 
Zo bepaal je niet 
alleen je eigen 
route, maar ook 
een beetje de 
route van de 
school.

Het Vlier heeft een leerlingen-
raad en klankbordgroepen 
met leerlingen uit alle 
leerjaren en profielen. 
Ze denken met ons 
mee over werkdruk, 
toetsweken, de 
organisatie van de 
school enzovoorts. 
Zo bepaal je niet 
alleen je eigen 
route, maar ook 
een beetje de 
route van de 
school.

bovenbouw havo, atheneum 
 en gymnasium

leerroute vrijeschool mavo, 
onderbouw havo en onderbouw vwo

7
NOV
2018

28
NOV
2018

15
NOV
2018

6
DEC
2018

20
NOV
2018

9.30-21.00 uur  vmbo basis, 
kader, mavo•havo•atheneum

•atheneum tweetalig

INFORMATIEAVONDEN 2018
28

Alle ruimte

19.00-21.00 uur  
basis - kader
mavo - havo

19.00-21.00 uur  
mavo•onderbouw havo

•onderbouw vwo

19.30-21.00 uur  
havo•atheneum

•gymnasium

19.30-21.00 uur  
•gymnasium

•vwo leerroute ecolyceum

HET STORMINK

DE MARKE

DE MARKE

DE BOERHAAVE

DE BOERHAAVE

LEERROUTE  ECOLYCEUM



Voorster Scholenmarkt7 november 2018

ONTDEK
HET VELUWS 

COLLEGE!

MAVO, ONDERBOUW HAVO/VWO

WWW.VELUWSCOLLEGE.NL

Informatieavond:  dinsdag 13 november 2018 19.15 uur 
Open Dag:    woensdag 23 januari 2019 18.00-20.30 uur

*

alleen voor ouders/verzorgers*
WAAR
Veilingstraat 10
7391 GM Twello

Ontdek het VELUWS 
COLLEGE TWELLO!

Veluws College Twello is een bruisende, kleine school waar iedereen el-
kaar kent. Het draait er om jou. De sfeer is er veilig en prettig. Je voelt je 
snel thuis.

als onderzoeken, plannen, samen-
werken, presenteren en ontdek je 
wat je echt leuk vindt! De projectu-
ren zijn verweven in je rooster en 
staan op vaste lestijden ingepland. 
In groepjes werk je iedere week 
een aantal uur achter elkaar aan 
een bepaald thema. Dit doe je in 
school, maar ook erbuiten. Bij het 
project ‘Verwonder’ ga je bijvoor-
beeld naar het museum en doe je 
onderzoek. Bij het project ‘Ode 
aan’ ga je naar het Rijksmuseum 
en maak je met je klasgenoten een 
kunstroute in de omgeving van de 
school. In deze uren leer je dus 
veel, maar op een andere manier: 
niet uit boeken, maar in de ‘echte’ 
wereld.

Meer met je mavo
Kan jij meer? Op onze mavo krijg 
je extra uitdagingen. Zo kun je de 
vakken Nederlands, Engels en wis-
kunde op havoniveau volgen. Vind 
je de mavo een makkie? Er is een 
speciaal havotraject voor leerlin-
gen die naar de havo willen. Deze 
leerlingen kiezen bijvoorbeeld in 
de vierde klas een zevende vak. Zo 
sluit hun vakkenpakket goed aan 
op de havo en wordt de overstap 
een stuk kleiner!

Topsport Talentschool
Sport je veel en graag? En doe je dit 
op hoog niveau? Dan kun je in de 
knel komen met je schoolwerk én 
je sport. Speciaal daarvoor zijn er 
Topsport Talentscholen in Neder-
land. Het Veluws College Twello is 

er daar één van. We helpen jonge 
sporttalenten met een LOOT-status 
– dat is een landelijke sportstatus, 
zoals Belofte, Nationaal Talent, 
Internationaal Talent – zodat ze 
school kunnen combineren met 
sport. Op die manier scoor jij als 
sporttalent twee keer: in de klas en 
in de sport!

Ruimte voor talent
Sport of dans je op hoog niveau? 
Of speel je een muziekinstrument 
op hoog niveau? Maar heb je geen 
Topsport Talentstatus ? We denken 
graag met je mee over het combi-
neren van je schoolwerk en je ta-
lent. Bijvoorbeeld door een fl exibel 

lesrooster, minder huiswerk of uit-
stel van toetsen en examens.

PlusVakken
Twee uur per week kies je een Plus-
Vak dat jij écht leuk vindt, zonder 
dat je langer naar school hoeft! 
Onze PlusVakken zijn:
• Sport+
• Theater+
• Multimedia+
• Onderzoek & Design

ONZE BRUGKLASSEN
mavo

mavo/havo
havo/vwo

Naar welke brugklas ga jij?
Op onze school hebben sommige 
brugklassen twee niveaus. Bijvoor-
beeld de mavo/havo brugklas. Je 
krijgt daar les op het hoogste ni-
veau. Na twee jaar kies je of je ver-
dergaat op de mavo, de havo of het 
vwo. Mavoleerlingen doen bij ons 
examen en havo en vwo-leerlingen 
gaan vanaf klas 4 naar een andere 
school in Deventer of Apeldoorn. 

Onderwijs dat bij jou past
Wat kun jij en wat wil jij? Op het 

Veluws College Twello vinden we 
het belangrijk dat ons onderwijs 
aansluit bij jouw niveau, talenten 
en interesses. Daarom krijg je on-
derwijs dat bij jou past: op maat. 
We doen er alles aan om je goed 
voor te bereiden op het mbo of de 
bovenbouw havo/vwo.

Projectonderwijs
Tijdens projecturen leer je buiten 
de ‘gewone’ lessen om. Zo ga je zo-
wel binnen als buiten de school aan 
de slag, leer je veel vaardigheden 

Kom langs op het 
Veluws College
Veluws College Twello 
mavo | onderbouw havo/atheneum
Informatieavond:  13 november 19.15 uur 
Open Dag:  23 januari 2019, 18.00 - 20.30 uur
Inloopavond: 4 februari 2019, 19.15 uur

Het Veluws College heeft ook drie vestigingen in Apeldoorn. 
Meer weten? Kom langs!

