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Schoonheidsbehandeling
en huidverbetering

Brede School St. Antonius 
opent schoolbibliotheek

DE VECHT.- Donderdag 9 novem-
ber was het feest op Brede School 
St. Antonius in de Vecht. De school 
opende haar splinternieuwe school-
bibliotheek. In samenwerking met 
Bibliotheek Brummen| Voorst be-
schikt de school vanaf die dag over 
een eigen uitleen- en inleverpunt 
van bibliotheekboeken. De school 
kreeg bezoek van wethouder Harjo 
Pinkster die samen met twee leerlin-
gen het officiële lintje doorknippen 
met een leuke knipoog verzorgde.
Directeur Ellen de Haan zocht haar 
podium buiten waar ze alle leer-
lingen welkom heette. Het podium 
is tevens gloednieuw en onderdeel 
van een ander project. De kinde-
ren van de bovenbouw mochten de 
naam van de bibliotheek bepalen, 
die door de directeur bekend werd 
gemaakt. De Haan grapte dat ze nog 
wel even moet oefenen op de nieu-
we naam: ‘Coole Yodieyo Bieb’. Na 
de onthulling van de nieuwe ‘coole’ 
naam van de schoolbieb, werd de 
bibliotheek officieel geopend door 
wethouder Harjo Pinkster die er zijn 
eigen ludieke draai aan gaf. Wethou-
der Pinkster leek vooraf zo in zijn 
boek verzonken te zijn dat de kinde-
ren van de basisschool hem moesten 
roepen om hem uit zijn boek te ha-
len. 

Wethouder Pinkster: ‘Lezen is hart-
stikke leuk en leerzaam! Ik was zelfs 

zo verzonken in mijn boek dat ik 
even helemaal weg was. Lezen is 
belangrijk voor je ontwikkeling. Als 
je later groot en sterk bent moet je 
ook veel lezen dus oefenen is erg be-
langrijk.’
Op de vraag of je een boek mag 
pakken en zomaar mag weglopen 
antwoordden de kinderen resoluut 
‘nee’. 

Wethouder Pinkster: ‘Inderdaad! 
Iedereen heeft een pasje nodig en je 
levert je boeken ook weer netjes in.’
De bibliotheek is ingericht met be-
hulp van verscheidene ouders uit 
het ‘bieb-team’. Zij werden in het 
zonnetje gezet en kregen een offici-
ele bibliotheek-sleutelhanger. Som-
mige kinderen beschikten al over 

een bibliotheekpas. Voor het gros 
van de kinderen zonder pasje was er 
een verrassing: zij zouden die dag al-
lemaal een eigen bibliotheekpas krij-
gen. Daarnaast kregen alle kinderen 
een bibliotheektasje met daarin een 
leuke kleurplaat en informatie. 

De schoolbibliotheek van Brede 
School St. Antonius is een samen-
werking met Bibliotheek Brummen 
| Voorst. Hierdoor is de mogelijk-
heid tot het lenen van boeken in 
deze bibliotheken ook mogelijk. 
De schoolbibliotheek zal eerst wor-
den gerund door ouders, waarna 
de bovenbouw leerlingen het stokje 
langzaam over zullen nemen en het 
scannen, uitlenen en innemen van 
de boeken overnemen. 

Directeur Ellen de Haan maakt met leerlingen de naam van de schoolbibliotheek bekend

Wethouder Pinkster knipt met twee leerlingen het lintje van 
de schoolbibliotheek

Hebt u het al 
vernomen?
De malle-Pieten 
dagen in Twello 
Centrum komen!
TWELLO.- Ondernemers strooi-
en het weekend na aankomst 
van Sinterklaas prijzen. U 
krijgt bij besteding van €5,- of 
meer van vrijdag 24 t/m zondag 
26 november een lot.
 
Strooien, strooien, strooien
Véél waardebonnen van € 5 tot 
€ 50, diner bon voor 2 personen, 
oude jaarslot, gratis knipbeurt, 
high tea voor 2 personen, kof-
fie-waterzetter waarde € 99,99, 
hoofdkussens, flessen wijn, kap-
pers bon van € 50,-, VVV bon van 
€25,- of €25,- aan boodschappen, 
3 keer een boeket bloemen thuis-
bezorgd, een gratis consult voor 
uw huisdier, lekkere vlaaien, 
heerlijke ijstaart, een ontbijt bon, 
een voederhuis van € 37,50 voor 
in de tuin of een borrel bon van 
€ 25,-
 
Veel ondernemers van Twello 
Centrum geven als malle-Pieten
Kom bij hen uw Sinterklaas inko-
pen doen, dan maakt u kans op 
een prachtig cadeau in uw schoen 

Herfstwandeling 
in de Ossenwaard
TERWOLDE.- Op 23 november 
trekt de Terwoldse wandel- en 
fietsgroep er weer op uit. Om 
half twee verzamelen zij bij de 
kerk van Terwolde om vervol-
gens na een paar kilometer fiet-
sen bij de start van de wande-
ling aan te komen. 

De wandeling, in het natuurge-
bied de Ossenwaard, zal zo’n 4 á 5 
km. zijn. Stevige wandelschoenen 
zijn zeer aan te raden. Uiteraard 
maakt koffie/thee met iets lek-
kers de middag compleet. Graag 
opgeven voor 20 november bij 
Minie van Rijssen d.rijssen1@up-
cmail.nl  of Henriëtte Braamkolk 
braamkolk27@gmail.com . 
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Familie berichten 

(In plaats van kaarten)

Henk & Diny Korderijnk
zijn op vrijdag 1 december a.s.

50 jaar getrouwd
Dit willen we graag met u vieren.

Wij houden receptie vanaf 18.30 tot 22.30 uur
Brasserie Restaurant Korderijnk

Stationsstraat 31 Twello.

Henk en Diny Korderijnk - Wijngaards
Rogier, Nathalie, Lucy en Ferris

Margriet, Bas, Joppe en Wiep

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

een afscheidsceremonie

ook buiten gehouden

kan worden?

IN- EN VERKOOP LAND- 
EN TUINBOUWMACHINES

Wij houden 
het graag 
persoonlijk...

Piet Heinstraat 33, 7391 WK TwelloPiet Heinstraat 33, 7391 WK Twello
www.hemmesuitvaartzorg.nlwww.hemmesuitvaartzorg.nl
welkom@hemmesuitvaartzorg.nlwelkom@hemmesuitvaartzorg.nl

...en staan 24/7 voor u klaar
    (0571) 27 20 15

Thuisopbaring
Afscheidshuis
Afscheidscentrum

Vraag naar de voorwaarden

OP GORDIJNEN
20% KORTING

Actie geldt van 6 t/m 18 november 2017

Hierbij betuigen wij mede namens 
VluchtelingenWerk Voorst onze 

hartelijke dank voor de overweldigende 
en hartverwarmende belangstelling 
t.g.v. ons 60-jarig huwelijksfeest. 

Het was in één woord: Fantastisch!

Gerrit en Minie Roeterdink - Wiltink

De Kribbe
Weerdseweg 6a Wilp

 0571 26 25 22
 info@dekribbe.nl 
www.dekribbe.nl

Elke zondag zijn wij geopend 
vanaf 10.00 uur.

Op aanvraag is natuurlijk 
alles mogelijk!

Welkom bij  

De Kribbe! 

Kerst of nieuwjaarsborrel
 

op een toplocatie? 
Neem contact met ons op!

TE HUUR 
60 m2 verw. 

werk/opslagruimte
Prima locatie. 

Twello/info: 0571-271731

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

kanaalplaten en ALU profielen voor verkapping
POLYCARBONAAT

VSV Koppelstraat 4 TWELLO • 0571 794 514

STUNTZAAK.NLU kent ons van
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Offi  cieel Renault Dealer

Erkend schadeherstel bedrijf

Automatische wasstraat

APK II keuringsstation

Autoverhuur

Airco reparatie- en 

onderhoudsbedrijf

LPG inbouwstation

Koekendijk 8 Bathmen - 0570 541224

www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Diamanten huwelijksfeest

VOORST.- Vorige week vierden Jo-
han Christiaan (Jan) te Kortschot en 
Hendrika Geertruida (Riek) Lam-
mers hun 60-jarig huwelijksjubile-
um.  Bruid en bruidegom werden al-
lebei geboren in Winterswijk, maar 
wonen al jaren met veel plezier in 

Voorst. Ze vierden het feest met hun 
driekinderen en verder familie en 
vrienden. Burgemeester Jos Penninx 
kwam het bruidspaar feliciteren na-
mens de gemeente Voorst. Vrolijk 
poseren ze samen onder de fraaie 
ballonnenboog.

Pepernotenconcert leerlingen 
Sjaloom en Da Capo Orkest

VOORST.- Een gezellig familiecon-
cert voor iedereen! Op zondag 19 
november laten de leerlingen van 
CBS Sjaloom horen wat zij van Jenita 
Veurink en Liesbeth Vernout, de mu-
ziekdocenten van het Fanfare Korps 
Voorst,  hebben geleerd. De afgelo-
pen 10 weken hebben leerlingen van 
groep 4 en 5 het door Jenita en Lies-
beth ontwikkelde programma “Mu-
ziek in de klas” gevolgd, waarin ze 
kennis hebben gemaakt met verschil-
lende muziekinstrumenten binnen 
het Fanfare Korps Voorst. De vereni-
ging vervult een belangrijke functie 
in het dorp Voorst en omgeving door 
het stimuleren en geven van muziek-
onderwijs op de basisscholen. Het 
muziekproject wordt mede mogelijk 
gemaakt door de samenwerking van 
de fanfare met de stichting Landgoed 
Beekzicht in Voorst. 

Da Capo Orkest
Dat de enthousiaste leerlingen veel 
geleerd hebben is samen met het Da 
Capo Orkest te horen in het nummer: 

‘Speel de Blues’. Het Da Capo Orkest 
dat bestaat uit jeugdige en getalen-
teerde muzikanten van het Fanfare 
Korps Voorst, laat het ‘Concerto for 
two Trumpets’ van Vivaldi horen, 
met solisten Justin en Roel. Daar-
naast staat ‘Hey’ van Afrojack en ‘Se-
ven Nation Army’ op het programma. 
En natuurlijk zijn er ook Sinterklaas-
liedjes te beluisteren! Het concert 
vindt plaats in de kerk van Voorst 
en begint om 14.00 uur. De toegang 
is gratis en de muzikanten nodigen 
iedereen van harte uit!

Gratis proeflessen
Voor iedereen die interesse heeft 
in het leren bespelen van een in-
strument bestaat de mogelijkheid 
om zich op te geven voor twee gra-
tis proeflessen. Het fanfare orkest 
repeteert elke dinsdag van 19.30 
tot 21.45 uur in het Dorpshuis in 
Voorst. Kom eens kijken en luisteren 
en ben je al muzikant neem gerust 
je instrument mee en speel mee. Je 
bent van harte welkom!
 

Nog maar een paar nachtjes slapen 
en Sinterklaas is weer in Twello
TWELLO.-Op zaterdag 18 november wordt Sinterklaas om 13.29 uur 
op het station van Twello door burgemeester Jos Penninx begroet, met 
muziek van de Pietenband van muziekvereniging Cadenza. Om ± 13.45 
uur vertrekt Sint met paard en wagen in optocht naar het Dorpsplein, 
begeleid door zijn Pieten en  de Twellose muziekverenigingen Excelsior 
en Cadenza. Kinderen, ouders, opa’s, oma’s en verzorgers;  iedereen is 
welkom om in de optocht mee te lopen. 

Attentie: nieuwe route
Vanwege de werkzaamheden aan 
de Duistervoordseweg heeft de 
Stichting Dorpsfeesten in overleg 
met ondernemersvereniging Twello 
Centrum besloten om de route door 
het dorp aan te passen. De optocht 
gaat nu niet via Stationsplein, Rac-
cordement, Duistervoordseweg 
naar de Van Ghentstraat, maar via 
Stationsplein, Stationsstraat naar 
de Van Ghentstraat. Gezien de te 
verwachten drukte verzoekt de or-
ganisatie eenieder om met de fiets of 
lopend te komen. Wilt u tijdens de 
intocht door het centrum bovendien 
rekening houden met verkeershin-
der; nabij het station zullen enkele 
wegen tijdelijk afgesloten zijn.     

Groepsknutsel &  foto(collage)
wedstrijd voor leerlingen 
basisscholen
Om ± 14.00 uur komt Sinterklaas op 
het Dorpsplein aan, waar al eerder 
(13.00 uur) het feest van BB’s par-
tyshow van start is gegaan. Dit jaar 
geen gedichtenwedstrijd maar een 
leuke groepsknutsel &  foto(collage)
wedstrijd voor de leerlingen van de 
basisscholen in de gemeente Voorst. 
Het thema van de ‘knutsel’wedstrijd 
is: ‘wat betekent het Sinterklaasfeest 
voor jullie?’.  

Nadat de burgemeester Sinterklaas 
en zijn Pieten nu officieel heeft ver-
welkomd, maakt hij om 14.10 uur 
de winnaars van de groepsknutsel 
&  foto(collage)wedstrijd bekend, 
waarna het spetterende feest van 
BB’s Partyshow wordt vervolgd. 
Om 14.45 uur zwaaien we met z’n 
allen Sinterklaas en zijn Pieten uit. 
Ze hebben immers nog veel te doen 
die avond! 

‘Slaapkamer van Sinterklaas’ 
terug van weggeweest
Nog meer nieuws: Sinterklaas slaapt 
dit jaar weer in Twello! In zijn eigen 
‘Slaapkamer van Sinterklaas’ bij So-
phie Lingerie aan de Duistervoord-
seweg 15 staat zijn opgemaakte bed 
op hem te wachten.  

Vrijwilligers bedankt! 
De Sinterklaasintocht wordt georga-
niseerd door Stichting Dorpsfeesten 
Twello in opdracht van Twello Cen-
trum. Dit gebeurt in samenwerking 
met veel vrijwilligers van o.a. Scou-
tinggroep de Vundelaar, Stichting 
Pampus, de EHBO en de Twellose 
muziekverenigingen. Meer informa-
tie is te vinden op: www.stichting-
dorpsfeesten.nl en onze Facebook-
pagina: ‘Dorpsfeesten Twello’. 

Onderstaand nog even het 
programma in het kort: 
13.00 uur Start van het feest van BB’s 
partyshow (Dorpsplein);
13.29 uur Station Twello: begroeting 
van Sinterklaas met muziek van de 
Pietenband van muziekvereniging Ca-
denza;
13.45 uur Vertrek van de Sint met 
paard en wagen naar het Dorpsplein 
(route: Stationsplein, Stationsstraat, 
Van Ghentstraat, Marktplein, School-
straat, Dorpsplein), vergezeld door zijn 
Pieten en muziekvereniging Excelsior;
14.00 uur Aankomst op het Dorps-
plein. De burgemeester verwelkomt 
Sinterklaas;
14.10 uur De burgemeester maakt 
de winnaars van de groepsknutsel &  
foto(collage) wedstrijd bekend,  ge-
volgd door de BB’s Partyshow;
14.45 uur Aankondiging vertrek van 
Sinterklaas;
15.00 uur Sint en zijn Pieten verlaten 
het Dorpsplein.

Sinterklaas
intocht 
VOORST.- Zaterdag 18 november 
kan dorp Voorst zich opmaken voor 
de jaarlijkse verwelkoming van 
Sinterklaas. Vanaf 14.15 uur speelt 
Fanfare Korps Voorst vrolijke sinter-
klaasmuziek bij de muziektent waar 
om ongeveer 14.30 uur de goedhei-
ligman met zijn gevolg wordt ver-
wacht. 
Vanaf dat moment gaat de intocht 
door het dorp van start om bij het 
Dorpshuis te eindigen in een gezel-
lige middag met veel pieten en ui-
teraard Sinterklaas. Alle jongens en 
meisjes t/m groep 4 zijn welkom in 
de grote Roessinghzaal. De ouders 
mogen plaatsnemen in de kleine 
zaal. Zet je mooiste pietenmuts dus 
op en kom Sinterklaas begroeten!

Routebeschrijving:
Start Muziektent, Schoolstraat, Enk-
weg, Kruizemuntstraat, Tuinstraat, 
Kerkstraat, eindpunt Dorpshuis
De intocht van Sinterklaas wordt al 
sinds jaar en dag belangeloos georga-
niseerd door Ondernemers Vereni-
ging Voorst met hulp van een groep 
fantastische vrijwilligers. Zie ook: 
www.Facebook.com/Sinterklaas-
Voorst

Vrolijk pietenonderonsje

Klankconcert
TWELLO.- Op maandag 20 november 
hervat Thea Tolkamp haar klankcon-
certen. Deze keer zal Conny aan de 
Wiel haar spel versterken met  trom-
mel en chanten (zingen vanuit de ziel).
Soms mag Conny ook mooie bood-
schappen doorgeven. Thea bespeelt 
als vanouds de prachtige Tibetaanse 
klankschalen, de gong, de sansula, 
de oceandrum en nog wat kleine in-
strumentjes. De vergoeding voor deze 
kleinschalige activiteit bedraagt €15,- 
met na afloop aandacht voor eenieder 
en koffie of thee naar wens. Opgave bij 
Thea Tolkamp   0571 273237  (b.g.g. 
voicemail)   theatolkamp@gmail.com

http://www.stichtingdorpsfeesten.nl/
http://www.stichtingdorpsfeesten.nl/
http://www.facebook.com/SinterklaasVoorst
http://www.facebook.com/SinterklaasVoorst
mailto:theatolkamp@gmail.com


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.

Allround CNC verspaner Vaassen

Monteur Landbouw- 
en indrustrietechniek Deventer 

Medewerker wasstraat Apeldoorn

Werkvoorbereider verspaning Deventer

Accountmanager WTB  Twello

 

Sportief Evenwicht Twello is op zoek naar jou! 
Spreekt sportiviteit, gezelligheid en saamhorigheid jou aan, neem dan contact met ons op! 
 

Twello: Sportief Evenwicht Twello organiseert al 25 jaar sportactiviteiten voor jongeren en ouderen 
met een lichamelijk of verstandelijke beperking in de gemeente Voorst. Wekelijks sporten de 
deelnemers op diverse locaties ondersteund door een grote groep vrijwilligers.   

Bestuurslid of werkgroeplid 
De vereniging met 100 leden is momenteel volop in beweging. Samen met haar vrijwilligers en 
sporters kijken zij naar de toekomst. In het sportjaar 2018 zal er een nieuw beleidsplan gerealiseerd 
worden onder begeleiding van Wilco Huisman van het bureau Huisman Sport Management & Advies.  

Om te zorgen dat de vereniging haar taken goed kan uitvoeren zijn wij op zoek naar nieuwe 
enthousiaste bestuursleden en/of werkgroepleden. Om eens kennis te maken en alvast mee te 
denken met Sportief Evenwicht Twello nodigen wij jou uit om op woensdag 22 november van 20.00-
21.00 uur aan te schuiven in het Kulturhus, Jachtlust.  

Aanmelden 
Denk je een bijdrage te kunnen leveren aan sporten voor mensen met een beperking  geef je dan 
vrijblijvend op voor deze kennismakingsavond. Aanmelden of heb je vragen dat kan via voorzitter 
Ben Hutten e-mail: b.hutten44@upcmail.nl www.sportiefevenwichttwello.nl  

Vacature sportinstructeur m/v 
Voor de vrijdagavond is Sportief Evenwicht Twello op zoek naar een enthousiaste sportinstructeur 
m/v. Vind jij het leuk om sport en spel lessen te geven aan sporters met een beperking? Voor 
interesse en meer informatie over uren en vergoeding neem dan contact op met Ben Hutten e-mail: 
b.hutten44@upcmail.nl 

 

 

Brainstormen over de toekomstvisie 
van Sportief Evenwicht Twello.  

VACATURE

J Jansen Infrawerken BV is op zoek naar 
nieuwe collega’s! Ben jij diegene waar wij 
naar op zoek zijn? 

Stratenmaker/opperman/grondwerker

Neem contact met ons op als jij het 
buitenwerk ook leuk vindt en in een 
kleinschalig bedrijf wilt werken.

Informatie bij: 
J. Jansen, Broeklanderweg 78, 
7341 PN Beemte Broekland, 
(tel.) 06 – 46 12 12 55
of per e-mail naar: 
jjanseninfrawerken@chello.nl

VAN TRIEST TWELLO
PERSONENVERVOER

STATIONSSTRAAT 54  *  7391 EL  TWELLO  *  TEL: 0571 - 271578

Wegens uitbreiding van werkzaamheden

Afroep chauffeur
Parttime Chauffeur 10-15 uur

Parttime Chauffeur 20 uur

Werkzaamheden
In deze functie bent u verantwoordelijk voor een veilige, comfortabele en pret-
tige reis van onze passagiers. De werkzaamheden bestaan uit het vervoeren 
van leerlingen naar scholen en gehandicapten naar dagbesteding locaties.

De minimale functievoorwaarden zijn als volgt :
• U bent in het bezit van een geldige chauffeurskaart BCT;
• U bent ouder dan 24 jaar en minimaal 2 jaar in het bezit van een geldig 

rijbewijs;
• U beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• U bent woonachtig in de regio Twello (steden driehoek);
• U bent fl exibel inzetbaar;
• U heeft een professionele rijstijl en bent sociaalvaardig.
• U bent 10-15 uur beschikbaar per week

Wij bieden
• Cao-betaling
• Een afwisseling in werkzaamheden
• Een kritische en plezierige werkomgeving in kleine kring met korte 
 communicatielijnen
• Een collegiale sfeer en positieve werkattitude

Solliciteren
Wij ontvangen graag uw sollicitatie met CV. U kunt die richten aan:
Van Triest Twello Personenvervoer
T.a.v. afdeling personeelszaken, Stationsstraat 54, 7391 EL Twello

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

PERSO
N

EEL G
EZO

CH
T

Voor onze gezellige dorpswinkel zoeken wij een

VERKOOPSTER

voor de zaterdag (werktijd 7.15 - 16.30 uur).

We zoeken een spontaan iemand, die van aanpoten houdt. Min. leeftijd 17 jaar.

Graag alleen schriftelijk of via email reageren. 
annelies.gerrits@planet.nl

De Echte Bakker
Wil Gerrits

Wilp  Rijksstraatweg 46 | Tel (0571) 26 12 53
Lieren  Tullekensmolenweg 82 | Tel (055) 50 61 570
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Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
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Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Honderdeel van het gezin

Wat vinden mensen leuk aan het hebben van een hond? Lekker wandelen, 
iemand om voor te zorgen, vrolijk begroet worden bij thuiskomst, er zijn zo 
een heleboel redenen te bedenken. De meeste mensen zien hun hond echt 
als een maatje, het dier maakt deel uit van het gezin. Prima! Een hond is 
een roedeldier en gedijt heel goed in een gezin.

Wel moeten we bedenken dat onze trouwe vriend een hond is. Dat klinkt 
als een open deur, maar wij zien het in de prak� jk regelma� g gebeuren 
dat de verhoudingen een beetje scheef lopen. Dat kan bijvoorbeeld 
gedragsproblemen opleveren. Zo sprak ik eens iemand die ’s avonds 
halsbrekende toeren uit moest halen om bij zijn bed te komen. De hond 
liet hem niet door de deur naar de bovenverdieping. Een trucje met een 
hondenkoekje en een sprintje naar de deur waren nodig om elke avond 
zonder kleerscheuren in bed te geraken.

Ook voeding is een dingetje. Steeds meer mensen kopen goede kwaliteit 
brokjes voor de hond in plaats van “met de pot mee” te laten eten, maar 
de tussendoortjes blijken toch nog vaak uit onze eigen koektrommel te 
komen. En het principe “wij wat, dan hij ook wat” gee�  wel aan hoe zeer de 
hond een plekje in huis hee�  veroverd. Een aantal gewoontes is niets mis 
mee, maar in sommige gevallen creëren mensen problemen voor zichzelf, 
of ongewild ook voor hun viervoeter. Denk bijvoorbeeld aan overgewicht.

Kortom: fi jn, uw hond als HONDerdeel van het gezin! Mocht het problemen 
opleveren, dan kunt u met al uw vragen bij ons terecht.