Veluws College Cortenbosch
vmbo: basis | kader | gemengd | mavo
Open dag: 19 januari 2019, 10.00 – 13.00 uur

Veluws College Mheenpark 
Delta | mavo | onderbouw havo/atheneum
Open dag: 25 januari 2019, 17.30 – 21.00 uur

Veluws College Walterbosch 
havo | atheneum | vwo-Erasmus
Open dag: 23 januari 2019, 15.30 – 19.30 uur
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De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders van Cul-
tuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente Voorst, zowel het 
structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contactformulier kunt u een account 
aanvragen waarna u geheel kosteloos gebruik kunt maken van dit platform. Gepubliceerde 
activiteiten worden tevens gedeeld via Twitter (@VoorstActief) en Facebook (Voorst Actief).  
Wekelijks wordt er in het Voorster Nieuws een overzicht geplaatst van geplande activiteiten.

Agenda
elke vr, za, zo t/m 25 november, EXPOSITIE ‘VOORST, 200 JAAR’
Galerie ‘De Statenhoed’

Zondag 11 november, LEZING ‘EILEEN GRAY’
Galerie ‘De Statenhoed’, 14.30 uur

Vrijdag 16 november, SPAANS DINER
Dorpskerk Wilp, 17.30 - 21.00 uur

Woensdag 14 november, SCHRIJFWORKSHOP ‘SCHRIJVEN VANUIT JE HART’
Galerie Statenhoed, 19.30 - 21.30 uur

Zondag 18 november, ZWEMMEN MET DEMENTIE
Zwembad de Schaeck, 16.00 - 17.00 uur

Zaterdag 8 december, KERSTCONCERT LA SORANZA
Sint Martinuskerk Bussloo, 15.00 - 16.00 uur

Zaterdag 17 november, KUNSTVEILING VOOR GOEDE DOEL
MFC Klarenbeek, 14.00 - 17.00 uur

Zaterdag 1 december, BROCANTE T.B.V. DE KERK IN WILP
Dorpskerk Wilp, 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 8 november, ADVIESVANGERS VOOR JONGE MANTELZORGERS
Sportcafé de Jachtlust, 16.30 - 19.00 uur

Van toen en dichtbij
Het oude mens schrok geweldig . . . .. (3)

Wim Tempelman
In zijn cel is later een soort ‘verhandeling’ aangetroffen waarin Klaas eventuele lezers oproept af te zien van 
sabotagedaden. Hij schreef daarin zijn verdriet weg, toonde zich berouwvol en wellicht was het nog een 
vertwijfelde poging de Duitsers, na het “vinden” ervan alsnog tot andere gedachten te brengen. Een citaat 
hieruit:

Nederlanders                                                                                                               
Over sabotage wil ik het hier hebben. Wat dat 
betekent weet ik bij ondervinding want ik ben 
zelf enigen tijd arrestant en met het oog hierop 
doe ik een beroep op alle Nederlanders en dat 
is. Zet het saboteren uit uw hoofd. Het sabo-
teren alzo is moeilijk al zijn er ook nog zoveel 
manieren. Maar wat daarna komt is moeilijker. 
Wanneer u als eerlijk mens in Uw hoofd krijgt of 
door een of ander individu  overgehaald wordt 
om sabotage te plegen, denkt u misschien Uw 
land of wie dan ook hiermee te dienen, maar laat 
ik U dan aan het verstand brengen dat dat voor-
deel niet het 10.000-ste deel is van het nadeel 
hieraan verbonden. Dat weet ik bij ondervinding 
want neem bijvoorbeeld mijn geval: We staken 
met z’n drieën twee bergen in brand. Laten we 
het voordeel ervan bekijken. Ik wil u wel zeggen 
het is niets want de rogge gaat ermee naar de bliksem. Nu hadden wij het niet zozeer op die bergen of die 
rogge begrepen maar was een opdracht van een zogenaamde leider in dit geval een communist. Wij hadden 
ons mooie dingen laten voorspiegelen en er ons beschikbaar voor gesteld.  Naderhand zijn we natuurlijk be-
drogen uitgekomen”. En even later merkte Klaas op: “Precies veertien dagen na de daad werden we gepikt. 
Zo ben je vrij en zo staan mannen voor je en zeggen: U is mijn arrestant”. En dan te bedenken dat ik zonder 
wat te zeggen van ouders  broers en zusters weg ben gefietst. Nu had ik het geluk dat mijn oude moeder me 
na 8 dagen mocht bezoeken om het uit mijn eigen mond te horen wat ik gedaan had. Het oude mens schrok 
geweldig daar had ze mij niet voor aangezien. Dan heb je het gevoel dat het te laat is maar de ouders zijn 
minstens zoveel de dupe. Moeder vertelde me dat vader niet mee kon komen hij was op van verdriet. Daarom 
een raad van een Nederlandse jongen:  Saboteer niet, je doet het ten koste van jezelf en gezin. 
Die zogenaamde leider die Klaas noemt bleek later Cornelis van der Kraats te zijn, bij de groepsleden bekend 
geworden als Frans de Wit. De slachtoffers uit Voorst zagen hem, rustig rokend en pratend met de Duitsers 
aanwezig in het Huis van Bewaring. Zij trokken daaruit de conclusie dat er verraad in het spel was. Chris 
Lugthart, zelf hardhandig verhoord, werd als enige van de groep vrijgelaten. Hij was net zestien en werd 
zegsman van het vermeende verraad van Frans de Wit. Ook de Voorster slachtoffers van de fusillade hebben 
nooit beter geweten dan dat hun zaak verraden was. Een wrange conclusie. Pas na de oorlog werd duidelijk 
dat Frans de Wit een alias was voor Van der Kraats. Hij werd opgeleid en door de CPN om meer daadkracht in 
het verzet aan te brengen. In dat kader verscheen hij ten huize van Van ‘t Einde in Terwolde  en bij Lugthart 
in Voorst. Hij gaf daar instructies over het gebruik van brandbare materialen die bij de branden in hooibergen 
werden gebruikt. Hoewel hij, uiteraard onder dwang, met de bezetters samenwerkte, werd Van der Kraats in 
1943 op de Leusderheide gefusilleerd. Zijn naam wordt vermeld tussen andere communistische verzetsmen-
sen op een gedenksteen op de Rotterdamse begraafplaats Crooswijk.
Het schrijven van Klaas bereikte de nabestaanden pas veel later. De familie Bakker richtte nog een verzoek 
tot clementie aan generaal Christiansen maar dit werd afgewezen.  
Klaas werd bijgezet in het familiegraf op begraafplaats Terwolde. 

Workshop Kerstfestoen 
maken 
TWELLO.- Op dinsdag 4 december zal de Stichting Fmdgroep Ne-
derland na het succes van vorig jaar wederom een workshop geven 
waarvan de gehele opbrengst naar de stichting gaat. 