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

Buurtkinderen Händelstraat tonen initiatief 

Actie Houten Huisjes voor Serious Request
TWELLO.- Sinds vorige week zijn 
de buurkinderen Diede, Jinte, Fed-
de, Duke en Jurre druk bezig met het 
produceren en verkopen van deze 
prachtige sleutel- of kerstboomhan-
gers. Van het zoeken naar sponsoren 
voor de materialen tot het knopen 
van de touwtjes, op alle vlakken zet-
ten ze zich in voor maar één doel: 
zoveel mogelijk geld ophalen voor 
Serious Request 2017 in Apeldoorn. 
Tijdens de sponsorloop op de Marti-
nusschool hebben ze al goede zaken 
gedaan, net als binnen de families, 
bekenden en in de omgeving. Het 
resultaat van een week hard wer-
ken mag er dan ook zijn, want er 
zijn al ruim 250 huisjes verkocht! 
Ze kosten 2 euro per stuk, dus bin-
nen een week is er al een geweldig 
mooi bedrag opgehaald. Het volle-
dige bedrag komt ten goede aan het 
Rode Kruis en dit gaan ze natuurlijk 
in december zelf bij het glazen huis 
brengen. Tot die tijd zullen deze 

kanjers er alles aan doen om heel 
Twello en omstreken van de Houten 
Huisjes te voorzien en hopen ze op 
uw steun. U kunt ze zelfs steunen op 

de site kominactie.3fm.nl, waar ze te 
vinden zijn onder de naam ‘Houten 
Huis 2017’. Ze zijn u bij voorbaat 
enorm dankbaar.

Leerlingen Martinusschool lopen 
hard voor Serious Request

Juf Erna loopt enthousiast mee met haar leerlingen uit groep 1a.

TWELLO.- Op vrijdag 10 novem-
ber waren alle leerlingen van basis-
school Martinus uit Twello met de 
hardloopschoenen aan naar school 
gekomen. Deze dag stond in het 
teken van de sponsorloop die de 
school had georganiseerd. Het goe-
de doel dit jaar is Serious Request. 
Het glazen huis staat namelijk dit 
jaar van 18 tot en met 24 december 
in Apeldoorn. Om 9.00 begonnen de 
allerkleinsten aan hun sponsorloop. 
Uiteraard luidkeels aangemoedigd 
door andere leerlingen en geholpen 
door de kleuterjuffen. Tot 11.30 uur 
werd er hard gelopen. Helaas had-
den de leerlingen uit de bovenbouw 
het net iets zwaarder: het was gaan 
regenen waardoor het ook wat glad-
der werd op het parcours. Maar 
er waren nog veel ouders, opa’s 
en oma’s leerkrachten en andere 
leerlingen buiten die ook de regen 
trotseerden en luid aanmoedigin-
gen toeschreeuwden. Het was een 
gezellige, sportieve en succesvolle 
ochtend!.

Geld ophalen voor Serious 
Request
Naast de sponsorloop waren er ook 
kinderen die eigen gemaakte spulle-
tjes verkochten voor het goede doel. 
Zo waren er een stel vriendinnen 
die zelf gemaakte houten huisjes, 
als sleutelhanger of versiering voor 

in de kerkstboom, verkochten. Ook 
waren er ouders die voor de lekkere 
warme koffie of thee zorgden. Uiter-
aard ook om bij te dragen aan Seri-
ous Request.

Naamdag H. Martinus
11 november is de naamdag van de 
H. Martinus, waar de school naar is 
vernoemd. Al vele jaren is die dag 
een feestdag voor de school met 
daaraan gekoppeld een actie voor 
het goed doel. Evenals H. Martinus, 
die zijn mantel deelde met een be-
delaar, wil de school delen met an-
deren die de financiële steun goed 

kunnen gebruiken. Dit jaar is ge-
kozen voor het Rode Kruis, Met de 
opbrengst van Serious Request 2017 
helpt het Rode Kruis om vermiste 
kinderen op te sporen, contact te 
herstellen en families te herenigen. 
Een mooi doel die alle leerlingen en 
ouders zeker aanspreekt.

En de opbrengst is
nog niet bekend. De sponsorloop is 
dan wel geweest, maar er wordt nog 
meer gedaan op de basisschool. Net 
voor kerst wordt er nog meer geld in-
gezameld. Ook dit gaat naar Serious 
Request.

Vertoning film I Robot in bibliotheek Twello
TWELLO.-  Dit jaar staat de leesbe-
vorderingsactie Nederland Leest in 
het teken van Robots en Robotica. 
Ze waren al een eeuw geleden voor-
speld, maar de robots komen er nu 
echt in grote getalen. Waar eindigt 
dit? Een zonnige toekomst of is dit 
juist het begin van het einde van de 
mens? In het teken hiervan wordt 
op dinsdag 21 november de science 
fictionfilm ‘’I, Robot’’ in bibliotheek 
Twello vertoond.

I, Robot is een science fictionfilm 
die speelt in 2035 waarbij een po-
litieagent het opneemt tegen een le-
ger robotten. Will Smith schittert in 
deze actie-thriller, gebaseerd op een 
reeks kortverhalen van Isaac Asimov 
en geregisseerd door de dynamische 
Alex Proyas. In I, Robot speelt Will 
Smith een detective die zich vastbijt 
in een misdaad die door een robot 
zou kunnen gepleegd zijn. Naarmate 
hij zich meer in de zaak verdiept, 

ontdekt hij een vreselijke bedreiging 
voor de mensheid.
Het gelijknamige boek is tijdens no-
vember actiemaand Nederland Leest 
gratis af te halen in de vestigingen 
van Bibliotheek Twello (zo lang de 
voorraad strekt).
Aanvang van de film: 20.00 uur. En-
tree € 2,00 voor leden, € 4,00 voor 
niet leden. Meer informatie en aan-
melden www.bibliotheekbrummen-
voorst.nl  www.nederlandleest.nl

Spreekuur Klarenbeeks Belang in MFC
KLARENBEEK.- Het bestuur 
van Klarenbeeks Belang houdt 
maandelijks voorafgaand aan 
haar vergadering een spreek-
uur voor de bewoners van Kla-
renbeek en omgeving. Tijdens 
dit spreekuur kan een ieder te-
recht voor informatie, vragen of 

ideeën over allerlei onderwerpen. 
Klarenbeeks Belang houdt zich be-
zig met alle zaken die het belang 
van het dorp betreffen. De website 
www.klarenbeeksbelang.nl infor-
meert hierover en geeft de stand 
van zaken weer in al deze projec-
ten. Ondanks deze informatie is en 

blijft het persoonlijke contact 
tussen de Klarenbeekse burgers 
en het bestuur van de belangen-
vereniging van grote waarde. 
Het eerstvolgende spreekuur is 
op 15 november van 19.30 tot 
20.00 uur, in de bestuurskamer 
van het MFC Bosweg 12.  

“Beeldschoon” Openbare 
clubavond natuurfotografen
APELDOORN.- Donderdagavond 30 november houdt de Apeldoornse natuurfo-
toclub (VNF-A) weer een bijzondere openbare clubavond. Op een podiumvul-
lend projectiescherm laten meerdere van onze clubleden hun fraaiste natuur-
beelden zien die het thema van deze avond “Beeldschoon” zeker recht zullen 
doen. Voor de pauze laat een aantal fotografen korte series zien en is er ook 
speciaal voor deze avond een spetterende ledenserie samengesteld. Na de pauze 
wordt de natuurfotografie van een wat luchtiger kant belicht door een bijzon-
der fotoduo en zijn er twee langere series te bewonderen. Vleermuizenfluisteraar 
Paul van Hoof laat u op spectaculaire wijze binnen in de wonderbaarlijke we-
reld van de vleermuizen. IJsbeerspecialist Rob Reijnen is al jarenlang gegrepen 
door deze bijzondere dieren en neemt u mee naar Manitoba in Canada. Naast de 
fotolezingen die wisselend met muziek maar ook live van commentaar worden 
voorzien is er een bescheiden fotomarkt aanwezig. Deze is voor aanvang en in de 
pauze te bezoeken.  Locatie is de aula van scholengemeenschap De Heemgaard. 
Toegangskaarten á € 5,-  zijn van tevoren te bestellen. Stuur een mail naar open-
bare@vnf-apeldoorn.nl o.v.v. “toegangskaarten Openbare Avond VNF-Apel-
doorn”. Datum 30 november, aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.15 uur. 

http://www.nederlandleest.nl
mailto:openbare@vnf-apeldoorn.nl
mailto:openbare@vnf-apeldoorn.nl
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Zie www.hofvantwello.nl
Open wo. t/m zo. vanaf 10:00 uur

Relatie- en 

Kerstpakketten
Keuze uit: Streek, Eko, 

Fair Trade, Food en non food

Elk aantal, elke prijs!

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

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

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER
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Gregoriaanse zang brengt onthaasting
OOSTERHUIZEN.- Of ie nu de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Maas-
tricht of het Boshuis in Klarenbeek 
binnenloopt, Bart Willemsen kijkt 
even om zich heen, of het past en 
zingt dan enkele regels Gregori-
aans. Meestal enkele regels uit 
het ‘Rorate…’ dat in de advent zo 
populair is. Even die serene klank 
door de gewelven laten gaan.

De man, die we als enthousiaste 
dirigent kennen van shantykoor de 
IJsselboei en vrouwenkoor de Re-
genboog is ook een liefhebber van 
het Gregoriaans, de kerkmuziek die 
in de oude katholieke liturgie een 
centrale plek innam. 
En Gregoriaans is zoveel meer. Gre-
goriaans wordt eenstemmig, zonder 
begeleiding gezongen. Het kent een 
vrij ritme, hetgeen in zijn uitvoering 

is te vergelijken met een stromende 
beweging, welke door de ruimte 
golft.
Een juiste uitvoering van het gre-
goriaans kan een natuurlijke rust 
en sereniteit oproepen, die velen 
dat gevoel van ‘onthaasting’ biedt, 
waar we in deze onrustige tijden zo 
naar kunnen verlangen.  Steeds va-
ker worden vieringen en bijzondere 
bijeenkomsten ondersteund met gre-
goriaanse gezangen, als een medita-
tief moment van rust en bezinning. 
Menigeen zal de weemoed van het 
‘Requiem’ voor de dienst voor de 
overledenen herkennen.
Waar het gregoriaans in de kerkdien-
sten steeds meer naar de achter-
grond verdween, is er een hernieuw-
de belangstelling voor deze oude 
zang ontstaan. Er is veel onderzoek 
gedaan naar de eerste wijze van no-

teren van de gezangen in de negende 
eeuw, de verschillende stijlen en 
wijzes van uitvoeren. En er vormen 
zich kleine gezelschappen van uit-
voerenden, die zich verder willen 
scholen en projectmatig een reper-
toire ontwikkelen, dat voor bijzon-
dere gelegenheden geschikt is.

Groep
Bart volgt in België een meerjarige 
opleiding ‘Gregoriaans’ om zich de 
meest actuele kennis en inzichten 
in deze bijzondere zangvorm eigen 
te maken en door te kunnen geven 
aan andere liefhebbers. Hij wil graag 
met 10 tot 12 mannen een zanggroep 
vormen, die in de omgeving van Kla-
renbeek, Loenen en Eerbeek zich als 
Schola Gregoriana wil presenteren. 
Doel is om het Gregoriaans te behou-
den als cultureel erfgoed, maar ook 

om zijn kracht en inspiratie te be-
nutten bij bijzondere gelegenheden 
en diensten rond het kerkelijk jaar, 
welke in onze dorpen gevierd wor-
den. Hoe mooi is het dan om een ge-
oefende groep zangers uit te nodigen 

hieraan medewerking te verlenen. 
Er kunnen zich nog een aantal zan-
gers via de mail aanmelden, liefst 
met vermelding van het telefoon-
nummer. Email kan naar info@
sharada.nl 

 
aardappelen 

 zoals aardappelen bedoeld zijn 
Parel, Frieslander, Surprise, Raja, Pimpernel 

7x24u Pieperkast voor kleinverpakking 
5 kg voor €5,- / 10 kg voor €9,- 

op vrijdag en zaterdag: 25 kg voor € 20,--   
de BLEKENBRINK 
Oudhuizerstraat 9 
Klarenbeek 
055 – 301 1875 
www.blekenbrink.nl 

 
 

mailto:info@sharada.nl
mailto:info@sharada.nl
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APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

Dorpsstraat 16 - telefoon (0571) 27 67 34orpsstraat 16  telefoon (0571) 27 67 34Doorpsstraat 1111111666666666 - ttttteeeeeellllleeeeeeffffoon (0571) 27 67 34

MET GEPASTE TROTS NADEREN WIJ 
ONS 25-JARIG JUBILEUM!

Al vanaf onze opening op 1 december 1992 
kunnen wij rekenen op een trouwe klantenkring 

die een belangrijk deel van het uiterlijk 

aan onze handen toevertrouwt. 

Die dankbare feestvreugde zouden we 

dan ook graag met u willen vieren op 

25 NOVEMBER 2017

U als klant bent van harte welkom 
tussen 15.00 en 18.00 uur 

bij Brasserie-Restaurant Korderijnk,

Stationsstraat 31 in Twello 

om samen met ons, 
onder het genot van een hapje 

en een drankje, stil te staan 
bij deze mijlpaal. 

Tijdens de receptie is er de mogelijkheid 

om i.p.v bloemen een donatie te geven, 

waarvan de opbrengst gedeeltelijk ten goede

 zal komen aan het KWF Kankerbestrijding.

vanwege deze feestelijke 
dag zijn Frendz, Susski 

en Susskind vanaf 
13.00 uur gesloten

Vogeltentoonstelling 
De Gekleurde Zanger
TWELLO.- Ook dit jaar houdt vogelvereniging De Gekleurde Zanger 
haar jaarlijkse show in Brasserie Korderijnk in Twello. Leden, afkom-
stig uit Welsum tot Voorst, hebben gezorgd voor een fraaie indeling 
en prachtige aankleding. Nadat op donderdag de keurmeesters van de 
Nederlandse vogelbond de vogels hebben gekeurd, kunt u deze vo-
gels zowel op de zaterdag als op de zondag komen bewonderen tussen 
10.00 en 16.00 uur. Bij de verloting zijn weer mooie prijzen te ver-
dienen, bijeen gebracht door de leden en niet te vergeten de sponso-
ren. Wat valt er te zien? “Veel kanaries waaronder witte, gele en rode 
kleurkanaries,’’ vertelt een woordvoerder. Maar ook veel  postuur en 
vormkanaries. Wat te denken van namen als Fiorino’s, Yorkshire, Bor-
der en de Scotch en Fife Fancy naast de bekendere Glosters. Helaas 
zijn er dit jaar wat minder Tropen. Wel is de alom bekende kleine gras-
parkiet weer aanwezig samen met zijn grotere broer de Engelse. Ook 
de grotere parkieten zoals de Valkparkiet met zijn leuke kuifje zijn te 
bewonderen” 
Een aantal leden heeft inmiddels al mooie prijzen gewonnen op an-
dere shows, dus de verwachtingen zijn hoog. Voor vragen en informa-
tie zijn er leden die dit graag beantwoorden. Ook als u een vogel wilt 
aanschaffen in de verkoopklasse. Kom gerust eens kijken en volg ons 
op de website www.degekleurdezangertwello.nl of via facebook.

Scholieren Antonius de Vecht brengen 
burgemeester gezond ontbijt

DE VECHT/TWELLO.- Op 8 novem-
ber brachten 26 kinderen van de 
Brede School Antonius De Vecht 
een gezond ontbijtje bij burgemees-
ter Jos Penninx in het gemeentehuis 
in Twello. De kinderen gaven met 
dit Nationaal Schoolontbijt samen 
met de burgemeester, het goede 

voorbeeld. Aan de ontbijttafel maak-
ten de kinderen en de burgemees-
ter uitgebreid kennis met elkaar en 
wisselden ze van gedachten. Bur-
gemeester Jos Penninx onderstreept 
het belang van een gezond ontbijt: 
“Als JOGG-gemeente streven we er-
naar dat een gezonde leefstijl de nor-

maalste zaak van de wereld is voor 
de jongeren in onze gemeente. Een 
ontbijt met voldoende vezels, vita-
minen en mineralen als start van de 
dag hoort daarbij!”. 

Nationaal Schoolontbijt
Het ontbijt van de scholieren met 
de burgemeester in zo’n 265 ge-
meenten is onderdeel van het Nati-
onaal Schoolontbijt. Het Nationaal 
Schoolontbijt vraagt voor het 15e jaar 
op rij een week lang met gezonde 
ontbijtjes en lesmateriaal aandacht 
voor een goede start van de dag. Die 
aandacht is nodig, omdat nog steeds 
veel kinderen niet, niet altijd, of niet 
gezond ontbijten. Het educatieve 
ontbijtevenement heeft de steun van 
het Voedingscentrum, Jongeren Op 
Gezond Gewicht (JOGG), de Maag 
Lever Darm Stichting en de Neder-
landse Coeliakie Vereniging. Boven-
dien is het Nationaal Schoolontbijt 
ambassadeur van Gezonde School. 

Donatie aan Jeudcultuurfonds 
Nederland
Aan het eind van het ontbijt betaal-
de de burgemeester symbolisch voor 
zijn ontbijtje met een donatie aan 
het Jeugdcultuurfonds Nederland. 
Het Jeugdcultuurcultuurfonds is 
dit jaar het goede doel van het Na-
tionaal Schoolontbijt met het thema 
‘Gezond ontbijten is geen kunst!’. 

Kinderen van brede school Antonius De Vecht hebben een gezond 
ontbijt meegenomen om samen met burgemeester Jos Penninx van te 

genieten. De burgemeester betaalde symbolisch voor zijn ontbijtje met 
een donatie aan het Jeugdcultuurfonds Nederland. 

Het is ook altijd feest in Terwolde

TERWOLDE.- De kop boven dit artikel zegt al wel genoeg. Hoewel er in Ter-
wolde en ommelanden doorgaans keihard gewerkt wordt, is er duidelijk ook 
veel ruimte voor het vieren van een feestje. Je ziet om de haverklap poppen 
verschijnen als teken van het bereiken van een kroonjaar van één van de 
bewoners van het aanpalend pand, dan weer worden tuinen of soms hele 
straten opgesierd met allerlei kleurige materialen door het verrichten van 
een bijzondere prestatie en gelukkig blijven de erebogen voor het vieren van 
een huwelijksjubileum ook volop in zwang. Nu was het weer de beurt aan 
de buren van het stel aan de Broekhuizerstraat. Er werd vergaderd, gekib-
beld over de mooiste aankleding en hard gewerkt (en zo mogelijk nog harder 
gefeest). Het resultaat mocht er ook deze keer weer zijn.

PvdA 
organiseert 
bijeenkomst 
over PlusOV
TWELLO.- Op woensdag 22 no-
vember organiseert de PvdA Ste-
dendriehoek een avond over Plus-
OV. De bijeenkomst vindt plaats in 
restaurant-brasserie Korderijnk 
in Twello. Aanvang 20.00 uur; in-
loop vanaf half acht.

Regionaal, leerlingen én WMO 
vervoer 
De provincie Gelderland heeft be-
sloten het regionale vervoer over te 
dragen aan gemeenten. De gemeen-
ten in de Stedendriehoek (waar-
onder Apeldoorn, Epe, Brummen, 
Lochem, Zutphen, Voorst en Deven-
ter)  hebben besloten om dit vervoer 
samen regionaal te organiseren. En 
daarbij gelijk het WMO-vervoer en 
het leerlingenvervoer in mee te ne-
men. Om dat te kunnen doen heb-
ben ze een regionale vervoersorga-
nisatie opgericht: PlusOV. Deze is 
verantwoordelijk gemaakt voor de 
uitvoering van dit vervoer van deur 
tot deur. De ‘centrale’ waar alle lijn-
tjes bij elkaar moeten komen.

Valse start!?
Vanaf september 2016 is het regiona-

le vervoer in verschillende stappen 
overgedragen aan PlusOV en sinds 
september dit jaar is PlusOV verant-
woordelijk voor het gehele regionale 
vervoer. Deze overgang is absoluut 
niet op rolletjes verlopen. En daar-
om zijn er in de regio veel vragen en 
klachten over. De PvdA wil op deze 
avond graag in gesprek met iedereen 
die betrokken is bij PlusOV. Reizi-
gers, patiënten, ouders, maar ook de 
mensen ‘op de bus’ en van de centra-
le. Was het een valse start? Wat moet 
er beter? Wat mag het kosten? Kan 
het schoner? En hoe krijgen we dat 
voor elkaar? Allemaal vragen die we 
met onze gasten willen bespreken en 
iedereen is van harte welkom.

Bijeenkomst PlusOV Stedendrie-
hoek vindt plaats bij Restaurant-
brasserie Korderijnk, Stationsstraat 
31,Twello op woensdag 22 novem-
ber. Aanvang 20.00 uur; inloop van-
af half acht.



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

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

TE KOOP 
MOOIE 

BILDSTAR
kleiaardappelen

zak à 20 kg. €10,-

J. Frederiks
Voorsterklei 5 Voorst

06-52340178/0575-501897 

Tuinen 
De Roode Hoeve

SFEERDAGEN 
zaterdag 18 november 

10.00 - 16.00 uur

Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

De Matterij
Meubelstoffering 

 Rijksstraatweg 47  
7391 MH  Twello  
T: 0571-272334  

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

www.matterij.nl   

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Tweet van de week: Dat 
hebberige is niet goed voor 

je imago. Surf naar: Voorst.
PvdA.nl

Man 60+ slank wil graag ken-
nismaken met leuke vrouw 
met gevoel voor mode. brief 
onder nummer 201746, t.a.v. 

Voorster Nieuws, Stationsstraat 
17, 7391 EG Twello.

Te koop eco kerstbomen, mag 
eigen schop mee brengen. B. 
Wijtten, Boevenbrinkstraat 9a, 

Terwolde (0571) 27 49 94.

Te koop: Hooibalen, H. Strep-
pel. Holthoevensestraat 9, Wilp 

Achterhoek, tel. 06 25 10 70 61.

Te koop: Smidse staart 
bankschroef gaskachel Tel. 06 

83181850.

Wij bieden contant geld op uw 
auto, motor, boot of klassie-
ker. RDW vrijwaring, ook sloop 
auto’s Twellotrading.com 06 

14 10 10 86 of 06 51 93 44 38.

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

06 52 02 45 53 Wilp.

Massagepraktijk Gerda Oost-
huizen Spatadertherapie, Sport-
massage, Klassieke Massage, 
Haptische Massage vanuit een 
holistische visie. www.gerda-
oosthuizen.nl 06-24407644, 

055 3231614

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. 
E135,- sportzolen v.a. E120,-. 

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl
Klussen, bestrating, schilde-
ren en tuinaanleg, wimvan-
velde.nl (055) 323 14 49 / De 

Vecht Te koop Voederwortels 15 kg 
voor € 2,50. Zozijn Dagbeste-
dingslocatie De Molenbeek. 

088-5753416 of 088-5753201 
(ma-di-woe-do)

Lezing Groei & Bloei, “Ge-
neeskrachtige planten en 

kruiden”, door Ab Vreeman. 
Op 22 november in Hof van 
Salland, Dorpsstraat 30 in 

Diepenveen, aanvang 20.00 
uur. Zie ook www.deventer.

groei.nl

Beuken, bosplantsoen, laurier, 
hydrangia, rhodo’s, (fruit) 

bomen enz. www.kwekerij-
hetveld.nl, Veldweg 50, 7381 

GT Klarenbeek, (055) 301 14 51 
/ 06 51554827

Geen zin om te koken! www.
bestellen.gewoontwelle.nl

Gaan jullie trouwen? Ik leg 
jullie herinnering graag blijvend 
vast op video!Voor meer info: 

www.jahra.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Winterwortels 2 kilo  0.99

  
10 stuks 2.99

  
200 gram 1.49

  
per kilo 0.79

  
20 stuks 3.49

Eigen import uit Spanje…echt de lekkerste

Salade van de week:

1111111111Navel  Handsinaasappels

Salade vaSalade va

Zomer salade

Spitskool heel

Mandarijnen

Vers geschrapte
Worteltjes kilo  1.49

met alle toebehoren, ALU daktrim etc.
EPDM DAKBEDEKKING

met alle toebehoren, ALU daktrim etc.
EPDM DAKBEDEKKING

Koppelstraat 4  •  TWELLO  •  0571 794 512
STUNTZAAK.NL

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV  -  www.stuntzaak.nl

VSV Koppelstraat 4 TWELLO • 0571 794 514

STUNTZAAK.NLU kent ons van

Buurman 
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, 
www.buurmantwello.nl

1.70

1.90
Bacon
uit eigen worstmakerij

Boerenmetworst
uit eigen worstmakerij

Iets te vieren? Kijk op onze site 
voor heerlijke (stamppot) buffetten.

www.buurmantwello.nl

Wildpeper 
uit eigen keuken

Schouderkarbonades
naturel of gekruid

Saucijzenbroodjes
uit eigen keuken

16 t/m 20 november 2017

100 gram

100 gram

400 gram

1 kilo

2 voor

Bacon

Gilderolletje

155

Met een vulling van rookvlees,

oude kaas en prei. Past bij 

veel groentegerechten!