Fibromusculaire dysplasie (FMD) is na aderverkalking de meest voorko-
mende aandoening van de slagaders. Lange tijd werd gedacht dat FMD 
zeldzaam is en alleen maar bij jonge vrouwen voorkomt, maar dit blijkt 
niet het geval. Het kan zowel bij mannen als bij vrouwen op alle leeftij-
den voorkomen. In 2017 werd de FMDgroep Nederland een stichting, 
gevestigd te Twello. Vanuit deze stichting is het doel om gelden te gene-
reren om bekendheid aan deze ziekte te kunnen geven. De wensen zijn: 
Informatiebijeenkomsten te geven voor patiënten en medici, de website 
www.fmdgroep.nl  in de lucht te houden, organiseren FMD congres in 
Nederland.
De workshop herfstkrans maken van 2017 was de start van een nieuwe 
traditie in Twello. Met 50 deelnemers was dit een onverwacht groot suc-
ces waarbij de volledige opbrengst van €1.500 euro rechtstreeks naar de 
stichting FMD ging. Sportkantine Voorwaarts Twello op dinsdag 4 de-
cember, 19.30 tot 22.00 uur. 

IVN-excursie Veldhuizen
LOENEN.- Het stroomgebied van de Vrijenbergspreng is het doel van de 
komende IVN-natuurexcursie. Deze excursie vindt plaats op zondag 11 no-
vember. De start is op 14.00 uur bij de parkeerplaats van boerderij De Groote 
Modderkolk van Natuurmonumenten aan de Vrijenbergweg in Loenen. 

De route gaat onder meer langs de Loenense waterval en het landelijk gebied 
Veldhuizen ten noordwesten van Loenen. De excursie duurt ongeveer twee 
uur. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt de 
mogelijkheid geboden om na afloop van de excursie een vrijwillige bijdrage 
te geven voor het IVN-werk. Meer informatie is te vinden op www.ivn-eer-
beek.nl of bij de eerste gids, Gerard Nijhof, tel. 06 2329 0624.

Activia
Zaterdag 10 november
14:30 Eerbeekse Boys 4 – Activia 
Zondag 11 november
10:00 Twello 2 – Activia 2
10:00 Activia 3 – Turkse Kracht 6
12:00 Activia 4 – FC Jeugd 4
Vrouwen
10:30 Activia – AZC/Eefde 
                         

CCW ’16  
Zaterdag 10 november
14.00 CCW 2 – Davo 2       
14.00 CCW 3 – Orderbos 2
Zondag 11 november
12.15 Lochem 3 - CCW 2 
11.00 Kieviten 3 - CCW3                                         
Vrouwen                     
13.00 Warnsv Boys 1-CCW 2                               

Voorwaarts
Woensdag 7 november 
Gymzaal Obdamstraat
20.00 Voorwaarts DR1 – Borplat DR1
Donderdag 8 november
Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts DR2 – Dash DR1
19.00 Voorwaarts HS2 – ABS HS1
21.00 Voorwaarts HR3 – Overa HR 1
21.00 Voorwaarts HS3 – Dio Ugche-
len HS1

VOORSTER NIEUWSSPORT
Vrijdag 9 november 
Zaalvoetbal Jachtlust
21.00 Voorwaarts T 1 – LZVV 1
22.00 Voorwaarts T 4 – Andarinyo 6
Zaterdag 10 november
Volleybal Jachtlust
12.30 Voorwaarts DS2 – Spiker DS1
14.30 Voorwaarts HS1 – De Hofnar-
B. HS1
17.00 Voorwaarts DS1 – VVH DS1 
Handbal Jachtlust
20.00 Fit & Fun/Voorw. DS1 – PCA/
Kwiek DS1
Zondag 11 november 
Handbal Jachtlust
12.00 Voorwaarts DS5 – PCA/Kwiek 
DS4
Voetbal De Laene
9.30 Voorwaarts T 3 – Heino 2  
9.30 Voorwaarts T 9 – Twello 5
11.30 Voorwaarts T 8 – Batavia ’90 2 

Voorst
Zondag 11 november:
14:00 Voorst 1 - Basteom 1
10:00 Warnsveldse Boys 3 - Voorst 2
10:00 Voorst 3 - Pax 9
10:00 Albatros 5 - Voorst 4

VenL
Zondag 11 november
09:30 Terwolde VE1 - V en L VE1
10:00 V en L 2 - Apeldoornse Boys 2

10:00 V en L 3 - IJsselstreek 3
Vrouwen
12:15 MvR 1-V en L 1

Teuge
Donderdag 8 november
20:15 Berkum - Teuge 1 (beker)
Zaterdag 10 november
14:30 Eerbeekse Boys 2 - Teuge 2
12:45 Helios 2 - Teuge 3
15:00 Groen Wit 5 - Teuge 4
Vrouwen
14:30 Teuge 1 - VIOS V. 1

Terwolde
Zondag 11 november  
10.00 Helios 3 – Terwolde 3 
12.00 Schalkhaar 8 – Terwolde 4
09.30 Terwolde VE1 – V. en L. VE1

Twello
Zaalvoetbal
Vrijdag 9 november
19.30 Twello 3 -Voorwaarts 3
20.30 Twello 4 – RDC 4
21.30 Rob.& Vel.3 – Twello 2
Veldvoetbal
Zondag 11 november
09.30 Voorwaarts 9 – Twello 5
10.00 Twello 4 – Deventer 5
10.00 Twello 2 – Activia 2
10.30 Gr.Wit 4 – Twello 3

TREC Twello organiseert kerst 
PTV oefenwedstrijd voor ruiters 
TWELLO.- Op zaterdag 22 december organiseert TREC Twello voor de 
tweede maal een kerst PTV oefen wedstrijd. De manege zal winters 
aangekleed worden en staan vol met TREC hindernissen. 

Na het succes en alle leuke reacties organiseert TREC nu voor de tweede 
maal een kerst PTV oefen wedstrijd. De manege wordt versierd en de 
organisatie zou het leuk vinden als de ruiters en paarden ook een beetje 
versierd komen, net als vorig jaar. In de bak komen een aantal hinder-
nissen te staan die in de TREC voorkomen. Dat zijn onder andere lage 
hangende takken, een slalom, een poort en boomstam/heg. Tijdens deze 
dag krijgen de ruiters eerst een uur uitleg en oefenruimte voor de hin-
dernissen. Hierna wordt er een parcours gereden met alle geoefende 
hindernissen. Zo kun je samen met je paard en of pony kennis maken 
met de leuke TREC sport. 