100 gram

Schouderkarbonades

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

2.50

7.00

9.00

4.95

7.00

1.95

per stuk

2 stuks
p.st 3.95

100 gram

Lekker & makkelijk

Ovenschotel Kabeljauw 
Italia

ff Tussendoor

Ambachtelijk 
Zalmslaatje

Veilingvers

Roodbaarsfi let
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www.veluwscollege.nl/twello

Glazen school
De afgelopen week was weer zo’n week van ‘samen maak 
je het verschil’. In totaal zo’n 450 groep 8’ers oftewel 
‘bruggers to be’ bezochten in een paar dagen onze school 
bij de jaarlijkse Meeloopdagen. Elk jaar weer een feestje 
om ze te mogen ontvangen. Een halve dag meedraaien 

op een school voor voortgezet onderwijs. Voor ieder vak 
een andere docent, een ander lokaal. Een schoolbel na ieder 

lesuur. Even pauze in de aula tussendoor. Samen nabespreken 
hoe ze het beleefd hebben. Het lijkt zo simpel, maar het is een 

hele organisatie, waarbij onze school behoorlijk ‘binnenstebuiten’ 
gaat. De zogenaamde ‘minilesjes’ in verschillende vakken moeten worden voorbereid 
en gegeven door een fl ink aantal collega’s. Intussen gaan de lessen voor onze eigen 
leerlingen óók gewoon door. Dat betekent voor ándere collega’s weer dat ze lessen van 
die ‘Meeloopdagdocenten’ overnemen en ook extra uren draaien. Dat laatste geldt ook 
voor onze conciërge, die nu nog een aantal extra pauzes voorzag van eten en drinken 
én een snelle corveeploeg liet werken om alles weer strak achter te laten voor een 
volgende groep. Verder is onze roostermaker van zeer groot belang op zulke dagen 
(en ook op de andere trouwens). Zij wist ook dit jaar weer een aantal ‘wildroosters’ te 
fabriceren waarbij zowel de pauzes als de leswisselingen van de bezoekende en eigen 
leerlingen precies langs elkaar liepen en er geen opstoppingen ontstonden in gangen, 
op trappen of in de aula. Topsport! Ook de administratie en het leerlingenloket zijn 
nodig voor allerlei zaken als het doorsturen van aanmeldingen en bijhouden van 
‘geoorloofde afwezigheid’ bij de reguliere lessen van leerlingen die helpen bij de 
Meeloopdagen. Prachtig om te zien hoe onze huidige brugklassers in groepjes van 
twee of drie assisteerden bij hun ‘oude’ basisschool en hoe graag ze allemaal wilden 
helpen. Een aantal leerlingen van klas twee kwam vragen of ze iets konden doen op 
één van de dagen, want ze hadden de eerste twee uur geen les… zeldzaam! Wanneer 
je spontaan aanbiedt te assisteren bij zo’n dag in plaats van twee uurtjes extra uit te 
slapen, begrijp je écht wat ‘samen school zijn’ inhoudt! Uiteindelijk hielp deze groep 
leerlingen de hele dag bij de proefjes van biologie. Uitleggen aan leerlingen van groep 
8 wat je het jaar daarvoor zélf hebt geleerd! Onderwijs op z’n mooist. Onze directeur 
die elke weer genoot van zo’n nieuwe groep die binnenkwam en die iedereen bij 
de ingang hartelijk welkom heette. En ook even bleef kijken en luisteren bij het 
openingsverhaaltje. Groep 8-leerkrachten die ontspannen rondliepen, meekeken bij 
de lessen en een enkeling die rustig ging zitten werken in onze personeelskamer. 
Diezelfde personeelskamer werd door een collega met een klas overigens ook maar 
even gebruikt als lokaal, want met zóveel extra leerlingen in de school moet je wel 
eens improviseren. Geen probleem, de bezoekers konden zelfs gewoon hun koffi e 
tappen daar... Muziek in de pauzes (‘Meneer, waarom doen we dat niet alTIJD?’), 
leerlingen die even extra hun best doen om de aula netjes achter te laten (‘Jongens 
en meisjes, waarom doen we dat niet alTIJD?’ ), kortom, een school in bedrijf, open, 
voor iedereen zichtbaar, een soort glazen huis, of een glazen school. Kunnen we alvast 
in de stemming komen voor de komende acties rond het Glazen Huis in Apeldoorn 
en ‘Serious Request’ volgende maand. Op de dag ná de laatste Meeloopdag gaven 
leerlingen en onze collega(’s) van het vak Frans alvast een aanzet. Op de ‘dag van de 
Franse taal’ werden zelfgemaakte hapjes verkocht, waarvan de opbrengst alvast voor 
S.R. was en klonk er in de pauzes alwéér muziek, nu in het Frans! Mooi, zo’n ‘glazen 
school’, waarin alles gezien mag worden, alles openlijk ‘in bedrijf’ is en iedereen z’n 
steentje bijdraagt en zich verantwoordelijk voelt. Kunnen we dat nóg vaker doen? 
Dat is dan alvast mijn serious request…

Bert Jansen
Docent VC Twello

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

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

In Memoriam Gerrie Dieperink
Het onverwachte overlijden van Ger-
rie Dieperink heeft diepe indruk ge-
maakt. Vanaf de oprichting van Dorps-
huis De Pompe, 45 jaar geleden, heeft 
zij zich met hart en ziel ingezet voor 
alle bezoekers en vrijwilligers.
In de jaren zeventig en tachtig, de tijd 
van de jeugdsoos, was Gerrie de grote 
vertrouwelinge van de jonge leden. 
Zij was voor velen de “moeder” van 
de club. Velen hebben dan ook tot op 
heden een bijzondere band met haar 
gehad.
Ook na het overlijden van haar echt-
genoot bleef ze de drijvende kracht 
achter ons dorpshuis.
Pas zes weken geleden gaf ze aan dat 
het door haar afnemende gezondheid moeilijk werd om haar werk-
zaamheden voort te zetten.
We verliezen een zeer gerespecteerde ambassadrice van “De Pompe”.

Bestuur en vrijwilligers van dorpshuis  “De Pompe” in Wilp

Vlot en veilig fietsen in Cleantech Regio

Apeldoorns deel fietsroute 
Apeldoorn-Deventer af!
TWELLO.- Het Apeldoornse deel van de fietsroute Apeldoorn-Deventer 
is vrijwel klaar. Op 15 november as. om 15.30 uur vindt de oplevering 
plaats op de kruising van de Zonnewende en de Ontvangst. Dit moment 
is voor iedereen die zich betrokken voelt bij de fietsroute: bewoners, 
bestuurders en uitvoerders van de werkzaamheden. Met de oplevering 
komt er in Apeldoorn weer meer ruimte voor de fiets.

Tijdens de oplevering staat we stil 
bij het resultaat van alle inspannin-
gen. Een aantal betrokkenen vertelt 
kort iets over de realisatie van de 
verbeterde fietsroute. Voor buurtbe-
woners is er koffie en thee met iets 
lekkers, geserveerd door de koffie-
fiets. Een goedmaker voor de over-
last die de werkzaamheden met zich 
hebben meegebracht. Wie benieuwd 
is naar de verbeteringen, kan op de 
fiets stappen en de comfortabele 
fietsroute zelf uitproberen.

Verbeteringen Apeldoorn
Voor fietsers in Apeldoorn is de af-
gelopen jaren veel verbeterd. Op 
diverse plekken in de stad zijn fiets-
paden verbeterd of nieuwe fietspa-
den gerealiseerd. Op de fietsdoor-
stroomas Osseveld-Woudhuis is 
inmiddels een vrijliggend fietspad 
gerealiseerd op de Molenstraat-Cen-
trum. Onlangs zijn ook de Ontvangst 
en de Veenhuizerweg ten gunste van 
de fiets aangepast. Bij de Ontvangst 

zijn twee rijbanen omgebouwd tot 
één rijbaan en één fietspad en zijn 
de kruispunten met de Veenhuizer-
weg en de Zonnewende aangepast. 
De Veenhuizerweg is opnieuw ge-
asfalteerd. KWS heeft een speciaal 
asfaltmengsel, KonwéCity, toege-
past op de fietsroute. Dit asfalt zorgt 
voor minder trilling en een lagere 
rolweerstand. Dit betekent voor fiet-
sers comfortabel fietsen én energie 
besparen.

Cleantech Regio verbetert 
fietsroutes
Door de aanpassingen in Apeldoorn 
wordt fietsen in de Cleantech Regio 
veiliger en comfortabeler. En dat is 
nodig, want steeds meer mensen 
pakken de fiets, waaronder veel ou-
deren. Ook de verkoop van e-bikes 
is explosief gestegen. Meer fietsers – 
met verschillende snelheden (denk 
aan highspeed pedelecs, e-bikes en 
snorfietsen) en breedtes (zoals bak-
fietsen, fietsen met aanhangers en 

kratten voorop) – vergroot het risico 
op ongelukken. Dat vraagt dus om 
een andere infrastructuur: veiliger, 
breder en comfortabeler voor ieder-
een. Dit past binnen de ambities 
van de Cleantech Regio, die in 2030 
energieneutraal wil zijn. Een scho-
ne, prettige leefomgeving, schoon 
vervoer en goede bereikbaarheid 
horen daarbij. De Cleantech Regio 
werkt ook op andere plekken aan 
verbetering van de fietspaden. Meer 
informatie: www.vlotenveiligfiet-
sen.nl

Fietsen als alternatief voor de 
auto
Regelmatig fietsen maakt slimmer, 
gezonder en succesvoller. Fietsers 
gaan de files vlot voorbij en hebben 
geen problemen met parkeren. Als 
meer mensen overstappen van de 
auto naar de fiets, zorgt dat boven-
dien voor een betere leefbaarheid, 
bereikbaarheid en luchtkwaliteit in 
de regio. Als extra stimulans is er de 
Slim&Snel fietsapp. Overstappers 
van de auto naar de fiets kunnen 
met deze app punten sparen (tot juli 
2018) en tot 
€ 1,50 per dag bij elkaar trappen 
(t/m december 2017). Meer informa-
tie staat op www.slimensnel.nl

Word vrijwilliger bij hét actuele online dorpsplein
KLARENBEEK.- Al enige tijd zijn 
de dorpscontactpersonen Roy Zwe-
verink en Marilou Pelgrim druk be-
zig met het opzetten van een online 
dorpsplein. Het fenomeen mijnbuur-
tje.nl is een website die ervoor moet 
zorgen dat inwoners elkaar makke-
lijker kunnen vinden en ontmoeten. 
Op deze website kan men van alles 
kunnen vinden over het dorp Kla-
renbeek. Van gemeentelijk nieuws, te 

koop aangeboden kleding tot een op-
roep voor het lenen van een boorma-
chine, maar ook kunnen de plaatse-
lijke ondernemers voordelen uit deze 
website halen, je kunt het zo gek niet 
bedenken. Nu zijn zij op zoek naar 
een fanatiek team vrijwilligers die 
hart hebben voor Klarenbeek. Ben jij 
enthousiast, positief, een doorzetter, 
flexibel, een netwerker en/of online 
actief? Dan zoeken wij jou! Heb jij het 

in je mars om o.a. mensen bij elkaar 
te brengen en/of de website goed in 
te vullen? Geef je op via dorpscon-
tactpersoon@klarenbeeksbelang.nl 
of neem contact op voor vragen en/
of meer informatie. Natuurlijk mogen 
wij de Klarenbeekse variant van mijn-
buurtje.nl ook een naam geven, heb jij 
dé websitenaam, geef dat ook aan ons 
door! Dit wordt dé website voor en 
door Klarenbekers!

“Heb ik weer een verkeerd beroep gekozen, sta er weer niet in”

(THE PARADISE PAPERS)

Geslaagde ‘light it up!’ actie in de Gemeente Voorst
TWELLO.- Op maandagavond 13 november vond in de gemeente 
Voorst een geslaagde fietsverlichtingsactie ‘Light it up!’ plaats 
bij SV Twello aan de Zuiderlaan. Veel fietsers weten dat fietsver-
lichting van belang is. Het kan echter gebeuren dat mensen hun 
verlichting vergeten of dat hun verlichting kapot is. Dit gebeurt 
vooral veel onder jongeren, vaak omdat zij geen vaste verlichting 
hebben. Om hen een handje te helpen, ging maandagavond een 
promotieteam in gesprek met fietsers over het belang van goede 
verlichting. Fietsers waarbij de verlichting op orde was, kregen 
een lot voor de lichtloterij van de campagne. Was de verlichting 
kapot en geen vervangende verlichting voorhanden? Dan kregen 
de jongeren gratis fietslampjes mee van het promotieteam. De 
fietsverlichtingscampagne bij SV Twello is georganiseerd door 
het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland 
in samenwerking met de gemeente Voorst.

Met zijn allen fietsen met verlichting
ROV Oost-Nederland wil dit najaar met de fietsverlichtingscam-
pagne zo veel mogelijk jongeren in Gelderland en Overijssel be-
reiken. ‘Light it up!’ gaat zowel over het fysiek verspreiden van 
licht als over het verspreiden van de boodschap: ‘We fietsen met 
z’n allen met verlichting’. De bekende vlogger Gio Latooy onder-
steunt de actie met een challenge: ‘Doe jij ook mee met de chal-
lenge van Gio? En ben jij ook te zien in het donker? Deel dan 
jouw foto, video of berichtje onder #Lightitup!’ Meer informatie 
en foto’s van de fietsverlichtingsactie: www.facebook.com/gel-
derlandveilig/ en /twitter.com/lightitup2017

https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/verkeer/verkeersveiligheid/fietsen-kan-veel-veiliger
http://www.vlotenveiligfietsen.nl
http://www.vlotenveiligfietsen.nl
http://www.slimensnel.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl


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

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

U ontvangt 
Winterbeurt* 

bij een 

- 10% korting op olie en filters
- Een waardebon t.w.v. € 75,- incl. BTW  
  ter besteding in onze shop
*Bij een volledige winterbeurt t.w.v. € 750,- ex. BTW

Voor meer informatie of een afspraak,  

bel met onze werkplaats: 055 - 323 12 63

Wij maken ons sterk voor ieder merk!

U kunt ook 

uw airco laten 

reinigen en 

checken!

Uitnodiging
22 november open dag van de opgravingen

Op het terrein van de toekomstige N345 Rondweg Voorst zijn diverse archeologische 
vondsten gedaan. Op 22 november organiseren we een open dag zodat geïnteresseerden 
kunnen bekijken welke vondsten en objecten er inmiddels zijn opgegraven en hoe dit 
wordt gedaan.

Open dag van de opgravingen
Archeologen en explosievenspecialisten vertellen over hun werk en laten zien wat er 
inmiddels is opgegraven. Er zijn die middag meerdere rondleidingen waar u bij aan kunt 
sluiten. Voor kinderen is er een apart gedeelte om zelf met een detector naar voorwerpen 
te zoeken. 

• Woensdag 22 november 2017
• 14.00 - 17.00 uur
• Bouwplaats ter hoogte van kruising Tuinstraat-de Riete in Voorst.

Denkt u aan stevige schoenen of laarzen bij slecht weer?!

Archeologie en explosieven N345 Rondweg Voorst
Op het terrein van de toekomstige rondweg Voorst is in 2016 en 2017  
uitgebreid vooronderzoek gedaan naar de aanwezigheid van archeologie en explosieven. 
Het onderzoek heeft vele archeologische vondsten opgeleverd uit de Vroege Bronstijd  
(+/- 1500 jr. voor Chr.) tot en met de Nieuwe Tijd (omstreeks 1500 na Chr.). 
Daarnaast zijn er ook andere objecten gevonden.

Meer informatie
Jan van de Wouw
Telefoon: 026 359 84 91
www.gelderland.nl/n345voorst 

Uitnodiging

Informatie avond N345 Rondweg Voorst

Op 27 november organiseren wij samen met onze 
opdrachtgever provincie Gelderland een tweede 
Informatieavond om u te informeren over het ontwerp 
en de planning van de N345 Rondweg Voorst.

Informatieavond
Tijdens de informatieavond laten we u onze uitgewerkte 
ontwerpen zien en hoe de rondweg in het landschap komt te 
liggen. Onze medewerkers en de medewerkers van de provincie 
zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Maandag 27 november 2017
19.00 – 21.00 uur
Dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14

Meer informatie
Petra Raemaekers
Telefoon: 06-39703052
www.rondwegvoorst.nl en www.gelderland.nl/N345-Voorst.
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Lochemsestraat 34a, 7396 PK de Vecht (Terwolde)
T: 055 323 2084 M: 06 5190 3366

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

(herstellen en bijspuiten 
kleine lakschades)

Wandelend archief Steenenkamer, Henk Groters
STEENENKAMER.- Vrijdagavond 
10 november had Henk Groters de 
volledige aandacht van bewoners 
van Steenenkamer. Hij, niet gebo-
ren (helaas in ziekenhuis Deventer) 
wel  getogen in Steenenkamer. Zoon 
van een tuinder, bijnaam Jan Zeld-
zaam, zoals zovelen een bijnaam 
hadden. Henk Groters heeft daarna 
jaren met zijn gezin op de Worp ge-
woond en nu in Diepenveen. Toch 
blijft Steenenkamer hem enorm 
trekken en heeft hij zich behoorlijk 
verdiept in de geschiedenis ervan. 
Per huisnummer heeft hij informatie 
over bewoners en gebeurtenissen. 
Zo zijn er vroeger ook vele huizen 
afgebrand met onweer, dat verklaart 
dat de bewoners vroeger zo bang en 
oplettend waren met onweer. Met de 
kleren aan klaar zitten om te vluch-
ten als het nodig was. Het was een 
gemeenschap met veel tuinders, ze 
waren concurrenten en moesten het 
ook met elkaar rooien in zo’n kleine 
omsloten gemeenschap waar een 
buurtvereniging werd opgericht om 
samen belangen te behartigen. Henk 

Groters is een wandelend archief 
hebben de bewoners gemerkt, hij is 
bezig met een boek dat hij in 2018 
af wil hebben als Voorst 200 jaar be-

staat, een heel mooi moment! 
Foto’s en info over Steenenkamer 
zijn altijd welkom voor Henk Gro-
ters.

Afscheid bestuurder bij 
Mens en Welzijn
GEMEENTE VOORST.- Bestuurder drs. Leon Hoeben gaat Mens en Wel-
zijn verlaten. Hij gaat met ingang van 1 januari 2018 met pensioen. De 
heer Hoeben heeft een groot netwerk opgebouwd in de zes en een half 
jaar die hij voor Mens en Welzijn Voorst werkte. Hij heeft te kennen ge-
geven om op een niet te formele wijze afscheid te willen nemen van de 
mensen waarmee hij een band heeft opgebouwd. De afscheidsbijeen-
komst vindt plaats op donderdag 14 december vanaf 16.00 uur in Bras-
serie Restaurant Korderijnk, Stationsstraat 31 te Twello.
Tijdens de bijeenkomst zal de heer Hoeben van iedereen persoonlijk af-
scheid nemen en tevens zijn opvolger de heer Roel Terwijn introduceren. 
De heer Roel Terwijn is per 1 januari 2018 door de Raad van Toezicht 
benoemd tot nieuwe directeur/bestuurder van Mens en Welzijn Voorst. 

Top drie voor Gouden Gelderse 
Roos Juryprijs bekend
TERWOLDE/ARNHEM.- Na bijeenkomen van de vakjury voor het aanwijzen van de Gouden Gelderse Roos 
maken na een lijstje van tien projecten er nog drie kans op de Gouden Gelderse Roos Juryprijs: de interac-
tieve studiezaalwand (Tiel), Kamers op Kolkenstein (Terwolde) en Gelderse Smaken (meerdere musea).

Onderkant formulier
De tweejaarlijkse erfgoedprijs wordt 
zaterdag 9 december tijdens de vie-
ring van het 60-jarig bestaan van 
Erfgoed Gelderland uitgereikt. Het 
Flipje en Streekmuseum in Tiel en 
het Elisabeth Weeshuis Museum in 
Culemborg maken deel uit van een 

van de kanshebbende projecten, 
Gelderse smaken. 

Daarbij hebben acht Gelderse musea 
aandacht voor het thema voeding en 
gerechten in historisch perspectief. 
De projecten die de top 3 (net) niet 
haalden zijn multimediaproject Help 

Elkander (Velp), verhalenvangers 
van het onderduikmuseum (Aalten), 
de virtual reality-bunker van Seyss 
Inquart (Apeldoorn), het Landju-
weel van Gelderland (Oud Dijk), vir-
tual reality in Museum Nijkerk, Erve 
Eme (Zutphen) en Achterhoek Col-
lege (Doetinchem).

Zangersavond in PKN kerk te Wilp
WILP.- Op donderdag 16 november is er weer een jaarlijkse zangersavond in 
de kerk van Wilp, diverse koren uit de regio werken er aan mee waaronder 
een groot mannenkoor uit Warnsveld. Voor diegenen die van zingen houden 
is dit een mooie gelegenheid om te komen luisteren. Het Nederlandstalige 
lied zal uitgebreid aan bod komen. Vanaf 19.00 uur kunt u terecht in de kerk 
van Wilp. Aanvang 19.30 uur. Toegang en koffie/thee gratis.

De bouwgrond op de locatie Dorpszicht is al enige tijd bouwrijp. Nadat de gemeente gepro-
beerd heeft deze gronden via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) te laten ont-
wikkelen en gebleken is dat hier te weinig animo voor is, gaat de gemeente nu op een 
andere wijze verder met dit project. De gemeente beoogt op deze locatie nog steeds een 
goede verdeling van bereikbare (betaalbare), middeldure en dure woningen, maar laat het 
CPO-concept hier in de eerste uitgiftefase los. De locatie is herverkaveld en er is ruimte 
gemaakt voor sociale huurwoningen, projectmatig te realiseren rijwoningen en bouwkavels 
in de vrije sector.

VRIJE SECTOR BOUWKAVELS
Er worden in fase 1 in totaal acht vrije sector bouwkavels uitgegeven, waar u uw eigen woning 
op kunt realiseren. Hiervan zijn er vier bedoeld voor twee-onder-een-kap woningen. De overige 
vier zijn bedoeld voor vrijstaande woningen. 

OVERIGE WONINGEN IN HET PLANGEBIED
In het plangebied is ruimte voor vijf sociale huurwoningen, die in 2018 of 2019 gebouwd 
worden. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met woningstichting IJsseldal 
Wonen. Ook bevat het plangebied ruimte voor vier bereikbare tussenwoningen (tot € 200.000,- 
VON) en vier middeldure hoekwoningen (tot € 300.000,- VON), die projectmatig gerealiseerd 
worden. Verkoop van deze nog te ontwerpen woningen zal naar verwachting in 2018 plaatsvinden. 

INSCHRIJVEN VOOR VRIJE SECTOR KAVELS VAN 9 T/M 24 NOVEMBER 2017
De inschrijfperiode start op 9 november en eindigt op 24 november 2017 om 17.00 uur. U kunt 
de digitale informatiemap vinden via www.voorst.nl/terwoldeuitbreidingsplan. De loting zal 
plaatsvinden op dinsdag 28 november om 16.00 uur op het gemeentehuis in Twello.

VERDERE INFORMATIE
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Arjan Klein. Hij is te bereiken via telefoonnum-
mer (0571) 27 92 65 of via e-mailadres a.klein@voorst.nl.

Kaveluitgifte Terwolde  
Project Dorpszicht, fase 1



Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

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

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

70-Tons weegbrug

grindengrond.nl

Voor al uw 
GRIND, SPLIT 

en GROND

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Reserveren: laurette@hofvantwello.nl
Menu te zien op www.hofvantwello.nl

Open wo. t/m zo. vanaf 10:00 uur

Sfeervol

Kerstbuffet
in de tropische kas

Eerste Kerstdag 18.00 uur

€29,95 p.p. kinderen tot 13 jaar €10,00

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

Badkamers     Keukens     Wand- vloertegels     PVC Vloeren

Gijsberts BV  |  Vlijtseweg 190  | 7317 AM  Apeldoorn  | Tel.: 055 5219175 
Open van dinsdag t/m zaterdag

Badkamers, 
keukens en 

tegels 

40 jaar

Kom langs of maak online een 
afspraak op gijsbertsbv.nl

5000 m2

showroom

ROMATERWEG 8 TWELLO - WWW.BEAUTYCOL.NL - 06 40 222 681

16 NOVEMBER OM 10.30 EN 13.00 UUR
  EEN LIVE OOGLIDCORRECTIE

Demonstratiedag
  EEN LIVE OOGLIDCORRECTIE

Tijdens de fi broblast behandeling worden plasmatische fl itsen op de huid gezet middels de plasma pen, deze plasma pen raakt de huid niet aan en zal hierdoor de huid niet blijvend beschadigen. De herstel periode na een fi broblast behandeling is slechts 7 dagen en u kunt uw dagelijkse bezigheden gewoon voortzetten. Goedkoper en veiliger alternatief dan botox! We behandelen hiermee ook de: overhangende oogleden, neuslippenplooi, rimpels, verslapte huid, algehele facelift,  wenkbrauwlift, steelwratten / fi bromen, ouderdomsbultjes, pigmentvlekken, kleine littekens en striae.