Voor meer informatie kun je terecht op de site van TREC Twello: www.
treclessen.nl. Opgeven voor de kerst PTV kan door een mail met je ge-
gevens te sturen naar; info@treclessen.nl TREC Twello heeft ook een 
eigen facebook pagina waar alle activiteiten te volgen zijn. 

http://www.fmdgroep.nl
http://www.ivn-eerbeek.nl
http://www.ivn-eerbeek.nl
http://www.treclessen.nl
http://www.treclessen.nl
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Activia grijpt via de 100e treffer van zowel 
Hameka als Mikkers de winst bij KCVO
TWELLO.- Activia mocht in Vaassen 
aantreden tegen KCVO. Die ploeg 
had na 6 wedstrijden nog geen punt 
gepakt en het bestuur van de vereni-
ging had in de afgelopen week de 
moeilijke beslissing genomen om 
per direct afscheid te nemen van 
trainer Olivier van der Kuijl (oud 
speler van Activia 1). Als tegenstan-
der van zo’n ploeg is dat altijd even 
lastig; je weet niet precies wat je kan 
verwachten en je moet ervan uitgaan 
dat er bij die ploeg iets van nieuwe 
krachten los komen. In de wedstrijd 
was er echter niet heel veel van te 
merken. Activia speelde zeker niet 
haar beste wedstrijd en was bij tijd 
en wijle best slordig; toch leek het 
lange tijd op een ruime zege af te 
stevenen. De defensie van de Vaas-
senaren bleek namelijk eens te meer 
het zwakke punt en met makkelijk 
scorende aanvallers wist Activia 
daar wel raad mee. Nadat er al enke-
le kansen waren gemist was het hal-
verwege de eerste helft Bart Wippert 
die, vrijgespeeld door Frank Oos-
terwegel, de 0 – 1 op het bord zette. 

Ondanks het feit dat de thuisploeg 
soms dreigend door kwam slaagde 
de ploeg er niet in om Activia doel-
man Carst Winter aan het werk te 
krijgen en zo werd de rust bereikt 
met 0 – 1. Na rust nam Activia wat 
nadrukkelijker het heft in handen 
en binnen het uur stond er 0 – 3 op 
het bord. Eerst was het vleugelaan-
valler Wouter Hameka die zijn eigen 
rebound binnen schoot en daarmee 
zijn 100e doelpunt voor Activia 1 
maakte. Een mooie mijlpaal uiter-
aard! Daarna wist de weer zeer ge-
dreven en invloedrijke Dennis Wen-
nink bij de tweede paal een corner 
van Guus Leerkes binnen te koppen 
en daarmee leek de wedstrijd wel 
gespeeld. Niet lang na die treffer 
viel echter de 1 – 3 (Carst wist eerst 
prima te redden in een 1 op 1 situ-
atie maar was even later kansloos) 
en plotseling leefde de thuisploeg 
op. Het thuispubliek ging achter de 
ploeg staan en met het nodige op-
portunisme werd Activia terug ge-
dwongen. Toen kort na de 1 – 3 ook 
de 2 – 3 viel leek een onverwacht 

spannende slotfase in de maak. Ac-
tivia toonde echter haar volwassen-
heid en wist het momentum weer 
te keren. Via een individuele actie 
van spits Michiel Mikkers werd de 
2 – 4 op het bord gezet en daarmee 
was de angel uit de KCVO-opleving 
gehaald. Ook voor Michiel was dit 
overigens de 100e competitiegoal; hij 
maakte er 23 voor sv Twello en nu 
dus 77 voor Activia 1. De wedstrijd 
werd rustig uitgespeeld (al wist een 
KCVO speler met een knap schot 
nog een keer de lat te raken; was die 
bal er in gegaan waren het nog span-
nende laatste minuten geworden). 
Er werd echter niet meer gescoord 
en zo wist Activia de 4e overwinning 
van het seizoen te behalen in de7e 
wedstrijd. Een knap resultaat voor 
de promovendus die bijna wekelijks 
laat zien zich op dit niveau prima 
thuis te voelen. Volgende week een 
tussendoortje: voor de beker thuis 
tegen de “buren” van sv Voorwaarts. 
Daarna komt Colmschate op bezoek 
en gaan we opnieuw kijken of we 
punten kunnen pakken. 

Gemini – Fit & Fun 
Voorwaarts 19-25
TWELLO.- Vorige week kon Fit & 
Fun Voorwaarts de koppositie van 
Quintus overnemen door winnend 
de wedstrijd af te sluiten. In de ne-
gende speelronde mochten de dames 
zich met mooie nieuwe aanrijshirts, 
aangeboden door de Supportersclub, 
om 18.00 uur verzamelen voor de 
reis naar Zoetermeer om deze positie 
te verdedigen. Na ruim anderhalf uur 
in de Happybus stond Fit & Fun Voor-
waarts om 21.00 uur tegenover Gemi-
ni. Na vijf minuten spelen klonk pas 
het eerste signaal voor een doelpunt, 
de wedstrijd kenmerkte een moei-
zame start die de gehele wedstrijd 
aanhield. De aanval verliep niet zo-
als wij wilden, er werd soms te snel 
op doel geschoten en als er kansen 
werden gecreëerd waren deze helaas 
niet altijd trefzeker. Ondanks dat de 
aanval niet lekker liep kon Gemini 
ook niet tot scoren komen door fou-
ten of doordat de dekking hun aanval 
wist te weren. Na bijna een kwartier 
was het 0-5 en langzaam maar zeker 
vielen er meer doelpuntjes. Melissa 
was belangrijk voor 2 penalty’s en 
Sharin vanuit de snelle tegenaanval. 
Na ruim 20 minuten spelen stond er 
een magere 4-0 op het scorebord. Na-
dat Sharin vanaf de linkerhoek nog 
had gescoord stond het 5 minuten la-
ter 9-11, dat tevens ook de ruststand 
was, doordat de hoeken van Gemini 
het net wisten te vinden. Ondanks 
dat de vertrouwde Voorwaarts sup-
porters luidkeels aanwezig waren 
met behulp van de trommels was 
de sfeer in de hal toch een beetje 
vreemd en mat. In de kleedkamer gaf 
Helma een peptalk, weliswaar was 
dit geen glorieuze wedstrijd maar in 

de tweede helft moest er een knopje 
om voor het behalen van de winst. 
Aanval opbouwen, scoren en veel 
aandacht en energie in de dekking 
met daarbij voornamelijk de hoeken 
en cirkel dicht. Iedereen stemde in, 
maar desondanks begon de tweede 
helft ook weer moeizaam. Gemini 
kwam meteen op gelijke hoogte en 
wist met een break-out daarna de 12-
11 te maken, dit was even slikken. 
Ellen en Aniek vanaf het midden en 
rechts maakte toen belangrijke doel-
punten, maar mede door een penalty 
en break voor Gemini konden zij ook 
bijblijven tot 17-17. Op een gegeven 
moment kwamen zij in ondertal te 
staan en konden wij de voorsprong 
weer op ons nemen. Gemini ging 
nog meer vertraagd spelen, maar 
dit werkte in hun nadeel. De flow 
waarop we hadden gehoopt kwam in 
de laatste minuten van de wedstrijd 
naar boven. Melissa schreef nog een 
penalty op haar naam, Merlin tikte 
er op de cirkel tikte nog 3 in en Ali-
neke sloot de wedstrijd af met een 
lobje, dit was de 19-25 en ook de 
eindstand. Het was een moeizame 
wedstrijd, we hebben het spannend 
gemaakt voor het publiek dat wij heel 
dankbaar zijn voor het mee- en afrei-
zen van en naar Zoetermeer om ons 
naar de overwinningen te helpen. 
Voordat wij zaterdag 10 november 
Kwiek mogen ontvangen in de Jacht-
lust voor een mooie derby, mag Fit & 
Fun Voorwaarts aankomende dins-
dag 6 november eerst naar Bathmen 
voor de bekerwedstrijd tegen Lettele. 
Hiervoor is de steun ook van harte 
welkom, 20.30 uur fluitsignaal in de 
Uutvlog.

Voorwaarts speelt gelijk in 
aantrekkelijke wedstrijd
TWELLO.- Luuk Grieving is mo-
menteel ontegenzeggelijk de veld-
heer van het eerste elftal. Hij creëert 
mogelijkheden en weet met zijn 
uitstekend inzicht zichzelf en zijn 
medespelers vaak in kansrijke posi-
tie te brengen. Helaas was zijn doel-
punt op deze zondag aan de Laene 
niet voldoende voor de zege. Vol-
gens Luuk was het een spannende 
pot voetbal met een technisch uit-
stekende tegenstander op het mooie 
hoofdveld aan de Laene. Voorwaarts 
kwam al vroeg op achterstand en na 
25 minuten langszij. Daarna had het 
elftal in de eerste helft uitstekende 
mogelijkheden om op voorsprong te 
komen. Dat liet het elftal na. Na rust 
viel het niveau wat terug en liet FC 
Suryoye-Mediterraneo uit Enschede 
ook meer van zich spreken. De rust-
stand werd dan ook de eindstand, 
1-1. Doelpuntenmaker Luuk was 
tevreden over het spel in de eerste 
helft: “Er werd na en vroege achter-

stand goed gevoetbald en er werden 
daarbij voldoende kansen gecre-
eerd.” Door een vroeg doelpunt in 
de derde minuut kwam Voorwaarts 
op achterstand. De linkerspits van 
Suryoye kon na een goede loopactie 
op rechts en daaruit volgende voor-
zet de bal simpel binnentikken 0-1. 
Een flinke domper. Na 25 minuten 
kon Voorwaarts de voetballende 
dominantie uitdrukken met het be-
nutten van een penalty door Luuk, 
1-1. De penalty kwam tot stand door 
een goede actie van Joey Teering. Hij 
kapte zijn directe tegenstander uit 
en werd daarbij onderuitgehaald. 
Daarna werd de druk op het doel 
van Suryoye alleen maar groter. Met 
onder andere kansen voor Luuk (2 
keer) en Nick Linthorst. De juiste 
precisie kon niet worden gevonden 
of de keeper stond een doelpunt in 
de weg. Ruststand 1-1.

Na rust werd het niveau aan Voor-

waartskant wel wat minder. Ook Su-
ryoye creëerde nu mogelijkheden. 
De kansen van Suryoye gingen naast 
of werden verijdeld door Yoel Fin-
ke. Voorwaarts creëerde wat minder, 
maar had voldoende mogelijkheden 
om als winnaar uit de bus te komen. 
Kort voor het eind de grootste mo-
gelijkheid. De overigens uitstekende 
invallers Daan Stormink en Jesse 
Zwienenberg konden ongehinderd 
oprukken naar het vijandige doel. 
De uitgelezen mogelijkheid werd 
echter niet slim genoeg uitgespeeld. 
Voorwaarts moet het evenals vorige 
week opnieuw doen met een gelijk-
spel en daarmee twee verliespunten. 
Het behaalde niveau biedt echter 
alle aanleiding voor optimisme. 

Aanstaande zondag mag het voor de 
beker aantreden tegen derdeklasser 
Activia op de Schoapenweide aan 
de Vermeersweg in Twello. De wed-
strijd begint om 14.00 uur. 

Kaartmarathon bij Voorwaarts
TWELLO.- SV Voorwaarts organiseert  op zaterdag 24 november een vernieuwde 
versie van de  jaarlijkse kaartmarathon voor Jokeren en Klaverjassen. Het is geen 
hele marathon meer, maar een halve marathon XL.   De kaartmarathon start om 
10.00 uur en eindigt om 18.00 uur met de prijsuitreiking. Ook is er weer een ver-
loting met zeer aantrekkelijke prijzen. Uiteraard wordt de inwendige mens niet 
vergeten, want er is weer een prima lunch en rond 16.45 uur zal een warme hap 
geregeld worden.  Dus alle reden om te komen, maar wel vooraf even opgeven, 
want er kunnen maximaal 90 personen deelnemen. Ook wordt de mogelijkheid 
geboden om met een tweetal mee te doen, bijvoorbeeld u speelt mee van 10.00 
tot 14.00 uur en uw partner/vriend of vriendin van 14.00 tot 18.00 uur.  Schroom 
niet en speel mee. Opgave kan door uw naam op de intekenlijst in de kantine 
te zetten of telefonisch bij Evert van Voorst ( klaverjassen tel. 274108) en Eefke 
Jansen ( jokeren tel. 272925). De marathon is van 10.00 tot 18.00 uur en de prijs 
voor deelname heeft de organisatie vastgesteld op €14.00 euro.