Fibroblast de nieuwste techniek 
in de beautybranche waarbij we het resultaat van 
een ooglidcorrectie kunnen realiseren 
zonder te snijden en te prikken. 
Dit alles ook nog eens met een zeer korte 
herstelperiode! Gratis intake gesprek.

Boek je een behandeling 
in november dan krijg je 

25% korting
 

op je eerste behandeling

WEGENS GROEI 
ZOEKEN WIJ

EEN VERKOOPMEDEWERKER 
MET TECHNISCH INZICHT 

VSV Koppelstraat 4 TWELLO • 0571 794 514

STUNTZAAK.NLU kent ons van
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WEERFOTO.NL

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

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

Aanleveren redactie

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

TWELLO/TEUGE
Renske Kruitbosch
Boevenbrinkstraat 3a
7396 PA  Terwolde
Tel. 06 50 68 07 51
renske.kruitbosch@
gmail.com

KLARENBEEK
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

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

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

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

Acquisitie
Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Jos Gensen
Telefoon 06 41 88 61 35

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Klachten 
over bezorging:
All-Inn verspreidingen 

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

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

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

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Kunst in lege etalagepanden 
 
TWELLO.- Afgelopen maanden zal het vast zijn opgevallen: de gevulde 
etalages met Kunst van een aantal leegstaande winkelpanden in het 
centrum van Twello. Deze winkelpanden worden elke 6 weken op-
nieuw voorzien van kunstobjecten, gemaakt door diverse kunstenaars 
van de Kunstkring Voorst. 

Prins Peterjan 
de 1e en Prinses 
Ester nieuw 
prinsenpaar in 
Vrogge Reuiers 
Darp
DE VECHT.- Zaterdagavond 11 
november is het nieuwe prinselijk 
paar van het Vrogge Reuiers Darp 
bekend gemaakt.

Na een daverende opening met een 
polonaise maakte Prins Roberto de 
1e , de nieuwe jeugd Prins en Prin-
ses bekend: Jeugd Prins Demian en 
Prinses Isabelle , bijgestaan door 
adjudant Jarno en jeugdraad van 11, 
nemen de scepter over tijdens het 
jeugd carnaval in Vrogge Reuiers 
Darp.
Dit was tevens de laatste officiële 
handeling van Prins Roberto de 1e , 
zijn laatste uurtje als Prins Roberto 
de 1e , heerser over het Vechtse Reui-
ersdarp en over alleVechtse narren 
en narinnen , Grootvorst van Vecht-
se omstreken en Prinses Clementine 
was aangebroken. Voordat Prins Ro-
berto de 1e  zijn scepter kon inleve-
ren dankte hij zijn adjudant en raad 
van elf voor een mooi carnavalsjaar , 
De afvoer commissie had voor deze 
gelegenheid een grote ‘proat stoel’ 
gefabriceerd  (Prins Roberto kon 
urenlange speeches houden) om 
samen met Prinses Clementine  de 
feestzaal te verlaten.
Om elf over tien kwamen de Reui-
ers Vrienden met een riksja de zaal 
binnenrijden , wie o wie zal hier in 
zitten ? 
Nadat het doek was gevallen kwam 
de nieuwe Prinses tevoorschijn zij 

liep dan ook gelijk naar haar nieuwe 
Prins : Peterjan de 1e heerser over 
het Vrogge Reuiers Darp,
wonend langs de gele rietkragen 
voor het Apeldoorns Kanaal met 
zijn Prinses Ester geboren achter de 
Twellse Molen, zullen aankomend 
jaar regeren over Vrogge Reuiers 
Darp.
Peterjan de 1e kon na het oplezen 
van de proclamatie, gelijk  Robert 

Overvelde en Marijn van de Boom 
installeren als nieuwe raadsleden 
van de Vrogge Reuiers.         
Na het officiële gedeelte werd er in 
de zaal samen met onze gastvereni-
gingen,
CV de Neutenkrakers, CV Pampus, 
CV de Lollebroeken, en overige 
carnavallisten volop feest gevierd 
onder begeleiding van BB´s Party 
show.

Prinsverkiezing CV de Neutenkrakers
KLARENBEEK.-  Zaterdag 18  no-
vember zal de 50e prins der Neu-
tenkrakers gekozen worden. Prins 
Jorne, Prinses Aaltje en Adjudant 
Walter zullen der scepter overdragen 
aan de nieuw gekozen prins. In de 
vooravond tussen 19.30 en 21.00 uur 
zal de jeugdprins verkiezing plaats 

vinden.  Allebei in de vertrouwde lo-
catie  Het Krakershol in Klarenbeek. 
Na de verkiezing zullen vijf heren 
en een charmante dame samen maar 
één doel voor ogen hebben: Feest! 
En een feest kun je verwachten wan-
neer de muzikale party animals van 
de band ‘Lead’ het podium betreden. 

Vanaf het startschot word je wakker 
geschud om vervolgens onvermijde-
lijk deel te nemen aan het losgaan op 
de beste hits van toen en nu!  Vanwe-
ge het 50-jarig jubileum  zal tot 22.00 
uur de entree geen €10,- maar €5,- 
zijn. Voor informatie kijk op www.
cvdeneutenkrakers.nl.

‘Afgelopen week hebben zij al voor 
de vierde keer de etalages van Kunst 
voorzien,’ aldus Anne-Marie Mul-
der van de Kunstkring.
‘De animo onder de kunstenaars 
van de Kunstkring om hieraan mee 
te doen is groot en elke keer is het 
weer een verrassing welke kunst-
werken er ingebracht worden. Om-
dat we een grote diversiteit willen 
nastreven en als Kunstkring laag-
drempelig willen zijn voor iedereen 
kan er vanaf de volgende wisseling, 
welke in de 2 de week januari 2018 

zal zijn, ook kunst ingebracht wor-
den door niet-leden van de Kunst-
kring.  Omtrent de voorwaarden en 
aanmelding kan  per mail contact 
worden opgenomen met Anne-Ma-

rie Mulder via info@sunnyartate-
lier.nl. En natuurlijk wil ik hierbij 
ook een oproep doen aan pandeige-
naren, om hun leegstaande panden 
aan te melden zodat Twello “echt 
gaat bruisen”,’ vertelt een lachende 
Anne-Marie.
De basis blijft de galerie en ateliers 
aan de Dorpstraat, waar men tal van 
activiteiten op gebied van Kunst en 
Cultuur aanbiedt. Meer informatie 
over de Kunstkring is te vinden op 
www.kunstkringvoorst.nl en op de 
Facebook pagina. 
 

Vochtigheid
We zien meestal pas dat lucht waterdamp bevat als het afkoelt en de 
ramen beslaan. Koudere lucht kan minder waterdamp bevatten dan war-
mere. Er moet dus waterdamp uit de lucht verdwijnen. Dat gebeurt bij 
het dauwpunt.

Dauwpunt
Het dauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp begint te conden-
seren door afkoeling van de lucht, zonder dat vocht wordt toegevoerd 
of afgevoerd. Zodra de lucht de dauwpuntstemperatuur bereikt, is de 
lucht verzadigd met waterdamp. De relatieve vochtigheid bedraagt dan 
100 procent. Denk maar aan de bril die beslaat zodra je in een warmere 
vochtige omgeving komt. De temperatuur van de bril is lager dan het 
dauwpunt van de lucht rond de bril. Hierdoor condenseert het vocht op 
de brillenglazen en beslaat de bril tijdelijk.

Relatieve vochtigheid
De relatieve vochtigheid geeft aan hoeveel waterdamp de lucht bij de 
heersende temperatuur bevat, dus hoe vochtig het is. Een waarde van 
100 procent wijst op een maximale hoeveelheid waterdamp. De lucht 
is dan verzadigd. Bij een relatieve vochtigheid van 50 procent bevat de 
lucht bij de heersende temperatuur de helft van de maximaal mogelijke 
hoeveelheid waterdamp.
De relatieve vochtigheid kan worden gemeten met een haarhygrometer. 
Een ontvette mensenhaar wordt langer als de relatieve vochtigheid toe-
neemt. Die lengteverandering wordt overgebracht naar een wijzer, die de 
vochtigheid aangeeft. Buitenshuis kan de relatieve vochtigheid enorm 
variëren, van minder dan 20 procent tot 100 procent. Binnen bedraagt 
de vochtigheidsgraad meestal 60 tot 70 procent.

Rustig weer deze week.
Donderdag houden we het overdag droog, in de avond gaat het wat re-
genen.
De temperatuur overdag is 12 graden.
Vrijdag een droge dag, maar wel meest bewolkt bij 9 graden.
Zaterdag een afwisseling van opklaringen regen en een bui. Bij dan ook 
9 graden.
Zondag in de ochtend zon maar in de middag bewolkt bij ook dan 9 
graden.
Kortom normaal novemberweer.

Mark Wolvenne, Terwolde

mailto:info@sunnyartatelier.nl
mailto:info@sunnyartatelier.nl
http://www.kunstkringvoorst.nl/


Terwolde/nijbroek
Met een hoofdprijs van maar liefst 200 euro

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NL

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NL

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NL

OOK DIT JAAR MOGEN 
ALLE KINDEREN T/M 8 JAAR 

DE SCHOEN ZETTEN 

bij Coop de Lelie in Terwolde 
vanaf zaterdag 25 november.

Op zaterdag 2 december 
kunnen de kinderen 

hun schoen weer ophalen.
WIJ HEBBEN OOK KOOLHYDRAATARM BROOD!

Gebakjes
€1,75

maandag
13.00 - 18.00 uur
di. t/m do.
10.00 - 18.00 uur
vrijdag
10.00 - 20.00 uur
zaterdag
10.00 - 16.00 uur

TWELLOSEWEG 100
7396 BP TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

w w w . n a t a s c h a d u m p . n l

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Emmers met deksel
wit, 30 liter

2.99
per stuk

vanaf

Vaatjes/Tonnetjes
met deksel/diverse maten

9.50

Deelnemers:
 Natascha Dump  MB Hairfashion  Schoonheidssalon Agnes,  Coop de Lelie  Brasserie KriebelZ  Maris Mode  Vorderman  Bloemisterij Teunissen  De Grutter Slapen & wonen  Bakkerij Lugtenberg  Bowling de Scherpenhof  Restaurant De Steenoven Play City  Garage de Smederij

Sint- & Kerstacti e Sint- & Kerstacti e 

TERWOLDE.- De Sint- en Kerstactie 
georganiseerd door de ondernemers 
van Ondernemersvereniging Terwol-
de/ Nijbroek is van 20 november t/m 
23 december. 

Hoe werkt deze actie? Bij elke beste-
ding ontvangt u een kassabon, deze 
moet op de achterzijde worden voor-
zien van uw naam en telefoonnummer. 
Deze bonnen kunnen gedeponeerd 
worden in de daarvoor bestemde bus-
sen bij de diverse deelnemende onder-
nemers. Hoofdprijzen in deze actie zijn 
€ 200,-, € 100,- en € 50,- contant. 

De trekking van al deze bonnen is 
woensdag 29 december. De getrok-
ken prijzen worden aan de prijswin-
naars uitgereikt op de slot/ bingo 
avond in de zaal bij Brasserie Krie-
belZ op vrijdag 5 januari 2018. Deze 
avond waar iedereen jong en oud na-
tuurlijk van harte welkom is, zijn er 
5 ronden bingo met diverse grandio-
ze prijzen. De aanvang is om 19.30 
uur, zaal open vanaf 18.30 uur.

Paraffinebad voor de 
droge handen + manicure

Kijk voor meer info op:
www.schoonheidssalonagnes.nl

of bel naar
0571-292332/06-17922891

nu voor €25,-

❄❄
❄❄

❄WINTERACTIE

3 gangen
Kriebelz menu

Tegen inlevering van deze adverten e
voor uw hele gezelschap

19.95
Geldig tot en met 28 januari 2018. Niet i.c.m. andere ac es. Reserveren gewenst. 1 bon is geldig voor het hele gezelschap.
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Vrijwilligers Waarderingsavond

Geachte vrijwilliger,
Namens de burgemeester van de gemeente Voorst, dhr. Penninx, wil-
len wij u van harte uitnodigen voor de Vrijwilligers Waarderingsavond. 
Deze avond wordt door de Vrijwilligers Centrale Voorst in samenwer-
king met de gemeente Voorst georganiseerd, om zo de waardering uit 
te spreken voor de inzet van al diegenen die zich binnen de Gemeente 
Voorst belangeloos inzetten voor anderen.

Tijdens deze avond willen wij op een feestelijke manier het vrijwilli-
gerswerk binnen de gemeente Voorst in de schijnwerpers zetten. Zo zal 
de muzikale omlijsting verzorgd worden door lokale muzikanten en zal 
er een film gepresenteerd worden over het vrijwilligerswerk binnen de 
gemeente Voorst. 

Wij hopen dat met uw inzet en aanwezigheid het vrijwilligerswerk nog 
zichtbaarder wordt en we er samen een feestelijke avond van maken.

Wij nodigen u uit op vrijdag 8 december van 19.00 – 22.00 uur in Dorps-
huis Voorst, Schoolstraat 14 te Voorst.

Om een inschatting te kunnen maken hoeveel mensen aanwezig zullen 
zijn, verzoeken wij u vriendelijk om vóór 17 november te laten weten of 
u wel of niet aanwezig bent op deze avond. U kunt dit doorgeven aan de 
organisatie waar u als vrijwilliger actief bent. 

Wij hebben er zin in, u ook?

Met vriendelijke groet, namens burgemeester J. Penninx

Mens en welzijn Voorst
Dorothy den Boer en Simone Beerthuis, 
coördinatoren Vrijwilligers Centrale Voorst

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDENIJsclub Terwolde is tevreden 
over het afgelopen winterseizoen

TERWOLDE.- Door de gunstige 
weersontwikkelingen in onze re-
gio kon er afgelopen winter weer 
volop geschaatst worden. De ijs-
baan aan de Kadijk is als enige in 
onze regio vijf dagen open geweest 
en er kon geschaatst worden op 
een ijsvloer van zeer goede kwali-
teit. Omdat het buitenijs op sloten 
en kanalen zeker niet betrouw-
baar was, hebben veel schaatsers/
sters  uit een grotere regio de baan 
bezocht met als gevolg dat het 
aantal leden toegenomen is. 

Hierdoor konden door de vrijwil-
ligers weer diverse noodzakelijke 
werkzaamheden uitgevoerd wor-
den. De centrale verwarming in het 
clubhuis is geheel vervangen, en 

er is nu een speciaal warmwateraf-
tappunt voor de zelf ontwikkelde 
dweilmachine (patent het bestuur). 
Gezien de heersende lage water-
stand aan de Kadijk is het altijd 
een flinke uitdaging om het opge-
pompte water in de baan op niveau 
te houden en derhalve is de dijk bij 
het pomphuis over de gehele lengte 
weer gedicht en verstevigd. Tevens 
is de bestaande vuilwatertank van 
het clubhuis vervangen door een 
nieuwe septic tank. (zie foto). Door 
veel zelfwerkzaamheid van de be-
stuursleden kunnen ook dit jaar de 
tarieven voor de ledenkaarten op-
nieuw ongewijzigd blijven. Nieuwe 
leden die zich voor 1 december aan-
melden, kunnen nog gebruik maken 
van de bestaande tarieven. Voor 

Terwolde/nijbroek
Met een hoofdprijs van maar liefst 200 euro

Deelnemers:
� Natascha Dump � MB Hairfashion � Schoonheidssalon Agnes, � Coop de Lelie � Brasserie KriebelZ � Maris Mode � Vorderman � Bloemisterij Teunissen � De Grutter Slapen & wonen � Bakkerij Lugtenberg � Bowling de Scherpenhof � Restaurant De Steenoven� Play City � Garage de Smederij

Sint- & Kerstac� e Sint- & Kerstac� e 

Twelloseweg 79 | Terwolde | 0571-292056
www.marismode.nl |  MarisModeCamping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde, tel. 0571-291731 www.scherpenhofplaycity.nll

3 gangen menu
inclusief 1 uur bowlen 
en een consumptie

€24.95

Tijdens de schoolvakanties alle dagen geopend van 11.00 - 18.00 uur Reservering noodzakelijk!

lidmaatschapskaarten na 1 decem-
ber of aan de baan gelden andere 
tarieven. 
IJsclub Terwolde wil graag haar 
maximale medewerking verlenen 
om samen met de mentoren van 
de basisscholen uit de omliggende 
dorpen het schaatsen voor de jeugd 
te stimuleren. Het 100 jarig bestaan 
van de club komt in zicht en de ijs-
club hoopt dan ook op veel mooie 
vergelijkbare winters. Mocht U meer 
willen weten over ijsclub Terwolde 
en haar bestuur, kijkt U dan eens op 
website: www.ijsclub-terwolde.nl.  
Het bestuur van ijsclub Terwolde 
wenst U allen een mooie winter toe 
en als het gaat vriezen, kijkt U dan 
op de website voor de openingstij-
den en eventuele evenementen. 

Vierde seizoenswandeling 
met IVN-Eerbeek
HALL.- Op donderdag 16 november houdt IVN-Eerbeek haar vierde en laat-
ste seizoenswandeling van dit jaar. Deze wordt ook weer gehouden op land-
goed Leusveld. De aandacht gaat daarin hoofdzakelijk uit naar de natuur in 
het winterseizoen. 
Ook dit is een ochtendwandeling die begint om 9.30 uur op het parkeerter-
rein bij de ingang van het landhuis aan de Rhienderensestraat. De duur is 1,5 
tot 2 uur. Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden maar het IVN zou 
het fijn vinden als de deelnemers na afloop een vrijwillige bijdrage geven die 
bestemd is voor het IVN-werk. Voor meer informatie: Sandra Omlo, tel 0313 
416747 of op de website www.ivn-eerbeek.nl.

http://www.ijsclub-terwolde.nl
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Gemeentelijke informatie

  Geef tijdig uw verhuizing door 
 aan de gemeente

Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan tijdig door aan pu-
bliekszaken van de gemeente Voorst. Uw afvalcontainers zijn 
namelijk met een chip in de containers gekoppeld aan uw naam 
en huisadres. Het is belangrijk dat u als bewoner geregistreerd 
staat op het adres waar u de containers wil gaan gebruiken 
voor het afvoeren van uw huisafval, want alleen gekoppelde 
containers kunnen geleegd worden. 

Bij verhuizing blijven de containers nog vier weken na de 
officiële verhuisdatum ‘actief’ op uw oude adres. Daarna worden 
de containers geblokkeerd. 

Na inschrijving op uw nieuwe adres bij de gemeente, duurt het 
vier werkdagen voordat de containers hier ‘actief’ worden. 

Ook nieuwe inwoners van de gemeente Voorst adviseren we 
om tijdig uw inschrijving op het nieuwe adres te regelen zodat 
u ook tijdens uw verhuizing gebruik kunt maken van onze in-
zameldiensten. 

Meer informatie over afval: www.voorst.nl . U kunt hier ook uw 
verhuizing doorgeven: www. voorst.nl en kies rechts voor ‘Ver-
huizing doorgeven (DigiD)’ onder ‘Snel naar’. 

afvalinformatiegemeenteraad

 Raadsvergadering 13 november

Op maandag 13 november heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze vergade-
ring is via https://voorst.raadsinformatie.nl af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek 
Portaal. In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. De besluiten die genomen zijn, kunt u 
op diezelfde pagina lezen. 

Hebt u vragen over Politiek Portaal? Neem dan contact op met de griffie: 0571-27 93 87.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
4 december 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis in Twello
18 december  19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis in Twello

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

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 0571-27 92 17. U kunt ook recht-
streeks contact opnemen met de raadsfracties. 
De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ en hieronder:
 Edo Horstman, fractievoorzitter Gemeente Belangen, e.horstman@voorst.nl /06-29 16 24 68
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, r.kooij@voorst.nl /06-55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl /06-53 67 85 62
 Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, e.nobel@voorst.nl /0571-29 22 13
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl

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

Campagne ‘gratis bomen voor biodiversiteit’

De biodiversiteit in Nederland 
en Europa gaat hard achteruit. 
De gemeente Voorst voelt zich 
daarvoor mede verantwoorde-
lijk en start nu de campagne 
‘Gratis bomen voor diversiteit’. 
Inwoners maken hierdoor kans 
op een gratis boom, die zij zelf 
moeten planten in hun tuin.

Afname soorten planten 
en dieren
Uit onderzoeken blijkt dat de 
soortenrijkdom van plant en 
dier steeds minder wordt. Hier 
kan iedereen wat tegen doen. 
Dus niet alleen de gemeente 
Voorst, maar ook inwoners van 
de gemeente Voorst kunnen hun 
‘steentje bijdragen’. Bewoners 
met kleine tuinen kunnen uiter-
aard ook een bijdrage leveren. 

Actie gratis bomen door 
gemeente Voorst
Deze actie is bedoeld om men-
sen te helpen een bijdrage te 
leveren aan de biodiversiteit in 
de gemeente Voorst. Als grond-
eigenaar maakt u nu kans om 
via de gemeente Voorst één gra-

tis boom te krijgen. Wij bestel-
len en leveren de boom en de 
grondeigenaar plant de boom 
vervolgens zelf op eigen grond. 
De gemeente gaat er vanuit dat 
de boom daarna, door de eige-
naar, goed wordt onderhouden.  

Wat kunnen inwoners verwach-
ten en hoe gaat het in zijn werk?
Grondeigenaren die gebruik wil-
len maken van deze actie, kun-
nen zich alléén per mail opge-
ven via: ik-wil-een-gratis-boom@
voorst.nl 

Deelnemers geven de volgende 
zaken in deze mail door: Naam, 
adres, woonachtig binnen of 
buiten de bebouwde kom, email-
adres + keuze voor boomsoort. 
De gemeente gaat de boom dan 
bestellen en deze wordt aan huis 
afgeleverd (u krijgt persoonlijk 
bericht wanneer de boom ge-
leverd wordt; afhankelijk van 
weersomstandigheden per week 
3 - 2018). 
De boom wordt geleverd inclu-
sief boompaal en boomband. 
Bewoners planten de boom zelf 

op de gewenste plek.

Op = op
Het uitgangspunt bij deze actie 
is: op=op. De gemeente Voorst 
stelt maximaal 400 bomen gra-
tis beschikbaar. Dus wees er 
snel bij: wie ‘het eerst komt wie 
het eerst maalt’! De inschrijving 
sluit op maandag 18 december 
2017 om 09.00 uur.

Boomsoorten
De gemeente Voorst kiest ervoor 
om een onderscheid te maken 
tussen grondeigenaren 'binnen 
de bebouwde kom' en 'buiten de 
bebouwde kom'. 