Winkelen in
Beekb�gen

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

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

Wij bieden advies, 
gratis consulten en 
ondersteuning met 
natuurlijke middelen.
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 Brood & banket van bakker Toet 
 Verse groente en fruit 
 Zuivel en kruidenierswaren 
 Voldoende parkeergelegenheid 
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TuincentrumTuincentrum

’ Tullekensmolen’’’ Tullekensmolen’’’ ’ 

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

Voor al uw tuinplanten en bomen
in een mooie groene omgeving!
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CCW’16 wint bij hekkensluiter
WILP.- Op bezoek bij hekkenslui-
ter Wissel wist CCW nu wel aan de 
goede  kant van de score te blijven 
en won het uiteindelijk toch nog 
vrij ruim, 0-7. Waarom Wissel tot nu 
nog maar één puntje had weten te 
verzamelen werd deze middag ook 
wel duidelijk, maar wie met name 
in de eerste helft CCW zag voetbal 
zal zich verbaast hebben dat zij al 
wel wedstrijden hadden gewon-
nen, zo slecht als de eerste helft 
had men tijden niet gezien van de 
blauw-zwarten. In de 10e minuut 
kwam CCW wel op voorsprong, het 
was Tim Alferink die eenvoudig 
kon scoren omdat de achterhoede 
van Wissel elkaar in de weg liep na 
een voorzet van Bart Keurhorst. Een 
paar minuten later leek de thuisclub 
zelfs te gaan scoren toen Joris bij het 
uitkomen vergat de bal te pakken, 
maar onkunde van de thuisclub 
voorkwam dit. In de 23e minuut 
had CCW eigenlijk ook weer moe-
ten scoren, Bart Keurhorst kwam 
buitenom maar ging helaas voor 
eigen succes in plaats van het bal-
letje breed te leggen en schoot hoog 
over. In de 30e minuut viel toch de 

0-2, eindelijk werd Tim een keer 
goed in de diepte gestuurd en diens 
voorzet was op maat voor de meege-
komen Tom Stormink die dan ook 
beheerst binnen schoot.  De laatste 
tien minuten voor de rust deed ook 
de thuisclub nog een paar keer van 
zich spreken en mocht CCW doel-
man Joris Bruntink dankbaar zijn 
dat het toch met 0-2 ging rusten.  
Na de rust aanvankelijk het zelfde 
beeld als voor de rust, maar gaan-
deweg de tweede helft vloeide de 
kracht bij de thuisclub blijkbaar weg 
en kreeg CCW eindelijk de geest hoe 
het eigenlijk moest vanmiddag, in 
plaats van het vele zelf lopen met 
de bal liet men nu eindelijk de bal 
het werk doen en toen en vielen de 
doelpunten toch nog wel als rijpe 
appels. In de 60e minuut was het 
Mark Wolters die aan het eind stond 
van een goed uitgespeelde aanval, 
0-3. In de 70e minuut was het de 
ingevallen Rik Ooyman die Bart 
Keurhorst met een goede pass langs 
de lijn de diepte in stuurde, en deze 
weer goed de breed lag op Mark 
Wolters die hiermede zijn tweede 
van wedstrijd deed aantekenen,0-4. 

Amper een paar minuten later was 
het weer raak, nu was het Mark die 
na een goede aanval de keurig breed 
gaf, en zodoende  Bart Keurhorst in 
staat stelde om z’n 50e doelpunt voor 
CCW in z’n loopbaan te maken, 0-5. 
Nog geen drie minuten later was het 
de ingevallen Jur Ouwehand die 
dacht de 0-6 te maken, maar zijn 
doelpunt werd volkomen onterecht 
voor buitenspel afgekeurd. Toch 
was het die zelfde Jur Ouwehand 
die in de 80e minuut toch de 0-6 op 
het bord bracht na goed voorberei-
dend werk van Niels v.d. Linde, al 
hing aan dit doelpunt wel een dui-
delijke buitenspel luchtje (maar hier 
werd niet voor gefloten). Het slot ak-
koord was voor job Bruntink, twee 
minuten voor tijd kon hij in twee 
pogingen de uiteindelijk 0-7 op het 
bord zetten. Al met al een uiteraard 
verdiende ruime overwinning, maar 
de manier waarop. Volgende week 
is CCW vrij, om over twee weken 
het thuis te moeten opnemen tegen 
IJsselstreek en zal het zekers anders 
voor de dag moeten komen als van-
daag om maar enigszins in de buurt 
te komen van een positief resultaat. 

V&L jo12-voetbalteam kijkt terug 
op een onvergetelijk teamuitje

SV Voorwaarts doet griezelige 
dans tijdens Halloween
TWELLO.- Vrijdag 2 november was het centrum van Twello omgeto-
verd tot een echt ‘Halloween-dorp’ en ook sv Voorwaarts was erbij. De 
dansleden onder leiding van Gillian Meyer hadden een griezelige dans 
voorbereid op Thriller van Michael Jackson. 

Als enge zombies wisten ze iedereen naar het Dorpsplein te trekken waar 
jong en oud konden genieten van de dans. Wist u dat u zowel jong als oud 
bij sv Voorwaarts kunnen dansen, van ballet tot aan streetdance? En dat al-
lemaal onder begeleiding van professionele leiding. Op dinsdagavond is er 
Streetdance vanaf 12 jaar en Dance for Fun 30+, op woensdagmiddag ballet 
(4-6 jaar en 6+) en op vrijdagmiddag zijn er danslessen (groep 1 tot en met 8), 
verdeeld over verschillende groepen. Kom gerust eens kijken of een proef-
les meedoen met een van deze lessen om zelf te ervaren hoe leuk dansen 
is. Kijk voor meer informatie op onze website www.voorwaartstwello.nl/
gymnastiek 

Goede resultaten Oortveldruiters
EMPE.- Er startten weer veel Oortveldruiters op het concours. Suus Lam-
mers reed zowel op zaterdag als op zondag voor het eerst BB proeven met 
haar pony Udine. Zaterdag waren de proeven nog erg lastig voor Suus, maar 
op zondag ging het al veel beter en reed ze in één proef naar 182,5 punten. 
In de klasse L1 paarden werd in de eerste proef Caithlynn Hoop met Die-
kata 2e en Daniëlle Barmentloo met Zornellie 3e, in de tweede proef werd 
Caithlynn 1e , Hanneke Brouwer met Copa Cabana 2e en Marloes Rijkenberg 
met Shadow 3e. In de klasse M1 verdiende  Corine Smies met Fatboy 2 x 
het oranje lint. Op zondag in de klasse B pony’s cat. DE kreeg Tess Lammers 
180 en 186 punten waarmee ze 3e werd. Karlijn Reinders reed haar eerste 
wedstrijd met Vitalis en verdiende haar eerste winstpunt. Sophie Buis werd 
met Pleasure beloond in de klasse L1 cat. CDE met 182 punten en een 2e 
prijs en 180 punten waarmee ze 3e werd. Brenda Xhofleer met Fleur klasse 
L1 en Eline van Roemburg met Tyson klasse M1 verdienden winstpunten 
en Eveline Hoogstad  werd in de gecombineerde M1 en M2 klasse 2x 2e met 
Camaraz met 194,5 en 202 punten.