Binnen de bebouwde kom kunt 
u kiezen uit:
 Amberboom 
 (Liquidambar styraciflua)
 Sierappel 
 (Malus ‘Red Sentinel’)
 Sierpeer (Pyrus calleryana)
 Zomereik (Quercus robur)
 Gewone beuk 
 (Fagus sylvatica)
 Hollandse linde 
 (Tilia x europaea)

Buiten de bebouwde kom kunt u 
kiezen uit:
 Zomereik (Quercus robur)
 Gewone beuk 
 (Fagus sylvatica)

 Hollandse linde 
 (Tilia x europaea)

Meer informatie: www.voorst.nl/
gratis-boom-voor-biodiversteit
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Centrum van Twello Wintermarkt op 16 december 2017 van 14 - 22 uur Vergunning en ontheffing verleend* BW-2017-0222

Dorpskerk en omgeving Dorpsstraat in 
Twello

Kerstwandeling op 23 december 2017 van 18.30 - 21 uur Vergunning en ontheffing verleend* BW-2017-0229

Klarenbeek en buitengebied Verkoopactie oliebollen en appelbeignets door SC Klaren-
beek op 24 en 25 november 2017

Vergunning verleend* Z-17-03502_2017-54391

Kopermolenweg 8 in Klarenbeek Kerstmarkt (Serious Request) op 21 december 2017  
van 16 - 20 uur

Vergunning en ontheffing verleend* BW-2017-0237

Molenweg 2 in Terwolde Kerstmarkt op 21 december 2017 van 19 - 21 uur Vergunning en ontheffing verleend* BW-2017-0235

Rijksstraatweg 97 in Twello Verkopen van oliebollen op 30 en 31 december 2017  
van 9 -16 uur

Vergunning verleend* BW-2017-0236

Rijksstraatweg t.h.v. huisnr. 190  in Voorst Hoge Hoed Verkiezing op 24 en 25 november 2017  
van 20 - 1 uur

Vergunning en ontheffingen ver-
leend*

BW-2017-0230

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Ardeweg 2A in Wilp-Achterhoek Vernieuwing bedrijfsruimte Ontwerpbestemmingsplan NL.IMRO.0285-7101-
OW00

Milieumelding

Bongerdskamp 11 in Voorst Aanleg gesloten bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2017-0013

Omgevingsvergunning

Bloemenksweg 38 in Voorst Aanleggen talud Vergunning verleend (revisie)* SXO-2017-0505

Burgemeester van der Feltzweg 51 in Twello Vergroten bestaande dakkapel Vergunning verleend* SXO-2017-0758

Duizendblad 53 in Klarenbeek Bouwen bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2017-0993

Hartelaar 14 in Twello Vergroten melkveestal Aanvraag ontvangen SXO-2017-0990

Holthuizerstraat 22 in Twello Veranderen uitweg Vergunning verleend* SXO-2017-0864

Kneuterstraat 2 in Wilp Kappen 1 eik en 2 esdoorns Aanvraag ontvangen SXO-2017-1002

Kruisweg 16 in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2017-0988

Lathmerweg 3A in Wilp Herbouwen gebouw Martinushof Aanvraag ontvangen SXO-2017-0997

Martinusweg 19 in Twello Wijzigen gebruik en verbouw kantoorpand Vergunning verleend* SXO-2017-0787

Meermuidenseweg 7 in Twello Plaatsen tijdelijke woonunit Aanvraag ontvangen SXO-2017-0995

Middendijk 18 in Nijbroek Bouwen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2017-0996

Oude Rijksstraatweg 38 in Twello Herbouwen villa en wijzigen gebruik Vergunning verleend* SXO-2017-0878

Rijksstraatweg (kad. TLO C 1397) in Teuge Plaatsen kunstwerk (rotonde) Aanvraag ontvangen SXO-2017-1005

Rijksstraatweg 77 in Voorst Bouwen supermarkt Vergunning verleend* SXO-2017-0790

Rijksstraatweg 144 in Voorst Uitvoeren houtbewerkingsactiviteiten Aanvraag ontvangen SXO-2017-0985

Rijksstraatweg 145A in Twello Kappen 1 kastanje Aanvraag ontvangen SXO-2017-0987

Rijksstraatweg 164A in Teuge Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2017-0989

Sint Maartenserf 85 in Twello Kappen 3 essen Aanvraag ontvangen SXO-2017-1000

Vlasakker 17 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2017-0869

Wassenaer-Obdamstraat 3 in Twello Brandveilig gebruik ‘t Kwetternest Aanvraag ontvangen SXO-2017-1001

Watergatstraat 7 in Voorst Herbouwen werktuigenberging Vergunning verleend* SXO-2017-0800

Sloopmelding

Diederikweg 1T in Voorst Slopen transformatorhuisje Melding ontvangen SXO-2017-0986

Hartelaar 14 in Twello Slopen jongveestal Melding ontvangen SXO-2017-0991

Kruisweg 16 in Twello Slopen woning met bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2017-0999

Sint Maartenserf 85 in Twello Verwijderen asbest van/uit verzorgingstehuis Melding ontvangen SXO-2017-0998

Zonnenbergstraat 57 in Wilp Verwijderen asbesthoudend schuurdak Melding ontvangen SXO-2017-0994

Tijdelijke verkeersmaatregel

Diverse wegen in centrum van Twello Afsluiten voor alle verkeer op 16 december 2017 van 
14.30 - 21 uur tijdens wintermarkt 

Besluit genomen* BW-2017-0222

Diverse wegen in centrum van Terwolde Afsluiten voor alle verkeer op 21 december 2017 van 19 - 
21 uur tijdens kerstmarkt

Besluit genomen* BW-2017-0235

Torenweg in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 23 december 2017 van 18 - 
21 uur tijdens kerstwandeling

Besluit genomen* BW-2017-0229

bekendmakingen
Week 46: 15-11-2017

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

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

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

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit kunt u bellen met 
0571-27 99 11. Omdat een be-
zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan ook een ver-
zoek tot een voorlopige voor-

ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

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

Open dag opgravingen rondweg Voorst

Op het terrein van de toekom-
stige N345 Rondweg Voorst zijn 
verschillende archeologische 
vondsten gedaan. De provincie 
Gelderland organiseert op woens-
dagmiddag 22 november een 
open dag zodat geïnteresseerden 
kunnen bekijken welke vondsten 
en objecten hier zijn opgegraven 
en hoe dit wordt gedaan. 

Programma
Archeologen en explosievenspe-
cialisten vertellen over hun werk 
en laten zien wat er ondertus-
sen is opgegraven. Er zijn die 
middag meerdere rondleidingen 
waar u bij aan kunt sluiten. Voor 
kinderen is er een apart gedeelte 
om zelf met een detector naar 
voorwerpen te zoeken. De open 

dag is op woensdag 22 novem-
ber van 14.00 uur tot 17.00 uur 
bij de bouwplaats ter hoogte van 
de kruising Tuinstraat-De Riete in 
Voorst. Denk aan stevige schoe-
nen of laarzen bij slecht weer!

Archeologie en explosieven
De voorbereidende werkzaam-
heden van de Provincie Gel-
derland aan de N345 Rondweg 
Voorst worden steeds duidelij-

ker zichtbaar. Op het terrein van 
de toekomstige rondweg is in 
2016 uitgebreid onderzoek ge-
daan naar de aanwezigheid van 
archeologie en explosieven. Het 
onderzoek heeft vele archeologi-
sche vondsten opgeleverd uit de 
Vroege Bronstijd (+/- 1500 jaar 
voor Chr.) tot en met de Nieuwe 
Tijd (omstreeks 1500 na Chr.). 
Daarnaast zijn er ook explosieve 
objecten gevonden. 

College moet plan maken voor 
gratis sporten buiten schooltijd
GEMEENTE VOORST.- Het college moet uiterlijk 17 mei 2018 met een 
voorstel komen om gratis sporten voor kinderen onder de 12 jaar bui-
ten schooltijd mogelijk maken. In eerste instantie was het idee van het 
college om het gratis sporten tijdens schooltijden te laten plaatsvinden. 
Maar hier hebben de fracties Gemeente Belangen en CDA nu een stok-
je voor gestoken. Er moet een plan gemaakt worden voor sporten na 
schooltijd. 

Eerder namen de fracties Gemeente 
Belangen, PvdA-Groenlinks en CDA 
de motie ‘sportief geld’ al aan. Deze 
motie heeft als doel het sporten voor 
basisschoolkinderen uit de gemeen-
te gratis te maken. 

Het college had dit inmiddels op-
genomen in de begroting van 2018-
2022. Het idee van het college is 
om het plan via de scholen vorm te 
geven. Maar dit is niet wat de frac-
ties voor ogen hadden met hun mo-
tie. “Wij pleiten voor gratis sporten 
voor alle kinderen. Het gaat ons om 
sporten buiten de lessen om: met 
kinderen van andere scholen en an-
dere leeftijden. Dat vinden wij wat 
anders dan het upgraden van de 
gymles”, aldus Ingrid Aarnink (Ge-
meente Belangen).  

Volgens Ans van Amerongen (VVD-
Liberaal2000) denken Gemeente Be-
langen en CDA er te makkelijk over. 
“De kosten voor het gratis sporten 
zijn niet te overzien en er wordt daar 
te makkelijk over gedacht. De frac-
tie VVD-liberaal2000 is voor spor-
ten, maar het is een utopie dat alle 

kinderen moeten sporten. Kinderen 
zijn ook overbelast door school en 
andere sociale activiteiten”.

Annette Lasanze (D66) noemde de 
motie ‘hoogst ongezond en onuit-
voerbaar’. “Het is een grote investe-
ring. Het gaat om meer dan 200.000 
euro op jaarbasis. Ik krijg het idee 
dat Gemeente Belangen koste wat 
het kost wil kunnen zeggen dat zij 
het gratis sporten heeft binnen ge-
haald.”

De fracties Gemeente Belangen en 
CDA stemden voor de motie en be-
haalden daarmee een meerderheid. 
De fractie Gemeente Belangen en 
CDA dragen het college op bij de uit-
voering van de moties in ieder geval 
uit te gaan van gratis sporten voor 
alle kinderen onder de 12 jaar, wo-
nend in de gemeente Voorst, buiten 
schooltijd. Het college moet voor 17 
mei 2018 met een voorstel komen, 
inclusief financiële consequenties. 
Volgens raadslid Cees Booster (CDA) 
wordt het inderdaad een lastige 
klus, maar is het plan  vooral een 
fantastische uitdaging. 

College moet 
hondenpoepoverlast aanpakken
GEMEENTE VOORST.- Het college moet de hondenpoepoverlast in de 
gemeente Voorst gaan aanpakken. Met de motie ‘een hondenkakje hoort 
in een zakje’ heeft de gemeenteraad  het college opgedragen een inven-
tarisatie te maken van de plekken waar veel hinder van hondenpoep 
wordt ervaren, bij kinderspeelplekken en rond scholen “verboden voor 
honden” bordjes te plaatsen, langs veel gebruikte uitlaatroutes prullen-
bakken te plaatsen en in de APV de regel op te nemen dat de eigenaar 
van een hond altijd een zakje bij zich moet hebben waarmee de honden-
poep opgeruimd kan worden.  

Raadslid Erik Nobel (PvdA-Groen-
links) geeft daarbij aan dat hiervoor 
geen hondenbelasting ingevoerd 
moet worden. “Als je hondenbelas-
ting invoert dan zeggen hondeneige-
naar ik betaal er toch voor, laat de 
gemeente het maar oplossen”. 

Fractievoorzitter Ruud Kooij (VVD-
Liberaal2000) heeft tegen de motie 
gestemd. “Onze fractie is verdeeld, 
maar de tegenstanders zijn tegen 
zinloze maatregelen. Een maatregel 
is zinloos als je iets opneemt in de 

APV en vervolgens niet handhaaft. 
Verplichte zakjes gaat ons veel te 
ver”. 

Voor de uitvoering van het beleid 
om de overlast van hondenpoep 
terug te dringen wordt eenmalig € 
20.000,-- uitgetrokken voor de jaar-
schijf 2018 en € 5000,-  voor elk van 
de jaren 2019 – 2021, te dekken van-
uit de meerjarenbegroting. Volgens 
wethouder Hans van der Sleen is dit 
bedrag veel te weinig. “Het plaatsen 
van 100 prullenbakken kost alleen 

al €50.000. Het intensiever commu-
niceren kost € 3.000 structureel per 
jaar. Daarnaast is er geen rekening 
gehouden met het opruimen van 
de hondenkak uit de prullenbak. 
Hiervoor is een externe partij nodig 
en dit kost € 26.000 structureel per 
jaar. De motie kan niet worden uit-
gevoerd voor die prijs”. 

Volgens indiener van de motie Erik 
Nobel (PvdA-Groenlinks) is het het 
belangrijkste dat er een stap wordt 
gezet om beleid te maken. “ Er moet 
een goede inventarisatie  gemaakt 
worden waaruit blijkt waar het  pro-
bleem het grootste is en daar begin-
nen. Dan is misschien niet het hele 
bedrag nodig wat het college vraagt. 
Het is belangrijk dat het college be-
gint en als ze dan extra geld nodig 
hebben in de toekomst dan weet het 
college de weg naar de raad te vin-
den.” 

Bijzondere medewerker bij Expert Twello
TWELLO.- De directeur van de Ne-
derlandse Expert Groep, Dik Pijl, 
heeft een dagje meegelopen als in-
stallateur met Expert Twello. De 
directeur heeft o.a. wasmachines bij 
klanten thuis afgeleverd en geïnstal-
leerd.  

Dat Dik Pijl een dagje installateur bij 
Expert Twello is, is niet zomaar. Ex-
pert heeft namelijk een bedrag van 
ruim 13.000 euro gedoneerd aan 
Stichting Jarige Job. Dit bedrag is op-
gehaald tijdens een veiling met alle 
Expertondernemers, waarbij o.a. de 
directeur van Expert geveild werd.

Martin Holleboom kijkt terug op een 
geslaagde dag. “De directeur vond 
het ook een geweldig mooie dag. Hij 
is weer een ervaring rijker”. 

Vermiste en gevonden huisdieren

Ik ben als gevonden opgegeven 
vanaf de Veenhuizerweg 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.

Gevonden
Lapjespoes, zwart/rood gevlekt op 
de kop en rug, zwart over rechter-
oog, links rood, rood vlekje naast de 
neus, witte borst, buik en voorpo-
ten, achter witte sokjes: Molenstraat, 
Twello.

Zwarte poes, paar witte haren op de 
borst, klein vlekje tussen de achter-
poten: Rijksstraatweg, Twello.
Rood/witte gecastreerde kater, witte 
snuit met rode vlek om het bekje, 
witte borst, buik en poten, liep er al 
meerdere weken: Veenhuizerweg, 
Twello.

Witte kater met rood op de kop en 

oren, vlekken rug en op de rechter-
heup, vlek achterpoten en op het 
begin van de staart: Woudweg/Iem-
schoten, Klarenbeek.

Leer online zaken regelen met de digitale overheid
TWELLO.- Bibliotheek Brummen 
Voorst start wederom met de trai-
ning Digisterker: werken met de 
digitale overheid. 

In vijf bijeenkomsten leert de deel-
nemer zelfredzaam te zijn op websi-
tes van de overheid. 

Onder andere DigiD, het inloggen 
op persoonlijke omgevingen en het 
aanvragen van toeslagen komen aan 

de orde. 

Praktische informatie
Deelname is gratis, lidmaatschap 
van de bibliotheek is niet nodig. Al-
leen een kleine vergoeding voor de 
koffie/thee. De training wordt gege-
ven door gecertificeerde Digister-
ker-docenten in kleine groepen van 
maximaal 10 personen. De training 
bestaat uit vijf bijeenkomsten van 
twee uur. Enige basiskennis van de 

computer is wel gewenst, waaron-
der een eigen emailadres. 

Meedoen? 
Cursus vindt plaats in bibliotheek 
Twello. Data: 23 en 30 november, 7, 
14 en 21 december van 13.30 – 15.30 
uur. 

Meer info en aanmelden via www.
bibliotheekbrummenvoorst.nl of 
twello.seniorweb.nl

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


Pagina  19 Voorster NieuwsWoensdag 15 november 2017

Koffieklus in Klarenbeek
KLARENBEEK.- Op woensdag 29 november van 10.00 – 12.00 uur is 
er ‘Koffieklus’ in het MFC in Klarenbeek. Tijdens de ‘Koffieklus’ wor-
den elektrische apparaten gerepareerd of andere eenvoudige klussen 
geklaard. 

De ‘Koffieklus’ vrijwilligers kunnen 
bijvoorbeeld stekkertjes en scha-
kelaartjes vervangen, wellicht een 
niet werkende koffiezetapparaat of 
computer weer aan de praat krijgen 
of in ieder geval van advies hierover 
voorzien. Men dient zelf zorg te 
dragen voor (de kosten van) even-
tuele onderdelen en vervangende 
materialen. Daar de reparaties door 
vrijwilligers gedaan worden, dient 
erbij vermeld te worden dat dit voor 
eigen risico is. Er kan geen garantie 
worden gegeven. 

In aanwezigheid van de 
eigenaar
Het repareren gebeurt eigenlijk al-
leen maar op deze ochtend en in 
aanwezigheid van de eigenaar. Het 
is dus niet de bedoeling kapotte 
spullen af te geven en later weer op 
te halen. Men bekijkt samen wat de 
mogelijkheden zijn. Men kan ook 
enkel langskomen om te kijken, er 
wat van op te steken of andere men-
sen te ontmoeten onder het genot 
van een gezelschapsspel.

Lokale ondernemers
Het is niet de bedoeling om profes-
sionals in de weg te staan. Ingewik-

kelde reparaties dienen te worden 
gedaan door de vakhandel en ook 
eventuele onderdelen dienen daar 
vandaan te komen. Voor onderdelen 
of materialen wordt men dan ook 
doorverwezen naar de lokale onder-
nemers.

Duurzaam
De ‘Koffieklus’ is een initiatief van 
de dorpscontactpersonen, de coördi-
nator van de vrijwillige hulpdienst 
Helpende Handen en een aantal en-
thousiaste vrijwilligers en gebeurt 
op vrijwillige en niet-commerciële 
basis. Het idee erachter is dat ka-
potte apparaten langer mee moeten 
kunnen gaan en niet meteen weg-
gedaan hoeven worden als het niet 
meer werkt. Repareren en hergebrui-
ken als het kan. 

Vervoer
Wie niet in de gelegenheid is om 
met eigen vervoer naar het MFC te 
komen, kan door een van de vrijwil-
ligers van Helpende Handen wor-
den opgehaald en thuis gebracht. 
Bel daarvoor - graag een paar dagen 
van tevoren – naar 06-12260021, 
mailen kan ook: hhklarenbeek@
hotmail.com. 

Ophalen oud papier in Twello
TWELLO.- Met de winter voor de deur willen we u graag wijzen op 
het volgende: Meer dan in de zomermaanden treffen we in de herfst en 
winter omgegooide papiercontainers aan. Dat is vervelend omdat het 
meestal niet mogelijk is het papier op te ruimen. Vaak zijn het dezelfde 
routes waar we met die problemen worden geconfronteerd. Om dat te 
voorkomen vragen wij u de container pas op zaterdagmorgen (de wa-
gens beginnen vanaf 8.15 uur te rijden) aan de weg te zetten. Het liefst 
zien we meerdere containers bij elkaar gezet. Met de handvatten naar 
de weg toe,  dat verzamelt sneller. Alvast bedankt voor uw medewer-
king. 

Dorp Voorst is op zoek naar 
medewerkers voor eigen website
VOORST.- Heb jij een passie voor schrijven? Ben je een betrokken in-
woner? Wil je een bijdrage leveren aan de website voor het dorp Voorst 
vanuit huis? Aarzel dan niet en mail!

voor de website Dorp-Voorst.nl. Het 
werk geschiedt op vrijwillige basis, 
onkosten worden vergoed. Zij vragen: 
Goede beheersing van de Nederlandse 
taal, je bent minimaal 4 uur per week 
beschikbaar, je kunt vlot overweg met 
een computer en liefst woonachtig in 
Voorst of directe omgeving.

Interesse in deze functie? 
Ben je betrokken, is het schrijven 
van teksten je op het lijf geschre-
ven en wil je een bijdrage leveren 
aan het algemeen belang van dorp 
Voorst, dan is dit je kans! Stuur een 
mail met je ervaring en motivatie 
naar info@diexdesign.nl. 

De website Dorp-Voorst.nl:
Dorp-Voorst.nl is de nieuwe website 
van en voor de inwoners en bezoe-
kers van het dorp. Dit initiatief is 
opgestart vanuit DCP, het Voorster 
Belang en Ondernemers Vereniging 
Voorst. Zij zetten zich in voor het al-
gemeen belang van het dorp Voorst. 

Wat ga je doen?
Je werkt vanuit huis aan tekstgerich-
te opdrachten van diverse aard. Als 
tekstschrijver voor dorp-Voorst.nl 

schrijf je voornamelijk web-teksten. 
Ook redigeer je ingekomen teksten. 
Je wordt redactielid en bepaalt mede 
de inhoud van de website. Het bij-
houden van de website en facebook 
doe je als redacteur. Je promoot de 
website en zoekt naar mogelijkhe-
den om de website rendabel te ma-
ken, bijvoorbeeld door verkoop ad-
vertenties ed.

Wat bieden zij?
Je werkt vanuit huis als redactielid 

Buurtvereniging Oudhuizerstraat Klarenbeek 
verrast Speelweek en Huttenkamp
KLARENBEEK.– De buurtvereni-
ging Oudhuizerstraat in Klaren-
beek heeft een punt gezet achter 
de jaarlijkse pannenkoekenfiets-
tochten  voor het goede doel. Na 
25 jaar vindt het bestuur het wel-
letjes. Aanvulling van jongeren is 
er nauwelijks.

Zaterdag was er een gezellige af-
sluiting van een kwart eeuw Pan-
nenkoekenfietstochten. Plek van 
samenkomst was Het Boshuis. Het 
bestuur heeft de afdelingen Klaren-
beek en Wilp-Voorst van De Zon-
nebloem een vrolijke zangmiddag 
aangeboden met het Oosterhuuzens 
Dialectkoor. Ongeveer 75 gasten 
waren aanwezig toen Hanny We-
ijenberg een welkomstwoord sprak. 
Hij memoreerde hoe de buurtver-
eniging 25 jaar geleden begon met 
de pannenkoekenfietstocht op initi-
atief van Jo Woestenenk. Eerst zo’n 
50 deelnemers met vertrek bij haar 
boerderij aan de Oudhuizerstraat. 
Er werd besloten om de opbrengst 
te bestemmen voor het goede doel. 
Het aantal deelnemers groeide uit 
tot ongeveer 400.

Vele verenigingen hebben in de loop 
van de jaren een gift gekregen. Nu 
de Oudhuizerstraat stopt met de 
tochten kan de kas opgedeeld wor-
den. Twee goede doelen krijgen dit 

jaar nog een gift en ook werd een 
flink bedrag besteed aan deze zang-
middag met drankjes en hapjes.
Onder leiding van Theo Uytten-
boogaart zong het koor een leuk 
programma liedjes. Liedjes waarbij 
vooral bij Het kleine cafe aan de 
haven gezellig werd meegezongen. 
Na het eerste zangdeel werden ver-
tegenwoordigers van de Speelweek 
uit Klarenbeek en Het Huttenkamp 
uit Voorst gevraagd om naar voren te 
komen. Reinder Zweverink en Han-
nie Weijenberg mochten namens de 

vereniging beide clubs een cheque 
van duizend euro aanbieden. De 
Speelweek en Huttenkamp waren 
bijzonder verguld met deze royale 
gift.
Het koor sloot de geslaagde middag 
af met liedjes van Benny Neyman, 
Bonny M,  Frans Bauer en anderen.
Vanaf 2018 wordt de Pannenkoeken-
fietstocht met live muziek, pannen-
koeken en drankjes voortgezet door 
de afdeling Handbal van SC Klaren-
beek en Het Boshuis. Start en finish 
is dan bij Het Boshuis.

De cheque was een geweldige verrassing voor de leiding van 
De Speelweek uit Klarenbeek en Huttenkamp uit Voorst.

Schuif aan! Heerlijk eten 
in eigen dorp Voorst

VOORST.- Lekker en gezellig uit 
eten en ondertussen bijpraten met 
vrienden, familie en dorpsgenoten. 
Dat kan in Voorst op elke eerste 
woensdag van de maand. Schuif op 
6 december aan bij De Nieuwenhof 
en geniet in deze decembermaand 
van een heerlijke Indische maaltijd. 
De maandelijkse “Aanschuiftafel” in 
Voorst komt voort uit het initiatief 
van stichting DOE: Delen, Ontmoe-
ten en Eten. Het dorp kende deze 
maandelijkse eetgelegenheid al van 
Plattelandskeuken De Bolkhofstede. 
Dit concept wordt nu voortgezet op 
De Benring en De Nieuwenhof - bei-
de voorzien van professionele res-
taurantruimte - met gerechten van 
kok Grace Stulting en ondersteu-

ning van de vrijwilligers die ook bij 
De Bolkhofstede actief waren. Ver-
trouwde gezichten en dito kwaliteit 
in een nieuwe omgeving. 

Gerechten uit alle windstreken
Naast de Indische keuken, staan de 
komende maanden ook de zogehe-
ten “Aanschuiftafels” met gerech-
ten uit de mediterrane en Hollandse 
keuken in de planning. Vegetariërs 
krijgen, wanneer zij dit bij de re-
servering aangeven, een aangepast 
menu. Op www.stichtingdoe.nl zijn 
de menu’s, de data en de tijden voor 
de komende maanden te zien. Aan-
melden kan bij Grace Stulting, per 
email via info@gracering.nl of  op 
telefoonnummer 06 – 497 426 50.