Suus met Udine

SV Twello viert 12,5 jarig jubileum
TWELLO.- Ongekend mooi OMNI-spektakel, zo wordt het vieren van 12,5 jarig jubileum bij SV 
Twello ervaren. Met een gevarieerd spelprogramma in de sport- en turnhal konden de sporters 
elkaars sporten beter leren kennen. Van de glunderende gezichten was veel plezier af te lezen. 

Als afsluiting van deze ochtend geen vette hap, maar een gezonde lunch voor alle 220 kinderen en de 
30 spelbegeleiders. Dit allemaal mogelijk gemaakt door hun horecateam. Feestavond samen, één van de 
kernwaarden waar de vereniging op drijft, is er een mooi feest van gemaakt. 192 leden, jong en oud, en van 
alle afdelingen. Leden van motorclub De Megafoon stonden achter de bar en de muziek werd  verzorgd 
door allround band What’s Next. Onder het genot van een drankje en een hapje van KokenmetCo is het 
een oergezellige avond geworden. 

De jubileumfestiviteiten worden in de week van 5 tot en met 11 november afgesloten met open trainingen 
en lessen. Alle afdelingen stellen de trainingen en lessen deze week open voor niet leden en belangstel-
lenden die kennis willen maken met de vereniging SV Twello in het algemeen en/of met een specifieke 
sportbeoefening bij SV Twello in het bijzonder. 

De eerste 12,5 jaar zitten er op en nu op naar 25 jaar! Het algemeen bestuur gaat de komende twee jaar de 
lijnen uitzetten om de vereniging verder toekomstbestendig te maken. 

TERWOLDE.- Op woensdag 31 
oktober genoot het jo12-voetbal-
team van V&L een teamuitje naar 
de Johan Cruijff Arena voor de 
bekerwedstrijd Ajax – Go Ahead 
Eagles. Moe, laat, maar zeer vol-
daan kwam het gevolg weer terug 
uit  Amsterdam en werd er nog 
lang over deze fantastische avond 
gedroomd.

Door de goed geslaagde worst- en 
balkenbrij-verkoop door de kinde-
ren vorig jaar zat er namens V&L 
wat extra geld in kas en dit mocht 
besteed worden aan een voetbal-
gerelateerd uitstapje. Om 17.00 uur 
vertrokken ze richting hun eerste 
tussenstop, traditioneel voor Ajax 
supporters op weg naar de Arena, 
een restaurant met een gele M te 
Barneveld. 
Na een teamfoto voor het stadion 
gemaakt  te hebben konden ze dan 
eindelijk naar binnen. Omdat het 
nog mooi rustig was kon het jeugd-
team nog snel even van de plek af en 
bij de spelerstunnel de spelers on-
der luid gejuich welkom heten. De 
camera’s van FOX had de V&L-ers 
ook gespot en minutenlang waren 
de jongens (en meisje) te zien op het 
grote scherm in het stadion. Als klap 
op de vuurpijl kwam de technisch 
directeur Marc Overmars nog langs 
lopen en bij het horen en zien van de 
naam V&L en De Vecht mochten ze 
spontaan met hem op de foto. 

Dan de wedstrijd. Ajax was heer en 
meester tot vreugde van de jeugd-
spelers maar tot grote ontsteltenis 
van de trainers. De eerste helft zaten 
ze aan de kant waar de doelpunten 
vielen en konden ze alles mooi zien. 
De tweede helft werd vooral gevuld 
met vliegtuigjes gooien en héél hard 
meezingen met de klassiekers van 
de F-side. 

Uiteindelijk won Ajax verdiend 
met 3-0 en na het laatste fluitsignaal 
konden ze nog weer kort bij het veld 
gaan staan om wedstrijdballen te be-
machtigen of op de foto te gaan met 
de spelers. Dit is uiteindelijk gelukt 
en sommigen hebben een mooie sel-
fie met Donny van de Beek of staan 
op de foto met Jeroen Veldmate van 
de Eagles.



• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

voor al uw mode-
accessoires

Horlogebatterij vervangen 5.00

Horlogebandjes (echt leer) vanaf 10.00

En een mooie collectie nieuwe horloges

Nieuwe collectie handschoenen mutsen - 
petten - hoeden en sjaals

Ruim assortiment sjaaltjes

De waarheid over CBD-olie  volgens 
Marktkoopman  Daniel schoeman
“Ik krijg regelmatig klanten bij mij op de markt met de vraag wat is nu het verschil 
tussen een CBD olie die nog geen tientje kost en de Mijnnatuurwinkel CBD van €24,95. 
Een heleboel mensen denken kennelijk dat CBD gewoon CBD is. Nou, niets is minder 
waar. Het kwaliteitsverschil is echt enorm.”

Goedkope winning methode
Bij veel goedkope CBD producten  
wordt de CBD gewonnen door de 
plant te laten weken in alcohol. 
Hierna laat men de alcohol door 
verhitting verdampen. Wat er dan 
overblijft is een pasta met een be-
paald percentage aan CBD. Maar 
want men u niet verteld, is dat door 
het verhitten van de alcohol heel 
veel van de andere goede stoffen in 
de plant, zoals de CBDA en Terpe-
nen, verloren gaan.

CBDA en Terpenen 
verdwijnen
Wil men een nog hoger concentraat 
hebben aan CBD, dan wordt de 
pasta nogmaals verhit, waardoor 

al het vocht verdwijnt. Het nadeel 
van deze methode is echter dat het 
verkregen CBD concentraat geen 
CBDA en terpenen bevat. Het ver-
kregen hoge concentraat aan CBD 
wordt vervolgens weer gemengd 
met de CBD pasta en zo ontstaat in 
de meeste gevallen een hoger per-
centage aan CBD, maar alle andere 
stoffen die CBD tot een zo’n gewel-
dig product maken, zijn door deze 
winning methode kapot gemaakt.

CBD heeft Terpenen nodig
Terpenen en CBD hebben een na-
tuurlijke synergistische werking. 
Dus wil je optimaal profiteren van 
de bijzondere eigenschappen van 
CBD olie, dan is het belangrijk 

dat er een natuurlijk evenwicht is 
tussen het terpenen gehalte en de 
CBD.