De plantjes staan er in Terwolde 
weer fleurig bij
TERWOLDE.- De vrijwil-
ligers van Fleurig Terwol-
de, een onderafdeling van 
Dorpsbelangen Terwolde, 
hebben afgelopen week-
einde de plantenbakken 
in en rond het dorp weer 
opgefleurd. De potten 
en bakken werden opge-
schoond, van verse pot-
grond voorzien en vervol-
gens onder leiding van 
de coördinatoren van de 
groep, Henk Panhuis en 
Henk Wassink, van verse 
beplanting voorzien die 
bestand is tegen het win-
terseizoen. De mannen en 
vrouwen hadden er een hele klus 
aan, want met inzet van een tiental 
vrijwilligers moesten 22 planten-
bakken winterklaar worden gemaakt 
op diverse standplaatsen. Het moet 
gezegd, het resultaat is schitterend. 
Voor de hoofdbeplanting is voor dit 
winterseizoen gekozen voor diverse 
soorten en kleuren violen, terwijl 
voor de broodnodige variatie in elke 
bak andere ondersteunende planten 
zijn gepoot. De groep is hun werk-
dag begonnen met een briefing in de 

kantine van sv Terwolde, de Wolder-
marck, waar de taken werden ver-
deeld en de koffie op waarde werd 
geschat. De volgende grote klus van 
Fleurig Terwolde bestaat uit het in-
stalleren van de kerstverlichting 
rond de Cosmas en Damianus kerk 
tijdens de adventsdagen. 
De organisatie van Fleurig Terwolde 
spreekt haar dank uit aan alle vrij-
willigers die iedere keer weer vol be-
zieling klaar staan en natuurlijk ook 
naar hun trouwe sponsoren. Op dat 

laatste vlak ligt momen-
teel het organisatorische 
probleem. De betrokken 
sponsoren zijn heel be-
gaan met het wel en wee 
van Terwolde in het al-
gemeen en Fleurig Ter-
wolde in het bijzonder. 
Zij leveren een uitermate 
belangrijke inbreng in de 
fleurige aankleding van 
het dorp, die steeds met 
de seizoenen mee wijzigt.  
Het is echter niet genoeg. 
Niet dat de huidige spon-
soren niet voldoende 
bijdragen, maar de club 
komt revenuen tekort 

om de bloemige aankleding van het 
dorp in de toekomst te realiseren. 
Daarom is men naarstig op zoek naar 
aanvullende sponsoren, zodat in de 
toekomst niet alleen de benodigde 
planten, potgrond en meststoffen 
kunnen worden betaald, maar ook 
het benodigde reguliere onderhoud 
snel en probleemloos plaats kan vin-
den. Verdere informatie over Fleurig 
Terwolde is te vinden op de website 
van Dorpsbelangen Terwolde, www.
terwolde.net

mailto:hhklarenbeek@hotmail.com
mailto:hhklarenbeek@hotmail.com
mailto:info@gracering.nl
http://www.terwolde.net
http://www.terwolde.net
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Black Friday wint in 
Nederland populariteit

Volgende week Black Friday Deals 
in het Voorster Nieuws

GEMEENTE VOORST.- Black 
Friday (Nederlands: zwarte vrij-
dag) is in de Verenigde Staten de 
dag na Thanksgiving Day. Dit jaar 
vindt Black Friday plaats op 24 
november. Die vrijdag hebben de 
meeste werknemers in de VS vrij. 
Black Friday wordt beschouwd 
als het begin van het seizoen voor 
kerstaankopen. Om de mensen 
naar de winkels te trekken, adver-
teren veel winkels met speciale 
aanbiedingen. Er zijn winkels die 
al om 03.00 uur open gaan, en om 
die tijd staan er al rijen kopers bui-
ten om de laag geprijsde, beperkt 
voorradige artikelen te bemachti-
gen.
Hoewel Thanksgiving in Neder-
land heel weinig wordt gevierd, 
adverteerden in 2016 meer Ne-
derlandse winkels onder het mom 
van Black Friday dan de jaren er-
voor, volgens een persvoorlichter 
van Detailhandel NL.
Black Friday is een jarenlange tra-
ditie die bekend staat om de grote 
kortingen en aanbiedingen die in 
winkels te vinden zijn. Dit evene-
ment is ontstaan in Amerika om 
het begin van de feestdagen in te 
wijden. Black Friday is tegenwoor-

dig berucht door de grote mensen-
massa’s die op winkels af komen 
om zo goedkoop mogelijk inkopen 
te doen. Black Friday wint in Ne-
derland aan populariteit en ook 
Nederlandse winkels stunten eind 
november met heel veel korting.
Het grote voordeel van Black Fri-
day voor de consument is dat heel 
veel winkels stunten en concurre-
ren met aanbiedingen, hele hoge 
kortingen om nog voor de feestda-
gen zoveel mogelijk te verkopen 
en hun voorraden kwijt te raken, 
de consument kan zo erg veel be-
sparen terwijl de winkels hun 
voorraden kunnen slijten, win-
win situatie dus.

Black Friday 2017 vindt plaats op 
24 november. Het valt te verwach-
ten dat het evenement gedurende 
de jaren steeds populairder wordt 
in Nederland. Black Friday is al-
tijd gekoppeld aan Thanksgiving. 
Deze feestdag wordt traditiege-
trouw iedere derde donderdag van 
november gevierd, waar groots in-
gekocht wordt voor de feestdagen 
en winkels met hoge kortingen 
van hun voorraden af proberen te 
komen. 

Voorster bedrijfsleven investeert veel in medewerkers

Goede klantrelaties en teamwork, 
centrale thema’s op SkyRegio TV

Links van wethouder Harjo Pinkster zit Marjolijn Ober van 
Zozijn en rechts van hem, op de voorgrond, Maaike Mulder van 

Van Dalen Installatietechniek

TWELLO.-Steeds meer ondernemers in onze omgeving waarderen hun 
personeel meer dan ooit.  Opleidingen, bijscholing en dat alles leidt 
tot optimaal teamwork. Ook duurzaamheid in relaties wordt steeds be-
langrijker en de Gemeente zet in op een duurzame toekomst voor ons 
allemaal. Kijk naar de nieuwste aflevering van SkyRegio TV.  Te zien 
op de kabelkrant Voorst, maar ook op Deventer TV en TV Apeldoorn. 
SkyRegio TV is een uniek programma voor werkgevers en werknemers, 
te ontvangen in de hele Stedendriehoek.  Maar ook op www.steden-
driehoek.tv de hele dag door. De nieuwste vacatures staan op www.
werkeninvoorst.nu 

SkyRegio TV te gast bij 
Intermontage
Dit familiebedrijf is in 40 jaar be-
langrijk geworden in complete in-
richtingen van kantoren, zieken-
huizen, scholen e.d. Van Kulturhus 
Twello tot Hogeschool Utrecht. Te-
midden van talloze toonzalen mocht 
SkyRegio TV de opnamen maken. 
Hierna een korte samenvatting van 
het vele goede nieuws, dat u straks 
kunt zien.

Van Dalen Installatietechniek
Sleutelwoorden voor Van Dalen be-
trouwbaarheid, snelheid, teamwork 
en…op tijd. Onlangs realiseerden zij 
de eerste energie-neutrale parkeer-

garage van Nederland. Van Dalen 
ondersteunt ook van harte de Tech-
niekdag voor Basisscholen.

BBA Pumps
In een korte filmimpressie ziet u de 
installatie van een rioolwaterpomp. 
BBA Pumps won namelijk een Eu-
ropese aanbesteding rioolwaterpom-
pen en men is daar buitengewoon 
trots op.

Thermen Bussloo
De TB Academy is een professionele 
wellness-opleiding. Hier wordt geïn-
vesteerd in medewerkers voor bedie-
ning, sauna, beauty-team, masseur 
enz. Volgend jaar opent Thermen 

haar 3e vestiging, maar men is nu al 
met opleiden van personeel gestart

Gemeente Voorst
Voorst en Epe organiseren volgend 
jaar april de jaarlijkse Cleantech Re-
gio-manifestatie. Wethouder Pink-
ster gaat ondernemers, inwoners 
en het onderwijs hierbij betrekken. 
Cleantech staat voor een schone toe-
komst voor ons allemaal.

Zozijn
Als vrijwilliger bij Zozijn ben je van 
onschatbare waarde voor mensen 
met een beperking. Het is heel dank-
baar werk en je kunt zelf aangeven 
hoeveel tijd je beschikbaar bent. Zo-
zijn heeft meer dan 725 vrijwilligers, 
ben jij de volgende?

Aan de Stegge Twello
Dit bouwbedrijf heeft steeds meer 
succes. Dat komt, omdat zij ernaar 
streven de verwachtingen van hun 
klanten te overtreffen. Duurzaam-
heid in relaties levert heel veel ver-
volgopdrachten op, onlangs het 10e 
distributiecentrum van PostNL.

De Croon
In zijn enthousiaste ‘column’ geeft 
Jan de Croon zijn visie op de wereld 
van mobiliteit. Dit familiebedrijf be-
staat al bijna 80 jaar, dat lukt je al-
leen als je blijft bouwen aan service 
en betrouwbaarheid.

Intermontage
De gastheer tot slot in de uitzending: 
‘’Wij willen mooi werk maken.’’ Dat 
dat lukt, is te zien op de indrukwek-
kende showroom-video. In 40 jaar 
tijd groeide dit familiebedrijf uit van 
slaapkamer tot fabriekscomplex.

SkyRegio TV is vanaf midden vol-
gende week op de Voorster Kabel-
krant te zien en ook op www.voorst.
tv , www.skyregio.nl en www.ste-
dendriehoek.tv .
De nieuwste vacatures in en rond 
Voorst zijn te vinden op www.wer-
keninvoorst.nu 

Mantelzorgers even los van thuis

Waardering voor mantelzorgers 2017     

Komt u in aanmerking voor het 
Mantelzorgcompliment?
   
GEMEENTE VOORST.- Zorgt u 
al voor een langere tijd voor een 
naaste met een chronische ziekte, 
een handicap, dementie dan komt 
u mogelijk in aanmerking voor de 
financiële blijk van waardering 
voor de inzet als mantelzorger.   
    
De gemeente Voorst toont haar 
waardering voor de inzet van man-
telzorgers door een bedrag van € 
100,00 beschikbaar te stellen en 
voor jonge mantelzorgers een bedrag 
van € 25,00.    Om in aanmerking te 
komen voor deze waardering, het 
Mantelzorgcompliment, gelden de 
volgende voorwaarden:    
De mantelzorger verleent langer dan 
drie maanden, minimaal acht uur 
per week onbetaalde zorg.       
Het is voor mantelzorgers van wie 
de zorgvrager woonachtig is in de 
gemeente Voorst  (niet in een instel-
ling). Dit betekent dus dat de man-
telzorger ook al woont hij in een an-
dere gemeente, toch in aanmerking 
komt voor het mantelzorgcompli-
ment van de gemeente Voorst.     
Er kan één Mantelzorgcompliment 
per adres worden uitgekeerd d.w.z. 
hetzij € 100,00 hetzij € 125,00 in het 
geval er ook een jonge mantelzorger 
betrokken is.    
De mantelzorger staat geregistreerd 

bij het Steunpunt Mantelzorg én/ of 
is bekend bij het Maatschappelijk 
Netwerk Voorst. Wanneer het gaat 
om een kortdurende situatie (minder 
dan 3 maanden) of om gebruikelijke 
zorg, of het doen van boodschappen 
of schoonmaken van gemeenschap-
pelijke ruimtes, komt de “mantel-
zorger” niet in aanmerking voor de 
waardering.    Er kan gekozen wor-
den uit een méérkeuzemenu.  De 
mogelijkheid bestaat om te combi-
neren tot maximaal € 100,00.   
                                              
Jonge Mantelzorgers     
Ben jij een jonge mantelzorger?    
Is er bij jou thuis iemand lang ziek, 
gehandicapt, verslaafd, in de war of 
depressief? Maak je je daarover vaak 
zorgen? Moet je thuis vaak meehel-
pen? Of zorg je vaak voor je familie-
lid? Dan ben jij een jonge mantelzor-
ger!    
    
Een paar voorbeelden:    
Je zus heeft een spierziekte.   
Je vader is verslaafd aan bier.   
Je broer heeft kanker.   
Je moeder is vaak somber.   
Je broertje kan nooit rustig zijn.   
In al deze situaties groei je op met 
iemand die zorg nodig heeft. Herken 
je dat? Dan ben je niet de enige. Van 
alle jongeren in Nederland is één op 

de vier een jonge mantelzorger.    
 Voor jonge mantelzorgers ( kinde-
ren en jongeren t/m 24 jaar die re-
gelmatig zorgtaken overnemen voor 
een chronisch zieke of gehandicapte 
ouder, broertje of zusje) is er een jon-
gerenwaardering.                                    
Ook hier zijn verschillende keuze-
mogelijkheden.                                                                                                                             

Aanvragen formulier.     
Mocht u nog geen aanvraagformu-
lier hebben ontvangen dan kunt u 
deze aanvragen bij Mens en Welzijn 
Voorst 0571-279090.
Zodra de aanvraag is geverifieerd 
krijgt de mantelzorger bericht wan-
neer het Mantelzorgcompliment kan 
worden opgehaald.    
Aanvragen voor 2017 kunnen inge-
diend worden tot uiterlijk 31 decem-
ber 2017.   

    
  

Najaarsverkoop Rode Kruis 
TWELLO.- Op zoek naar leuke Sint-
cadeautjes? Kom dan naar de Rode 
kruis verkoop  in gebouw Irene op 
dinsdagmorgen 21 november van 
10.00  uur tot 12.30 uur. Dorpsstraat 
8 (achter de kerk) in Twello.  Er zijn 
weer mooie damast kleedjes gemaakt 

voor de kerst en voor een bijzonder ge-
dekte tafel, ook mooie gastendoekjes 
in cadeau verpakking, leuke gebreide 
en gehaakte  poppen, baby- en kleu-
tertruien zijn volop aanwezig. Let op 
onze extra aanbiedingen. Natuurlijk 
is er weer een rad waar aan gedraaid 

kan worden en waarbij mooie prijzen 
gewonnen kunnen worden. Hebt U 
zin om samen met andere mensen te 
handwerken vraag dan gerust naar 
het mogelijk heden welke morgen of 
middag voor U het meest geschikt zou 
zijn. Wij zitten nog steeds gezellig in 
het Grotenhuis, het Trefpunt Duister-
voorde (voorheen Martinushof)  en in 
gebouw Irene. 
 

GEMEENTE VOORST.- Een zieke 
partner, een gehandicapt kind of een 
buurvrouw die zich niet meer zelf-
standig redt. In de gemeente Voorst 
zijn er meer dan driehonderd men-
sen die zich als mantelzorger belan-
geloos inzetten voor een geliefde 
die hulp nodig heeft. Dat is soms 
hard werken, want met een baan, 
een gezin en een sociaal leven kan 
de zorg voor een dierbare soms als 
een zware last voelen. Om alle man-
telzorgers in de gemeente een blijk 
van waardering te geven, werd daar-
om afgelopen zaterdag de jaarlijkse 
mantelzorgdag gehouden. Mens en 
Welzijn Voorst en Rotaryclub Voorst 
verzorgden de dag in het AOC in 
Twello. Daar kwamen bijna honderd 
mantelzorgers bij elkaar om te genie-
ten van een lunch, goede gesprek-
ken en leuke workshops. 

Niks moet, alles mag
Nadat burgemeester Jos Penninx de 
dag opende, schoven de gasten aan 
voor een lunch waarin ze rustig bij 
konden praten. Sommigen vonden 
het fijn over hun thuissituatie te 
kunnen praten, anderen hadden er 
juist behoefte aan om thuis even 
helemaal achter zich te laten. ‘Alle-
bei prima,’ zegt Annet Reimert van 
Mens en Welzijn Voorst. ‘Deze dag is 
juist bedoeld om even los te komen 

van thuis. Alles kan, alles mag, niks 
moet. Het was een leuke, ontspan-
nen dag.’

Verschillende workshops
De gasten hadden keus uit tien ver-
schillende workshops. Meest popu-
lair was het bloemschikken, maar ook 
de andere workshops vielen in de 
smaak. Zo konden gasten meer leren 
over fotografie, ze konden schilderen 
en aan het eind van de dag, na een 
gezamenlijk drankje, kwam iedereen 
bij elkaar voor een djembésessie. ‘We 
hadden een divers gezelschap, met 
zowel jonge als oudere mantelzor-
gers, tijdens de djembéworkshop zat 
iedereen zij aan zij en konden we de 
dag afsluiten met een knal,’ aldus een 
enthousiaste Reimert. 

Volgend jaar weer?
Of er volgend jaar weer een man-
telzorgdag plaatsvindt, is nog niet 
bekend. Reimert: ‘Hopelijk lukt het 
ook in 2018 zo’n mooi evenement 
neer te zetten. Voor de mantelzor-
gers is het fijn om waardering te krij-
gen voor hun inzet, al doen ze het 
natuurlijk met alle liefde. Wij zijn 
blij dat we zoveel mensen bij elkaar 
hebben kunnen brengen. Iedereen 
ging tevreden naar huis, hopelijk 
kunnen de mantelzorgers er weer 
even tegen na dit uitstapje.’

http://www.stedendriehoek.tv
http://www.stedendriehoek.tv
http://www.werkeninvoorst.nu
http://www.werkeninvoorst.nu
http://www.voorst.tv
http://www.voorst.tv
http://www.skyregio.nl
http://www.stedendriehoek.tv
http://www.stedendriehoek.tv
http://www.werkeninvoorst.nu
http://www.werkeninvoorst.nu


TWELLO STROOIT WEER

Actie van 16 november t/m 5 december

MET SPECULAAS

Bij elke aankoop ontvangt u één zegel en bij elke 10 euro meer ook één zegel. 

Deze zegels kunt u plakken op de daarvoor bestemde zegelkaart met 25 zegels en 

inleveren op vrijdag 24 november en vrijdag 1 december en dinsdag 5 december van 

13.00 tot 21.00 uur bij Jumbo Binnendijk in Twello. 

U ontvangt dan één pak met speculaas met daarin misschien wel 

één van de honderden waardebonnen. 

De 1e prijs is een waardebon van 250 euro,  de 2e prijs 100 euro, 

enz. Totaal aan prijzen: 3000 euro.

Twello Centrum

SINT ACTIE

DE SPELREGELS
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LET OP DE VELE SINT 
ACTIVITEITEN 

IN HET CENTRUM 
VAN TWELLO

MALLE-PIETEN 
WEEKEND 

24, 25 EN 26 
NOVEMBER
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Wegwijs Dementie Voorst 
organiseert informatieavond
TWELLO.- Dinsdagavond 21 november organiseert Wegwijs Dementie 
Voorst wederom een informatieavond, dit maal in het teken van ‘demen-
tie en bewegen’. Onder het motto: “u beweegt meer dan u denkt”, wordt 
ingegaan op de volgende vragen: wat is bewegen en waarom is het nou 
zo goed voor ons en in het bijzonder voor mensen met dementie? Wat 
zijn de mogelijkheden om toch in beweging te blijven? Een fysiothera-
peut van De Boombosch en de Buurtsportcoach van Mens en Welzijn 
Voorst komen aan het woord en ervaringen van zowel professionals en 
mantelzorgers worden met u gedeeld. Het belooft een boeiende en inspi-
rerende avond te worden! 
De avond vindt plaats in gebouw Irene aan de Dorpsstraat 10 in Twello. 
Inloop vanaf 19.15 uur, het programma start om 19.30 uur. Toegang is 
gratis. 
Wegwijs dementie Voorst is een samenwerking tussen zorgorganisaties, 
welzijn en de gemeente Voorst. 

Inzameling oude metalen voor 
Vakantie Speelweek Klarenbeek
KLARENBEEK.- Al vele jaren worden er in het dorp Klarenbeek en om-
geving oude metalen ingezameld. Met de opbrengsten van deze acties 
heeft het actiecomité, inzameling oude metalen, al vele goede doelen in 
Klarenbeek financieel kunnen ondersteunen.

Sinds januari 2016 waren de op-
brengsten van de oude metalen voor 
Het Hertenkamp.
Deze actie werd op 30 september af-
gesloten met een grote inzameldag, 
waar ruim 60 vrijwilligers aan deel-
namen.
Door de vele enthousiaste vrijwil-
ligers, maar ook de bijdrage van de 
sponsoren en de vele oude metalen 
die door de bewoners van in-en bui-
ten het dorp Klarenbeek zijn inge-
leverd, werd het een zeer geslaagde 
dag.
De opbrengst van deze dag bedroeg € 
10914,19. Hiermee werd de inzame-
ling voor  Het Hertenkamp afgesloten.
Het actiecomité heeft in overleg met 
de Vakantie Speelweek besloten om 
met de opbrengst van de eerstvol-
gende inzameling, hen financieel te 
ondersteunen.
De Vakantie Speelweek Klarenbeek 
vermaakt tijdens de zomervakantie, 
in de week voorafgaand aan de Kla-
renbeekse Kermis, ruim 200 leerlin-
gen van de basisscholen met allerlei 
activiteiten.

Deze groep werkt met ± 50 vrijwil-
ligers. Naast de gebruikelijke onkos-
ten hebben ze dringend behoefte aan 
een nieuwe tent; de grote oude tent 
is aan vervanging toe. 

Inleveradres
Bij de familie Brugman, Polveens-
weg 25 staat permanent een contai-
ner waar de oude metalen en derge-
lijke ingeleverd kunnen worden.
Als men niet in de gelegenheid bent 
de spullen zelf te brengen, geef het 
comité een seintje en zij halen deze 
graag op.

Materialen
Wat kan er ingeleverd worden:
•	 Metalen:	 ijzer,	 lood,	 zink,	 alu-

minium, koper, gereedschap, 
elektromotoren en         fietsen(zo 
mogelijk zonder banden) 

•	 Witgoed:	 zoals	 wasmachines,	
drogers en vaatwassers

•	 Accu’s	en	elektriciteitskabels.
Vanwege de koelgassen kunnen géén 
koelkasten, diepvriezers en televi-
sies ingeleverd worden.

LenteLive! 6, 7 & 8 april 2018, drie dagen 
feest, drie dagen Live
DE VECHT.- LenteLive! hét mu-
ziekspektakel waarbij de lente 
en het nieuwe tentfeesten seizoen 
wordt ingeluid opent in 2018 met 
niet één, niet twee, maar met drie 
dagen LenteLive!     
                             
Het feestweekend zal worden uit-
gebreid met de vrijdagavond. Deze 
allereerste vrijdagavond wordt er 
groots uitgepakt. Bij LenteLive is 
het ook op vrijdag écht Lente in de 
Tente. 

Vrijdag 6 april
Ge wet dat ik ‘t neet kan loate… Nie-
mand minder dan Rowwen Heze 
staat samen met Erwin Nyhoff met 
Band zullen deze aller eerste vrij-
dagavond aftrappen. Deze landelijk 
bekende artiesten hebben hun spo-
ren in de muziekwereld ruimschoots 
verdiend en hebben diverse albums 
op hun naam staan. Bekend van vele 
festivals en o.a. Amstel live is een 
kwalitatief hoogstaande show gega-
randeerd! Verder mag LenteLive de 
enige echte DJ Gerard Doorn verwel-
komen. Gerard, die zelf overigens 
nog steeds niet onder de klassiekers 
valt, zal wél menig rock en pop klas-
siekers ten gehore brengen. Voor de 
vrijdagavond is er een minimale 
leeftijdsgrens van 23 jaar ingesteld.

Zaterdag 7 april
Een donderslag bij heldere hemel! 
Daredevils knalt door de geluids-
barrière en laat daarbij een spoor 
van confetti, lege glazen en voldoe-
ning achter. Bereid je voor op een 
avond waarin classics en gewaagde 
actuele hits in elkaar versmelten. 
Daarna gaan we springen, nondeju! 
Ze verruilen éénmalig Brabant voor 
de Vecht. De Snollebollekes ko-
men naar LenteLive! Iedereen gaat 
gegarandeerd uut de dakkapel op 
“Vrouwkes” en “Links Rechts”. Ook 
DJ Sander kan op deze avond na-
tuurlijk niet ontbreken! 

Zondag 8 april
Inmiddels bekend als “Lentebok-
bierdag” waarbij verschillende 
Lentebokjes van de tap geserveerd 
worden. Ook voor deze gezellige fa-
miliemiddag is er een speciaal pro-
gramma samengesteld. Rond 14:30 
uur zal de muzikale aftrap gedaan 
worden door de Landelijk bekende, 
Amsterdamse groep Drukwerk. Deze 
band met als kenmerkende frontman 
Harry Slinger is bekend van grote 
hits als “Je loog tegen mij”, “Schijn 
een lichtje op mij” en “Marianneke” 
en zal voor velen een feest der her-
kenning zijn. Aansluitend zullen de 
Super Sundays met een ijzersterk 
frontduo en een super strakke band 
de tent op zijn kop zetten. Met het 
brede en up-to-date repertoire scha-
kelt Super Sundays in hoog tempo 
moeiteloos tussen verschillende 
nummers en genres. DJ Sander heeft 
meerdere malen het bewijs geleverd 
en maakt het LenteLive! feest ook op 
zondag compleet.
De LenteLive zondagmiddag is een 
uitje voor het hele gezin met gratis 

toegang. Terwijl de ouderen genie-
ten van het muziekprogramma ver-
maken de allerkleinsten zich in de 
‘Lammetjesweide’, de bungee tram-
poline, lasergame area, schminken, 
springkussens, een stormbaan en 
meer.
Kortom: Zet drie kruisen in je agen-
da voor dit mooie weekend: Vrijdag-
avond 6, zaterdagavond 7 en zon-
dagmiddag 8 april is het LenteLive! 
in De Vecht waar je moet zijn!
Kaarten zijn online verkrijgbaar van-
af 6 december via www.lentelive.
com of vanaf 7 maart 2018 bij de be-
kende voorverkoopadressen
Vrijdag 6 april: tickets € 15,- (toe-
gang vanaf 23 jaar)  
Zaterdag 7 april: tickets € 12,- ( mits 
niet uitverkocht € 15,- aan de kassa )
Zondag 8 april, gratis entree

Tip voor onder de kerstboom:
Passe-Partout voor de vrijdag en za-
terdag: tickets € 22,50 (verkrijgbaar 
van 6 t/m 26 december)

Voor meer info, www.lentelive.com

Verliefd, verloofd, getrouwd bij Vrouwen Aktief
EMPE.– De donkere dagen komen 
eraan, maar in Empe schijnt het 
trouwlichtje in de duisternis. Het 
is tijd voor een stukje geschiedenis 
bij Vrouwen Aktief. Wat weten we 
namelijk over de verloving, het hu-
welijk en de tradities rond het hu-
welijk? Wie kent nog de naam van 
Gretna Green, het plaatsje in Schot-
land waar jongeren in de vorige 
eeuw zonder toestemming konden 
trouwen in de smederij? Een klap 
op het aambeeld door de smid en 
het huwelijk was gesloten. Dit is een 
van de onderwerpen die aan de orde 
komen in de lezing van Ina Timmer. 
Zij is buitengewoon ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand in enkele ge-
meenten. Ze heeft al meer dan 3.000 
huwelijken gesloten. 