Peperdure CO2 extractie 
methode
Ik adviseer mijn klanten niet voor 
niets de Mijnnatuurwinkel CBD 
olie, want deze CBD  wordt gepro-
duceerd door middel van een su-
perkritische, 100 % zuivere CO2 
extractie methode. Het voordeel 
van de CO2-extractie is dat hier 
totaal geen verhitting wordt toe-
gepast en hierdoor alle werkzame 

stoffen uit de henneptoppen volle-
dig intact blijven. Door deze peper-
dure productie methode blijft een 
pure olie achter die alle belangrijke 
ingrediënten uit henneptoppen be-
vat.

De koning onder de CBD
Voor zover het mij bekend, is de 
Mijnnatuurwinkel  CBD  het enige 
product wat niet alleen gestan-
daardiseerd op het CBD gehalte, 
maar ook op o.a. het Terpenen en 
CBDA gehalte. Iedere druppel van 
de Mijnnatuurwinkel CBD bevat 

minimaal 2 mg aan zuivere CBD, 
gecombineerd met het maximale 
percentage aan terpenen.

Natuurlijk verkopen wij de goed-
kope merken CBD ook, maar wilt u 
de koning onder de CBD producten 
hebben, dan adviseer ik Mijnna-
tuurwinkel  CBD. Of de biologische 
van het merk VITIV €.34.95 

Wilt u meer weten over CBD of an-
dere preparaten,  kom dan voor een 
vrijblijvend deskundig advies bij 
mij in de winkel.

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

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? 
Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 

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

Mijn natuurwinkel 
Biologische

Mijn natuurwinkel 
biologische

Cbd crème

19.95 29.95

44.95 75.00
12.95

10 ml cbd olie 5%
van 24.95 voor 

10 ml cbd olie 4%
van 34.95 voor

30ml cbd olie 5%
van 49.95 voor

10ml cbd olie 10% 
van 89.95 voor

van 15.95 voor

Zoete muscaatdruiven Zoete mandarijnen
Zonder pit

3.50 3.50
Elstar appels
Klasse 1 3.003 kg 30 Stuks2 kg

079 349 249 199
PER STUK 5 KILO V.A 3 KILO 3 KILO

BETUWSE KLEI 
AARDAPPELEN 

SUPER ELSTAR APPELEN 
KNAPPERIG EN VOL SAP

GIEZER WILDEMAN 
STOOFPEREN   
‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

SUPER HOLLANDSE PAKSOI 
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. Postadres: 
Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; of kijk op 
de site : www.okvvoorst.nl

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
KERKDIENSTEN

TWELLO. Atus Leleulya, donder-
dagavond van 19:00 tot 21:00 uur 
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 Ve-
nema, elke donderdagmiddag van 
14.30 uur tot 15.30 uur in het Dorps-
huis te Terwolde.

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

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

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

Wie herkent deze familie?
Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

Reactie week 44.
Op deze oude foto van vroeger kwam geen reactie.

Woensdag 7 november
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 14.00 
uur ds. K. Boeder, 19.30 uur ds. K. 
Boeder.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe,  10.00 
uur, ds. D. Pater, 19.30 uur T. Bakker.
Prot.gem. Nijbroek, 19.30 uur, ds. J. 
Woudenberg.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 19.30 uur, ds. C.v/d Valk.  

Zondag 11 november
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds.  A. v/d Heiden.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
C. Maas.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe,  09.30 
uur, ds. H. van Marle, 18.30 uur J. 
Post.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. 
Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk, 17.00 uur Vesper 
pastor R. Pragt.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, mevr. 
Aantjes.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. 
KK.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, Bulens. 
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. P. Vermeer. 
17.00 uur ds. P. Verspuij.

Oecumenische Omroep Voorst
Uitzending Oecumenische Omroep 
Voorst iedere zondag van 09.00 uur 
tot 12.00 uur. Eerste blok 09.00 tot 
09.30 of 10.00 uur (afhankelijk van 
de aanvangtijd van de kerkdienst): 
muziek en informatie uit de bij de 
OOV aangesloten kerken. Tweede 
blok (09.30), (10.00) tot 11.00 uur: 
uitzending kerkdienst vanuit één 
van de bij de OOV aangesloten ker-
ken. Derde blok: tot 12.00 uur – ver-
zoekplatenprogramma.
NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
We helpen waar we kunnen
www.naastenhulpvoorst.nl

Vermiste en gevonden huisdieren

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Torenweg in Twello.

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

Vermist
Vaag grijs gestreepte poes, loopt met 
stijve achterpootjes, zwarte hals-
band met reflecterende witte streep: 
Torenweg, Twello.
Zwarte gecastreerde kater, wit vlekje 
op de borst, kort staartje, grijze vlooi-
enband: Brinkenweg, Klarenbeek.

Gevonden
Poesje, rood/grijs gevlekt, witte 

snuit met streep doorlopend over 
het voorhoofd, witte borst, buik en 
poten: Elsbosweg, Klarenbeek.
Lapjespoesje, zwart/rood gevlekt, 
rood vlekje boven linkeroog, witte 
snuit, bef en poten: Hooiland, Kla-
renbeek.
Lapjespoes: rood/grijs cypers ge-
vlekt, wit vlekje op het voorhoofd, 
wit om neus, witte borst, buik en 
poten: Oudhuizerstraat, Klarenbeek.
Zwart/witte kater, zwart op de kop 
over rechteroog, vlek rechterschou-
der, vlek op de rug, zwarte staart met 
witte vlek in het midden: Kuipers-
dijk, Klarenbeek.

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

ZOEK DE BAAS!

Buddy
Buddy is een kruising Labrador van 3 jaar oud. Er is afstand van hem 
gedaan, omdat de eigenaar niet veel tijd meer had voor de hond. Bud-
dy is een lieve enthousiaste, maar wel wat dominante hond, die je 
eerst moet leren kennen. Je moet niet te veel druk op hem leggen. Als 
hij iets niet leuk vindt geeft hij dit wel duidelijk aan. Buddy heeft 
veel energie en gaat graag mee wandelen, ook vindt hij fietsen leuk 
en is gek op water. Naar andere honden toe is hij erg wisselend, het 
verschilt per hond of hij er mee kan. Buddy heeft een duidelijke baas 
nodig die hem goede leiding geeft en hem  fysiek en lichamelijk bezig-
houdt, anders gaat hij zich vervelen. Buddy is zeker geen beginners-
hond. en wij raden aan om met hem op cursus te gaan. 

mailto:info@okvvoorst.nl
https://www.kerktijden.nl/voorg/35/geref-gem-f-mulder
http://www.naastenhulpvoorst.nl/
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl


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 17 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 €50,- 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 17 november 2018

Wegens succes is de spaaractie tot en met 17 november 2018 verlengd 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk528246279
	_GoBack
	_gjdgxs
	_mzdwvoy8tw38
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