In haar lezing neemt zij belangstel-
lenden mee door de geschiedenis 
van het huwelijk. Wat heeft Karel de 
Grote er mee van doen? En wat heeft 
een vroegere paus voor invloed ge-
had? Allerlei wetenswaardigheden 
komen aan de orde. Kleding van 
vroeger en nu, koppelen, het huwe-
lijksbootje, de bruidstaart enzovoort. 
Ook zal zij vertellen over de dage-
lijkse praktijk en haar bijzondere er-
varingen van haar bijzondere ambt.
Op deze gezellige avond kan men 
haar trouwjurk meenemen om te la-
ten zien aan de andere dames. Na-
tuurlijk mag deze ook gedragen wor-
den. Tevens mogen de trouwjurken 
tentoongesteld worden op de expo-
sitie in ’t Oortveld. Trouwfoto’s zijn 
ook van harte welkom. Het belooft 

een leuke avond te worden! 
Als lid van Vrouwen Aktief kan er 
deelgenomen worden aan verschil-
lende leuke activiteiten. Denk aan 
een gezellige avond met een ca-
baretgroep en een fantastische le-
zing door Maarten Jansen over zijn 
fietsreis van Kaapstad naar Voorst. 
Maar ook theaterbezoeken, een film-
club, leeskring en het handwerkcafé 
‘Steekje Los’. Als lid kan er deelge-
nomen worden aan alle verenigings-
avonden. 

De eerste avond kan vrijblijvend 
bijgewoond worden. Bij het bestuur 
kan men informatie vragen over het 
lidmaatschap. Deze avond zal op 
dinsdag 21 november om 19.30 uur 
plaatsvinden in ’t Oortveld in Empe. 
 

Feestelijke afdelingsavond 
Vrouwen van Nu
WILP.- De Vrouwen van Nu afdeling Wilp bestaat 71 jaar. Reden voor 
een feestelijke avond op donderdag 16 november in dorpshuis De Pom-
pe. De avond start om 19.45 uur en de speciale gasten zijn de heren Lau 
Bisselink met gitaar en Toon Hebing met gitaar/mandoline/mondhar-
monica uit Zeddam. Ze brengen hun programma ‘Fris van de droad’. 
Het programma is gedeeltelijk in het Achterhoeks dialect. In de pauze 
worden loten verkocht. Drie leden zijn 40 jaar lid en zullen deze avond 
worden gehuldigd. Wilt u deze avond ook bijwonen dan bent u van 
harte welkom in dorpshuis De Pompe in Wilp. 

De ouderen kregen een koekje van eigen 
deeg bij de Zonnebloem bijeenkomst

DE VECHT.- De ‘klanten’ van de 
Zonnebloem Twello Noord-West en 
de Soos van De Vecht hebben een 
wel heel bijzondere bijeenkomst ge-
had in zaal De Groot op de Vecht. 
Waar het een oud en ingesleten ge-
bruik is dat de ouderen verhalen 
van en over zaken die zich in het 
verleden hebben afgespeeld door-
vertellen aan de jongere generaties, 
werden zij nu zelf een keer verrast 
door een paar jongere verhalenver-
telsters van het Apeldoorns Vertel-
genootschap. Het bleek een schot in 
de roos door de organisatoren van 
de Zonnebloem. Diny Fokkens en 
Marjan Thijssen wisten hun gehoor 
van de eerste tot de laatste minuut 

van hun verhalen gebiologeerd te 
boeien. 

De samenkomst stond deze keer ei-
genlijk in het teken van bijkletsen 
onder het genot van een uitgebrei-
de brunch. Voor aanvang van die 
brunch kwam Diny Fokkens haar 
opwachting maken met een regel-
recht verhaal uit de oude doos, 
waarbij als belangrijkste boodschap 
de conclusie kon worden getrokken 
dat met de komst van de moderne 
media (met de televisie voorop) 
veel gezelligheid en saamhorigheid 
verloren is gegaan. Tijdens de maal-
tijd  brak het verwachte bijpraten 
uit. Dus met die saamhorigheid en 
gezelligheid blijkt het ook tegen-
woordig in de praktijk reuze mee te 
vallen. Na enig uitbuiken van de ge-
noten maaltijd kwam Marian Thijs-
sen met een tweetal totaal andere 
(of misschien in intentie toch niet?) 
verhalen op de proppen, waarbij 

vooral de mogelijkheid en wens om 
het leven nog een keer over te kun-
nen doen na de nodige zelfreflectie, 
tot een verrassend slot voerde. 

Door het samen organiseren van de 
Zonnebloemafdeling Twello Noord-
West en de Soos van De Vecht is 
een groep ontstaan die de activitei-
ten van die organisaties bezoeken 
die er echt weer toe doet. Daarbij 
dient in aanmerking te worden 
genomen dat de nieuwe Zonne-
bloemafdeling Twello Noord-West 
bestaat uit voorheen Twello West, 
samen met Terwolde/Nijbroek. Na 
enig onwennig snuffelen blijken de 
doelgroepen van deze organisaties 
inmiddels volkomen met elkaar te 
zijn geïntegreerd. Geïnteresseerden 
kunnen zoals altijd, de foto’s van de 
bijeenkomsten terugzien op www.
flickr.com/photos/regiovoorstzon-
nebloem in het album : 171107 
Brunch Twello Noord West.Foto Gerrit Bosch

http://www.lentelive.com
http://www.lentelive.com
http://www.lentelive.com
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem


Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 13 t/m zondag 19 november 2017. Week 46. 

1.361.361.
1.571.571. 0.99

Lay’s Doritos, 
Wokkels, 

Hamka’s of 
Bugles chips

zak 115/185 gram

15.498.99
Heineken bier
krat 24 flesjes à 300 ml

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Prei
per stuk 0.550.550. 0.25

Alle Witte Reus  
toiletblokken

m.u.v. voordeel-verpakkingen
per stuk

2.172.172.
3.263.263. 1.-

Kanzi appels
PER KILO 2.892.892. 1.44

50% KORTING

MandarijnenMandarijnen

NET À 1 KILO

50% KORTING

1.1.99991.991.1.991. 0.99

2.152.152. 1.25
100 GRAM

Blonde 
d’Aquitaine biefstuk

1.981.981.
2.382.382. 1.50Coop frikandel- of roomboter 

saucijzen-broodje XL
per 2 stuks verpakt

Vers uit eigen oven!
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Vrouwen van Nu Welsum 
zeventig jaar
WELSUM.- In het najaar van 1947 kregen enkele dames het idee in Wel-
sum een afdeling van de plattelandsvrouwen op te richten.  In november 
van dat jaar hebben 16 dames zich daartoe aangemeld. In deze maand was 
hun eerste bijeenkomst, een lezing over het culturele leven in Amerika.  De 
oprichtingsvergadering werd vervolgens 30 januari 1948 gehouden. Gerritje 
Beumer werd de eerste presidente. Dankzij dit initiatief en alle vrouwen, 
die de club vervolgens gesteund hebben, kan de Vrouwen van Nu, afdeling 
Welsum deze maand het 70-jarig jubileum vieren. Thans heeft de verenig-
ing 36 leden. Deze dames vieren dit jubileum met een verassingsavond, in 
dorpshuis “de Bongerd” te Welsum, aanvang 19.30 uur.

WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

‘Ik weet dat er in 
modellen-land en 
acteur-wereld het 
één en ander ge-

frutseld en geknut-
seld wordt en er 

soms tegen wil en 
zonder geweten in 
handelingen wor-

den verricht die 
het cameralicht 
niet verdragen 

kunnen.’

PUTLUCHT
‘U bent heel wat van plan,’ grinnikt het 
olijke kassameisje van de plaatselijke su-
permarkt. Ik ben helemaal niet zo veel 
van plan. In mijn kar 47 duopakken 
keukenrol met iets wat op een bloeme-
tjesmotief moet lijken. Ik gebruik nooit 
keukenrol. Op de verpakking staat dat het 
voor extra gezelligheid zorgt in huis en ik 
kan wel wat extra gezelligheid gebruiken. 
Niet alleen de temperatuur buiten daalt tot het 
vriespunt maar ook het internet staat 
vol met ijzige verhalen. Ik tikte twee 
weken terug al een aantal woordjes 
over het hele #metoo-gebeuren maar 
dat bleek nog maar het topje van de 
ijsberg te zijn. Uit alle hoeken en ga-
ten komen vieze, met pus doordrenkte 
verhalen uit putten waarvan we het 
bestaan niet eens wisten. Ik niet, al-
thans. Ik weet dat er in modellen-land 
en acteur-wereld het één en ander 
gefrutseld en geknutseld wordt en er 
soms tegen wil en zonder geweten in 
handelingen worden verricht die het 
cameralicht niet verdragen kunnen. 
Maar dit gaat verder. De bok is los. 
De één na  de andere aantijging van 
grensoverschrijdend gedrag borrelt 
in de media omhoog. Bekentenissen 
van enge regisseurs over erecties en 
buitensporige penis-kijkerij worden 
gretig opgenomen door de media. De recht-
bank heeft plaatsgemaakt voor met letters en gal be-
smeurd internet. Berichten over leidinggevenden die hun 
vingertjes niet van stagiaires af kunnen houden en bronstige do-
centen waarvan leerlingen in een potje moesten ejaculeren. Dat mensen 
knettergek zijn weet ik, maar kwakken in een potje? Kan iemand mij uit 
de gemeente Voorst vertellen wat daar hitsig aan is? Hatseflatsen in een 
urinecontainertje? Dat je van alle handelingen die je met je slurfje kan 
doen juist dát kiest als meest opwindend. Voel even aan je paasei, man. 
Waar het ook een tijdje borrelt is in mijn badkamer. Ik heb een veel te de-
cadente dubbele wasbak en de rechtervleugel heeft de laatste tijd moeite 
met het verwerken van tandpasta en kwijl. Gevolg: tegen des dat mijn 
uitgetufte water de wasbak verlaten heeft kan het volgende tandenpoets-
rondje alweer beginnen. Knetterirritant. Maar #independent en stoer als 
ik ben begin ik aan de Tour de Wasbak om met alle beste wil van de 
wereld de blokkade te vinden. Na anderhalf uur had ik vier pijpleidin-
gen, een drain en een chifon in mijn hand en kreeg ook deze zaak een 
onheilspellend luchtje. Dat is nog zijdezacht uitgedrukt want de stank 
die de gootsteen uit kwam was niet te harden. De poes nam de trein 
terug naar het asiel en de hond is van narigheid in het kippenhok gaan 
wonen. Wat kwam er een putlucht uit die leidingen. Een beerputlucht. 
Met geen pen te beschrijven. Ik word met de minuut gefrustreerder en 
wrik en hannes me het ongans om de oorzaak te vinden. Ik kokhals dit 
keer niet van de Facebook-friemel-verhalen maar van de lucht die uit 
mijn eigen leidingen komt. Als ik het laatste zwanenhalsje sierlijk van 
een stuk leiding ruk, flikkeren er tandenstokers, haren, oude tandpasta 
en een ondefinieerbare kwak mijn bakje in. 
De leiding kwakt in mijn bakje en ik word er alleen maar misselijk van. 
Net zo misselijk als van die vieze verhalen. De kwak rotzooi plenst in 
het plastic Curver-bakje en spettert vieze klodders door de badkamer. 
Mijn hagelwitte muren zijn besmeurt met ranzig vocht dat waarschijn-
lijk al maanden dwars zat. Gelukkig heb ik keukenrol. Voor wat meer 
gezelligheid in huis.

RK
www.facebook.com/kruitboschcolumnt
www.renskekruitbosch.nl 

Najaarsconcert MFA Terwolde

Verfrissend, nieuw met een vleugje nostalgie
TERWOLDE.- Dit zijn dé ingredi-
enten van het jaarlijkse najaars-
concert van muziekvereniging 
Ons Genoegen op 18 november. 
Als vanouds zullen alle afdelin-
gen weer iets toevoegen aan het 
recept voor een leuke, ongedwon-
gen muziekavond.

Verfrissend nieuw
Elke keer is het weer een uitdaging 
om een programma, waar alle as-
pecten van de fanfare in naar voren 
komen, samen te stellen. Ons Ge-
noegen staat al 117 jaar voor muzi-
kaliteit, gezelligheid, stabiliteit en 
voor alle leeftijden. Vanaf nu hebben 

ze er een ingrediënt aan toegevoegd: 
verfrissend. Kom zelf op 18 novem-
ber beoordelen of het gelukt is om 
een verfrissend programma samen 
te stellen. 

Nieuw met een vleugje 
nostalgie
Op 21 april dit jaar heeft Ons Genoe-
gen afscheid genomen van Maarten 
van de Kolk als dirigent.

Na een sollicitatieprocedure is Alike 
Jonkman de ‘nieuwe’ dirigent van 
het (jeugd)orkest aan de slag gegaan. 
Wellicht denkt u nu hé die naam 
ken ik. Dat kan! Alike is al eerder di-

rigent geweest bij Ons Genoegen van 
1999 t/m 2003. Dus een concert met 
een nieuwe dirigent maar ook met 
een vleugje nostalgie.

18 november 
Het orkest en het jeugdensemble 
staan deze avond onder leiding van 
Alike Jonkman, het A-ensemble van 
het slagwerk onder leiding van Ma-
rius Bongers en het jeugdslagwer-
kensemble staat onder leiding van 
Tom Korderijnk. U bent van harte 
uitgenodigd op 18 november in het 
MFA van Terwolde. De zaal gaat 
open om 19.45 en het concert begint 
om 20.00u.

Crescendo toverde de Dorpskerk Wilp vol
WILP.- De belangstelling voor het 
concert van muziekvereniging 
Crescendo, afgelopen zaterdag in 
de Dorpskerk, was overweldigend.  
Crescendo had een speciale avond 
in het teken van betovering, licht 
en magie.  Tovenaarsleerling  en  
goochelaar Jan Kosters en tovenaar 
Andre de Jong hebben zo’n 180 
mensen vermaakt met hun magi-
sche toverkunsten. Een groot aantal 
kinderen werden beloond met een 
diploma. Via getoonde silhouetten 
kon iedereen zien en horen hoe de 
tovenaar zijn drankjes brouwde. Bij 
binnenkomst werd iedereen ont-
vangen door harpiste Lotte de Jong. 
Er hingen tekeningen en er waren  
pompoenen met lichtjes op de tafels 
gezet. Zowel de tekeningen als ook 
de pompoenen waren door leerlin-
gen van basisschool de Hagewinde 
gemaakt. Door de leuke samenwer-
king met de  Hagewinde stond de 
muziek al een paar weken op het 
schoolprogramma. 

Jubilaris
De workshops die gegeven werden 
door Crescendo heeft veel leuks ge-
bracht. Het is mooi om te zien hoe 
kinderen verbonden raken door de 
muziek . De leerlingen van de work-
shop mochten aan het eind van de 

avond op een instrument meespelen 
met het nummer `A Kind of Magic`. 
De allerkleinsten hadden op school 
een eigen instrumentje gemaakt en 
mochten meedoen met het num-
mer `Als ik kon toveren`. Tussen 
door werd er nog voor Jubilaris Wiel 
Smits een speldje uit de grote hoed 
getoverd voor 50 jaar muzikant zijn. 
Geheel in stijl van de avond te blij-

ven speelde Crescendo nummers 
uit de Magie films zoals Harry Pot-
ter, The Wizard of Oz, Lord Of The 
Rings en Alice In Wonderland. Na 
afloop konden alle kinderen het 
drankje van de tovenaar proeven en 
kregen ze een lampion met lichtje 
mee naar huis. Crescendo kan terug 
kijken op een mooi project en muzi-
kale avond. 

De combinatie van mooi licht met passende muziek zorgde 
voor een volle kerk.

Foto: Max Photography

Riet Simons geëerd met de willibrordplaquette
VAASSEN.- In een overvolle Mar-
tinuskerk in Vaassen is afgelopen 
zaterdagavond na de eucharistievie-
ring Riet Simons totaal verrast. Ze 
werd naar voren gehaald en toege-
sproken door pastor Paul Daggen-
voorde en Trees Hendriks, bestuur-
lid Franciscus en Clara parochie.
Haar zwager had via een brief ge-
vraagd of voor haar de willibrords-
plaquette aan gevraagd kon worden.
Dat is door de pastoraatgroep en lo-
catie van de geloofsgemeenschap St, 
Antonius te De Vecht gedaan.
Met een mooie toespraak is die aan 
haar uitgereikt. Een stukje uit de toe-
spraak:

‘Riet, ik heb de eer om jouw toe te 
mogen spreken namens de geloofs-
gemeenschap Antonius en de Fran-
ciscus en Clara parochie.
We hadden als geloofsgemeenschap 
al een tijdje lopen denken hoe wij 
jouw zouden kunnen bedanken voor 
dit alles wat jij toch maar even als 
vrijwilliger doet.
En in jouw directe omgeving dacht 
daar ook iemand over en die heeft 
via een brief aan Paul gevraagd om 
voor jouw een willibrordplaquette 
aan te vragen.
Dat is weer bij mij terecht gekomen 
en we hebben een brief geschreven 
en naar Utrecht gestuurd.

Ik zal even voor de mensen die niet 
weten wat Riet zo al doet er iets over 
vertellen: 
Riet is al wel 20 jaar als vrijwilliger 
bij onze geloofsgemeenschap Anto-

nius te De Vecht (voorheen St.  An-
tonius parochie) en nu onderdeel 
van de Franciscus en Clara parochie.

In onze geloofsgemeenschap voert 
ze heel veel (soms in samenwerking 
met anderen) taken uit die te maken 
hebben met de pastorale onderlinge 
saamhorigheid in onze geloofsge-
meenschap. Ze is betrokken bij de 
organisatie en uitvoering van vierin-
gen, ze werkt als secretaresse van de 
gemeenschap, ze voert de admini-
stratie, ze schenkt koffie tijdens de 
wekelijkse inloop en ze helpt ook 
nog bij tuinonderhoud op en rond 
het kerkhof. 
Ze  verzorgt ook dat bij overlijden 
van een parochiaan in onze geloofs-
gemeenschap Antonius, de klokken 
worden geluid, dat de koster, de 
grafdelver, en de acolieten gewaar-
schuwd worden. En ze gaat mee om 
in Twello voor parochianen uit de 
Vecht de uitvaart te verzorgen in het 
eucharistisch centrum van de paro-
chie. 

Ook in het grote geheel van de Fran-
ciscus en Clara parochie vervul Riet 
taken op diaconaal vlak en voor de 
liturgie. Ze is lector en koorzanger in 
Twello. Ze  verzorgt  avondwake s en 
ze gaat voor bij uitvaarten in Twello 
en Vaassen, als er geen eucharistie 
wordt gevierd.

In de vakantietijd neemt ze ook de 
parochiële telefoondienst (uitvaart-
telefoon) over.
Al met al is Riet dus een duizend-

poot voor ons en de geloofsgemeen-
schap en kunnen we niet zonder 
haar.

U snapt dan wel dat ze in Utrecht 
niet zo lang na hoefden te denken 
of Riet hiervoor in aanmerking zou 
komen.

Riet, 
Voor jouw trouwe en onbescheiden 
inzet wil ik je namens de gehele pa-
rochie en onze geloofsgemeenschap 
Antonius bedanken en jouw deze 
willibrordspenning op te spelden 
die hoort bij de Willibrordplaquette 
die Paul Daggenvoorde jouw zal uit 
reiken’

Daarna is er onder het genot van een 
kop koffie en felicitatie nog even ge-
zellig na gepraat.

Bullet Journal demonstratie 
bij Oonk Twello
TWELLO.- Op zaterdagmiddag 25 november komt Charissa van Gogh een 
Bullet Journal demonstratie geven bij Oonk. Bullet Journal is de perfecte ma-
nier om je afspraken, to-do lijstjes, taken, plannen en goede voornemens, e.d. 
op één plek te verzamelen. Het leuke van Bullet Journal is, dat je deze na ei-
gen wens kunt aanpassen en invullen. Charissa van Gogh doet Bullet Journal 
al een paar jaar en 3 jaar geleden heeft zij de Facebook pagina Bullet Journal 
Nederland opgezet, waar nu al 10.000 trouwe volgers zijn. Op zaterdagmid-
dag 25 november van 13.30 – 16.30 uur geeft zij haar demonstratie. Uiteraard 
beantwoordt ze alle vragen en geeft zij handige tips.
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INGEZONDEN

Openingstijden:  Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen). 
Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30 uur. Zondag 12.00 - 21.30 uur.  Telefoon: 0571 27 49 83 

geslloten (m u v feestdagen)

Vol = Vol
Reserveren gewenstExcl. drankjes 

€ 14,95  P.P. inclusief soep en ijs
kinderen tot 12 jaar betalen leeftijd plus €2,00

Speciale
aanbieding

Informeer ook naar ons kerstbuffet!

Kom genieten van ons overheerlijke 
onbeperkt buffet op

zondag 19 november, 26 november en 3 december.

Rode Kruis Lemele Weekend 
Daar gingen we weer. Richting 
de Imminkhoeve in Lemele 
met 37 gasten uit de gemeente 
Voorst. Dit weekend was het 
een extra speciaal weekend 
want na 18 keer mee te zijn ge-
gaan als vrijwilligster is Gerda  
van der Linde dit jaar voor het 
laatst mee. Het weekend stond 
in het thema van Ot en Sien, de 
hoofdfiguren uit verhalen die 
voorgelezen werden aan onze 
gasten in hun kindertijd. De 
dagen vlogen voorbij door de 
leuke activiteiten die georgani-
seerd werden door het activi-
teitenteam. Zoals een bezoekje 
van de Gorsselse boerendan-
sers die verscheidende gasten 
uitnodigde voor echte folklore 
danspassen. Ook was er een fictieve boerenbruiloft tussen één van de 
vrijwilligers en een gast, wat zorgde voor veel gelach. De vrijwilligers 
hadden prachtige outfits, gemaakt door Gerda van der Linde, aan ge-
baseerd op de kledij van Ot en Sien. Een schort met mutsje voor de 
Sientjes, en een wijde broek met overhemd voor de Otjes. De vrijwil-
ligers hadden ook een manicureochtendje voor de dames en een ou-
derwetse scheerbeurt voor de heren georganiseerd. Een gast trok zelfs 
ook weer zijn kappersjas aan om de baard van enkele heren te scheren. 
En dat op hoge leeftijd. Een prachtig moment! De rest van de middag 
werd gevuld door een bijenlezing door Imker Wim Smallegoor. Als 
afsluiting hadden de vrijwilligsters met behulp van de kookkunsten 
van de kok gezorgd voor een overheerlijk afsluitingsdiner. Uiteraard 
geheel in de stijl van Ot en Sien. Naast de vrijwilligers kregen ook alle 
gasten een zelfgemaakte muts. Het Rode Kruis heeft tijdens dit diner 
Gerda van der Linde een blijk van waardering geschonken om haar te 
bedanken vanwege haar bijdrages als vrijwilligster.

Wij willen al onze sponsoren bedanken voor hun bijdrage om dit 
weekend mede mogelijk te kunnen maken.  Ook dit jaar gaan onze 
vrijwilligers weer druk aan de slag om kerstbakjes te creëren. Deze 
kunnen 15 en 16 december gekocht worden bij de Jumbo in Twello.  
De opbrengst wordt gebruikt voor het Lemeleweekend volgend jaar. 
Voor informatie over het Rode Kruis Voorst, email secretaris@rode-
kruis-voorst.nl of bel naar 055 543 11 65. 

Alle huurders van IJsseldal Wonen automatisch lid 
van de huurdersbelangenvereniging
GEMEENTE VOORST.- De huurdersbelangenvereniging IJsseldal (HBV 
IJsseldal) maakt  per 1 januari 2018 alle huurders automatisch lid van 
de vereniging.

Waarom? 
De HBV IJsseldal vertegenwoordigt 
de belangen van alle huurders van 
IJsseldal Wonen. Het past dan ook 
beter als alle huurders ook lid zijn 
van de vereniging en er geen ver-
schil is tussen leden en niet-leden. 
Hierdoor kan de HBV de belangen 
nog beter behartigen van de huur-
ders.

Hoe werkt het?
Alle huurders van IJsseldal Wonen 
ontvangen binnenkort een brief 

waarin staat dat ze in 2018 automa-
tisch lid zijn van de HBV IJsseldal. 
Het lidmaatschap is gratis. 
Huurders die geen lid willen zijn, 
kunnen zich afmelden.    

Wat betekent het lidmaatschap 
voor de huurder?
De HBV IJsseldal behartigt de be-
langen van alle huurders op het 
gebied van betaalbaarheid, bereik-
baarheid en duurzaamheid. Re-
gelmatig wil de HBV contact heb-
ben met de achterban om te weten 

wat er onder de huurders speelt en 
leeft. Zij nodigen bijvoorbeeld alle 
huurders uit voor de jaarvergade-
ring of vragen huurders om deel te 
nemen aan een klankbordgroep. In 
deze groep vragen zij huurders om 
een mening over belangrijke onder-
werpen op het gebied van wonen. 
Daarnaast houdt de HBV de huur-
ders ook regelmatig op de hoogte 
van alle activiteiten en resultaten 
die zij behalen.

Vragen?
Voor meer informatie kijk op de 
website www.hbv-ijsseldal.nl of 
bel met het HBV- secretariaat 0571-
841693. 

Workshops Life Skills op Veluws College
TWELLO.- Op donderdag 9 november volgden de leerlin-
gen van alle derde klassen van het Veluws College Mind-
fit-lessen op school. In de vorm van workshops werden de 
leerlingen  met situaties geconfronteerd waarbij ze geprik-
keld werden om op een positieve manier problemen op te 
lossen, rekening houdend met jezelf en de ander. 
Probleemoplossend denken en creatief denken werden 
hierbij geoefend. Er werden verschillende (samenwer-
kings-)opdrachten uitgevoerd. Bijvoorbeeld een opdracht 
waarbij de leerlingen in groepjes met behulp  van 20 
spaghettistokjes, een marshmellow, een stukje touw en 
een stuk tape een toren moesten maken. Er werd met han-
den een (leerlingen-)knoop gemaakt, waarbij het groepje 
leerlingen uit de knoop moest zien te komen zonder de 
handen los te laten. Met andere woorden: hoe los je een 
ingewikkeld probleem met elkaar op? Er werd een beroep 
gedaan op samenwerken en overleg. Het leverde zo nu en 
dan hilarische momenten op. 
Ook was er aandacht in een workshop rond social media, 
waarbij leerlingen bewust werden gemaakt over het ge-
bruik ervan. Waar stel je je eigen grenzen en welke vaar-
digheden heb je als jongere nodig om je in de digitale we-
reld op een gezonde manier te kunnen bewegen? Het werd 
een boeiende en verrassende ochtend voor de leerlingen 
en begeleiders.

mailto:secretaris@rodekruis-voorst.nl
mailto:secretaris@rodekruis-voorst.nl
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Afscheid van Willemien 
bij Huiskes Mode Twello

TWELLO.- Zaterdag 18 november is 
de laatste werkdag van Willemien 
Otten bij Huiskes Mode in Twello. 
Willemien  gaat namelijk na een 
lange carrière als verkoopster met 
welverdiend pensioen.
Zij heeft 17 jaar bij Huiskes Mode 
gewerkt. Meestal in filiaal Twello, 
maar zij heeft ook vaak ingevallen 
in filiaal Lochem en Raalte. Ze is 
zeer betrokken, flexibel en van rus-

tig aan doen heeft ze nooit gehoord. 
Het team wenst haar dan ook veel 
plezier met haar kinderen en klein-
kinderen en zij hopen dat ze erg gaat 
genieten van haar vrije tijd in haar 
nieuwe huis.

Iedereen die Willemien nog een 
hand wil geven is van harte welkom 
op Zaterdag 18 november vanaf 9.30 
tot 17.00 uur in het filiaal Twello.

Lezing ‘Geneeskrachtige planten 
en kruiden’ door Ab Vreeman
DIEPENVEEN.- In deze lezing 
wordt een overzicht gegeven van 
de geschiedenis van geneeskrach-
tige kruiden, hun werkzame stoffen 
en de toepassingen in de natuur-/ 
volksgeneeskunde. Sinds de oud-
heid hebben mensen zich bezig ge-
houden met het beïnvloeden van 
hun geestelijk en lichamelijk wel-
zijn. De wetenschap dat de natuur 
heilzame krachten bezit is bijna zo 
oud als de mensheid. Geneeskrach-
tige kruiden kunnen bijdragen aan 
een gezond lichaam. 
Over welke planten gaat het? Waar-
voor worden ze gebruikt? Veel van 

deze planten kennen we uit de na-
tuur of  uit de tuin. Zoals bij voor-
beeld de Digitalis en het Vinger-
hoedskruid, een middel dat heden 
ten dage nog altijd wordt gebruikt 
bij hartklachten. Of Valeriaan, ‘Voor 
uw broodnodige rust’ of de Papaver 
(slaapbol) als verdovend middel. 
En zo zijn er vele middelen die van 
oudsher worden gebruikt.
U bent welkom bij deze door Groei 
& Bloei georganiseerde lezing op 
22 november in Hof van Salland, 
Dorpsstraat 30 in Diepenveen, aan-
vang 20.00 uur. Zie ook www.de-
venter.groei.nl

Klarenbeeks Belang steunt zonnedak 
KLARENBEEK.- MFC Klarenbeek stelt zijn dak beschikbaar als geza-
menlijk zonnedak voor iedereen in de buurt. Leden van Klarenbeeks 
Belang krijgen bovendien per paneel €10,- waardoor meedoen nog aan-
trekkelijker wordt. ‘Met zonne-energie maak je de wereld een beetje 
toekomstbestendiger, en voor de prijs hoef je het niet te laten.’ zegt Rei-
nier Plante, voorzitter Multifunctioneel Centrum Klarenbeek

Duurzame stap in Klarenbeek
“Zonne-energie is echt de toekomst. 
Gas en olie zijn veel vervuilender, 
bovendien raken ze op.“ Voorzitter 
Plante is zelf allang om wat betreft 
zonne-energie. “Ik heb mijn zelf dak 
vol liggen, ik wek zelfs meer op dan 
ik gebruik. Maar ik besef ook dat 
niet iedereen de gelegenheid heeft 
panelen op zijn dak te leggen. Een 

gezamenlijke zonne-installatie op 
een groot dak in de buurt is dan een 
oplossing. 
Daarom vind ik het een mooie stap 
voor Klarenbeek dat we ons multi-
functionele centrum nu ook kunnen 
gebruiken voor dit duurzame doel. 
Ik hoop dat de 10,- mensen net dat 
zetje in de rug geeft om te beslissen 
mee te doen.” 

Hoe werkt het?
Iedereen in de postcodegebie-
den 7325, 7326, 7327, 7332, 7364, 
7371, 7381 of 7382 kan meedoen.  
Zonnepanelen worden gelegd op 
het dak van de sporthal. Er is ruimte 
voor 250 panelen. Deelnemers ko-
pen één of meer StroomDelen. Een 
StroomDeel staat voor een zonnepa-
neel kost € 260,-. Jaarlijks krijgt de 
deelnemer energiebelasting en btw 
over de opgewekte stroom terug via 
de energierekening. Dat is ca. €30,- 
per jaar per StroomDeel. Vijftien 
jaar lang. Daarmee werkt je mee aan 
meer duurzame energie én verdient 
je jaarlijks aan de opgewekte ener-
gie. Voor details kunnen mensen 
terecht op www.buurtstroomapel-
doorn.nl

Extra voordeel voor 
Klarenbekers: slechts €250,- 
per zonnepaneel. 
Klarenbekers hebben daarbovenop 
nog extra voordeel. Het bestuur van 
Klarenbeeks Belang heeft besloten 
het gezamenlijke zonnedak extra te 
stimuleren. Daarom krijgen leden 
van Klarenbeeks Belang €10,- per 
Stroomdeel van Buurtstroom te-
ruggestort op hun rekening. Een 
Stroomdeel, dat staat voor een zon-
nepaneel, kost hen dus €250,- en de 
opbrengst is onverminderd hoog. 
Info: buurtstroomapeldoorn.nl

Stunten met auto te water bij 
Zwembad de Schaeck
TWELLO.- Met een oude auto het 
water in en een nat pak in een lekker 
warm bad…Klinkt toch aangenamer 
dan het is. Mensen kunnen leren 
zo’n situatie te voorkomen. En ook 
belangrij hoe ze moeten handelen 
als het ze overkomt. Daarom was er 
zaterdag 11 november een demon-
stratie als start van de cursus Auto 
te water in zwembad De Schaeck.  
‘Het geheel is een samenwer-
kingsverband tussen Zwembad de 
Schaeck, Veilig Verkeer Nederland 
en de Gemeente Voorst deze cursus,’ 
vertelt zwembadcoördinator Patrick 
Harbers.
Rene van Delden (districtsbestuur-
der VVN), Brandweercommandant 
Emiel Horstink, John Elskamp 
(Mentaal & Krachtig) namen volle-
dig gekleed plaats in een oude auto. 
Deze stond klaar op de lanceerbaan 
om onder het toeziend oog van de 
aanwezige duikers van de lanceer-
baan het water in te glijden. Johan 
Veen van de regionale afdeling VVN 
praatte het geheel aan elkaar. De cur-
sus werd gegeven door Duikschool 
Divearound, die wordt ondersteund 
door duikers van Duikschool Divers. 
De belangrijkste tip die de ‘slacht-
offers’ meekregen was: ‘Raak niet 
in paniek. Als de ramen open (ge-
maakt) zijn dien je je handen uit het 
raam steken, dan volgt het lichaam 
vanzelf.’

Onder grote belangstelling keken de 
cursisten naar de spannende stunt, 
die overigens geheel veilig werd 

uitgevoerd. Lachend en met een nat 
pak klommen de mannen weer op 
de kant.

Dag van de armen
GEMEENTE VOORST.- Vorig jaar heeft paus Franciscus de dag voor de ar-
men ingesteld. We staan er tijdens de vieringen in het weekend van 18 en 
19 november stil  bij armoede. De H.H. Franciscus en Clara parochie zamelt 
voedsel in voor de voedselbanken in Vaassen en Apeldoorn. Er is behoefte 
aan houdbare producten. Denk hierbij aan groente of fruit in blik of pot, 
pastasauzen, volkorenpasta, zilvervliesrijst of meergranen rijst, peulvruch-
ten uit blik of pot (bijvoorbeeld bruine, witte of kidneybonen) kikkererwten, 
linzen, houdbare volle of magere zuivelproducten, 20+ smeerkaas en olie.
Achterin de kerken de Martinus Twello, de Martinus Vaassen en de Anto-
nius Abt in Loenen zullen in dat weekend dozen staan om de producten te 
verzamelen. De MOV groepen zullen ervoor zorg dragen dat deze worden 
afgeleverd bij de voedselbanken.

Jeugddienst in de Nicolaaskerk
NIJBROEK.- Zondag 19 november vanaf 19.00 uur is er weer een jeugddienst 
in Nijbroek in de Nicolaaskerk. Het thema is: Praat met God! Voorganger 
in deze dienst is dominee Van Staalduine. Het koor Alamet uit Oene zal 
zijn muzikale medewerking verlenen. Iedereen is van harte welkom! Na de 
dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee of 
limonade na te praten over de dienst.

Gerardus Kalender 
TWELLO.- De Gerardus Kalender voor het jaar 2018 is weer te koop. De 
prijs voor deze prachtige kalender is vastgesteld op 7 euro en is te verkrijgen 
bij mevr. A. Hagen, IJsseldijkstraat 39 (Pioniershof) Twello. Telefoon  0571 
272563. Mobiel 0610320529. Eventueel kan de kalender ook thuis bezorgd 
worden. Dierenasiel de Kuipershoek, Kuipersdijk 11, Klarenbeek, 055-5068600 - www.overgelder.dierenbescherming.nl

ZOEK DE BAAS! Geisha een verlegen dame 
Geisha is een  rustige dame van ongeveer 5 jaar die als von-
deling bij ons binnengekomen is. Ze zit graag  in de krap-
paal  om zich heen te kijken om te zien wat er allemaal ge-
beurd. Uit zichzelf komt ze niet snel  naar je toe maar met 
wat aanmoediging lukt dat wel en dan weet ze een aai ook te 
waarderen. Geisha houd er niet van om opgepakt te worden. 
Verder heeft ze graag het rijk voor zich alleen  en dat is ook 
de reden dat we haar graag willen plaatsen  in een gezin 
zonder kinderen en soortgenoten. Ze vind het erg fijn om 
naar buiten te gaan . 

Dierenasiel de Kuipershoek, Kuipersdijk 11, Klarenbeek.
Tel: 055-5068600. Internetsite: https://overgelder.dieren-
bescherming.nl Onze openingstijden zijn di/wo/do/vr van 
13.30 tot 16.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Op maandag, zon- en feestdagen zijn we gesloten. 

http://www.deventer.groei.nl/
http://www.deventer.groei.nl/
http://www.buurtstroomapeldoorn.nl
http://www.buurtstroomapeldoorn.nl
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Van toen en dichtbij
Gedreven door herinneringen (4) 

Een verhalen reeks door Wim Tempelman

Wens 
Van Hal kreeg door zijn bezoek 
aan Wilp-Achterhoek het idee 
een reünie te organiseren voor 
zijn lotgenootjes van destijds. 
Hij ging voortvarend van start. 
Op 15 juni 1994 verzond hij 
een verzoek aan verschillende 
regionale dagbladen een artikel 
op te nemen met een oproep 
voor zijn plannen tot een reünie. 
Het Voorster Nieuws voldeed 
een week later reeds aan zijn 
oproep. Tevens ontstond een 
contact met de Oudheidkun-
dige Kring Voorst die op haar 
beurt de hulp inriep van Plaat-
selijk Belang Wilp-Acherhoek. 
Binnen deze “club” werd een 
organisatiecommissie opgezet 
bestaande uit mevr. D. Nieu-
wenhuis-Oolman, de heer G.J. 
Nieuwenhuis en (zeker bekend 
binnen de OKV) “good old” Jan 
Oolman. Zij kenden veel namen 
van leden en oud-leden van de 
gastgezinnen, legden  contacten 
met de familie Linthorst en an-
dere betrokkenen en verzorgden 
een ontvangstmogelijkheid bij 
restaurant Bosgoed. Maar Van 
Hal deed meer. Zo spande hij 
zich in kunstschilder Jo Diks op 
te sporen. Dat lukte en voortva-

rend als hij was vatte hij 
gelijk het idee op tijdens 
de reünie een tentoon-
stelling te houden met de 
kunstuitingen van Diks. 
Hij deelde zijn plannen 
met de plaatselijke or-
ganisatoren en ook deze 
verrichtten nasporingen 
naar werken van de des-
tijds achttienjarige jonge-
man. Een klein jaar later, 
16 april 1995, was hij 
te gast met een oproep 
in het KRO-programma 
“Adres Onbekend”. Alle inspannin-
gen resulteerden in de adressen van 
een twintigtal deelnemers. 

Reunie                                              
Die beleefden op 13 mei 1995 een 
hernieuwde kennismaking met lot-
genoten, gastouders en anderen (en 
zelfs onbekenden) die op enigerlei 
wijze hadden bijgedragen aan hun 
oorlogsverblijf in Wilp-Achterhoek.  
Burgemeester van Blommestein 
was aanwezig, de Oudheidkundige 
Kring Voorst verzorgde een video-
film over de bevrijding van de ge-
meente Voorst, Jo Diks gaf toelich-
ting op zijn tentoongestelde werken 
en de oudste dochter van Harry 
Linthorst, Lineke (nu mevrouw 

Becking-Linthorst)  had nog 
eens op zolder rondgeneusd. 
Met het resultaat van haar na-
speuringen richtte zij daarmee 
een fototentoonstelling in. 
Tijdens het uitwisselen van 
ervaringen  konden tevens de 
laatste onduidelijkheden weg-
genomen worden. Zo hoorde 
hier Kees van Hal uit de mond 
van Ben Meeuwsse dat de 
wagen waarin hij vervoerd 
werd geen bus (met stro op 

de vloer) was geweest maar een 
truck met oplegger. Chauffeurs 
Jan Hurenkamp, Jopie Huisman 
en Ben Meeuwsse verrichtten 
daarmee gewoon transportwerk  
o.a. naar een gistfabriek in Delft 
en Bedfordgarage Spoormaker in 
Rotterdam. Ze genoten door de 
verkregen papieren de vrijheid, 
drie en waarschijnlijk vier keer, 
op de terugweg hongerlijdende 
kinderen mee terug te nemen. De 
begeleiders zaten soms als uit-
kijk op de bumper. Ook anderen 
die hun steentje hadden bijge-
dragen werden genoemd: Harry 
Linthorst, Gerrit Slinkhuis (voor-
malige knecht familie Streppel,) 
kapsalon Van Wijk, Gerrit Geurt-
sen, diens oom Jan en kapelaan 
Dijkers.
Het bleef bij een éénmalige ont-
moeting. Onderlinge kontakten 
bleken minimaal te zijn en een 
sommige deelnemers wilden niet 
opnieuw aan deze ingrijpende 
periode in hun leven herinnerd 
worden. Die was geheel geïnte-
greerd in hun dagelijkse bestaan. 
En zo moest het blijven. Maar 
Kees van Hal had zijn wens wer-
kelijkheid zien worden.  

Ben-Gerrit-Kees-Jo. Foto: Martin Hollering.

VOORSTER NIEUWSSPORT
Activia
Zondag 19 november
14:00 Diepenveen 1 – Activia 1
11:00 Activia 2 – Colmschate 2
09:30 FC RDC 3 – Activia 3
11:00 Activia 4 – Klarenbeek 4
14:00 PAX VR – Activia VR

CCW ’16   
                                     
Zaterdag 18 november
14.00 CCW 2–AGOVV 4    
14.00 CCW 3–Oeken 4 
Zondag 19 november
14.00 Emst 1 - CCW 1  
09.30 Turkse Kracht 3 - CCW 2 
10.30 CCW 4–Voorst 4      
Vrouwen                     
11.00 CCW.1–Witkampers 2                                  
                     

Teuge
Zaterdag 18 november
14:30 Hulshorst 1 - Teuge 1
14:30 Colmschate 2 - Teuge 2
15:00 AZC 2 - Teuge 3
14:30 Teuge 4 - Almen 2
14:30 Almen 3 - Teuge 5

Terwolde
Zondag 19 november
14.00 Terwolde 1 – Nieuw Heeten 1 
11.30 Terwolde 2 – de Kieviten 2
10.30 Go Ahead D. 5 – Terwolde 3
10.00 Eerb. Boys VE1 – Terwolde 
VE1 
10.00 Epse/Gorssel VE1–Terwolde 
VE2

Twello
Zaalvoetbal
Vrijdag 17 november
19.30 Twello 2 – SVVN 2

20.30 Twello 3 – Colmschate 1
21.30 Twello 5 – RDC 3
elders
19.30 Almelo 9 – Twello 1
20.00 SMR 1 – Twello 4
Veldvoetbal
Zondag 19 november
09.30 Overwetering 6 – Twello 5
10.00 Twello 4 – WSV 6
10.30 Be-Quick Z. 2 – Twello 6
11.00 Twello 2 – Beekbergen 2
14.30 Gr.Wit 1 – Twello 1

VenL
Zondag 19 november 
10:00 V en L 2 - Voorwaarts T 6
10:00 V en L 3 - Voorwaarts T 10
12:00 Ulu Spor VE1 - V en L VE1
14:00 V en L 1 - Go Ahead D. 1
11:30 Grol VR1 - V en L VR1

Voorst
Zondag 19 november:
14:00 Voorst 1 - De Paasberg 1
10:00 Voorst 2 - ZVV’56 3
10:30 SSW 4 - Voorst 3
10:30 Be Quick Z. 4 - Voorst 4

Voorwaarts 
Vrijdag 17 november
Zaalvoetbal Jachtlust
20.30 Voorwaarts T 1- LZVV Lo-
chem 1
21.30 Voorwaarts T 3-SMR Gorssel 4
Zondag 19 november
Voetbal De Laene
09.30 Voorwaarts T 9-Schalkhaar 11
09.30 Voorwaarts T 4-Klarenbeek 2
11.30 Voorwaarts T 7-Wijhe ’92 3
11.30  Voorwaarts T 8-Orderbos 2
14.00 Voorwaarts T 1-Spero Elst 1
Handbal Jachtlust
11.00  Voorwaarts DS 4-HCD Deven-
ter DS 1

Sloop voor aanleg rondweg 
echt begonnen

VOORST.- Hier en daar was in het landschap wel te zien dat er gegraven 
werd, er werden wat paaltjes geplaatst en wat uitgegraven. Deze week is aan 
de noordkant van het dorp het echte slopen begonnen om ruimte te maken 
voor de rotonde en parallelweg, niet alleen de bomen maar ook een huis aan 
de Rijksstraatweg werd met de grond gelijk gemaakt.

Voorwaarts speelt Witkampers zoek, 8-0
TWELLO.- De linkerverdediger van 
Witkampers kon een glimlach niet 
onderdrukken toen hij na een half 
uur in de wedstrijd opnieuw werd 
gedold door uitblinker Ismar Magla-
jlic. Ismar had hem zojuist weer zijn 
hielen laten zien en dan rest niet 
veel meer dan je gewonnen geven. 
De tegenstander van vandaag, Wit-
kampers speelt in de competitie 
slechts één trapje lager en doet dit 
ook niet onverdienstelijk. Voor-
waarts was echter afgelopen zondag 
in dit bekerduel vele klassen beter 
en zeer effectief, 8-0. Witkampers 
werd vanaf het begin met verzorgd 
voetbal vastgezet. Aanvankelijk 
was het vooral balbezit wat Voor-
waarts in huis had. Na 12 minuten 
een eerste serieuze doelpoging van 
Nando. Hij trof de lat vanaf 20 me-
ter. Het doelpunt van Nick Linthorst 
na 18 minuten was van een gewel-

dige schoonheid. Hij krulde vanaf 
de linkerkant de bal met zijn rech-
terbeen over de lange sluitpost van 
Witkampers in het doel. Pierre van 
Hooydonk had daar vroeger het pa-
tent op. De tweede goal liet niet lang 
op zich wachten. Nu was het Luuk 
Grieving die Joey Teering in staat 
stelde de 2-0 binnen te koppen. En 
na 35 minuten de 3-0. Ismar laat 
de verdediger zijn hielen zien en 
trekt de bal voor op Joey, die bijna 
achteloos de bal hoog in de touwen 
schiet. Witkampers zette ook regel-
matig aan in het laatste kwartier van 
de eerste helft, maar komt niet tot 
scoren. De grootste kans werd prima 
onschadelijk gemaakt door Yoel 
Finke die steeds meer zijn draai lijkt 
te vinden nu de afstemming met de 
verdedigers beter wordt. Ruststand 
3-0 
Na rust is het Rick te Riele die al 

snel het doel te vinden, 4-0. De wed-
strijd is hierdoor definitief gespeeld. 
Voorwaarts blijft echter gretig en 
weet vanaf de 69ste minuut de score 
verder op te voeren door doelpun-
ten van Luuk Grieving (2x), Nando 
Manuputty en tenslotte de 8-0 door 
uitblinker Ismar (85ste minuut). 
Verder konden vandaag twee spe-
lers hun debuut maken in het eer-
ste elftal. Sjors van den Hoogen en 
Pim Wolbers mochten voor het eerst 
hun opwachting maken in een offi-
ciële wedstrijd. Sjors deed dat met 
extra glans door de assist op Luuk 
bij het zevende doelpunt. De thuis-
supporters hebben kunnen genieten 
van prachtige doelpunten. Voor de 
hoofdmacht een uitstekende voorbe-
reiding op de topper tegen Spero van 
aankomende zondag aan de Laene. 
Dan zal de weerstand groter zijn en 
is de beginstand gewoon weer 0-0. 

Activia bekert door na knappe winst op WAVV
TWELLO.- Na de winst in de beker-
poule bezorgde de loting ons een 
thuiswedstrijd tegen het Wageningse 
WAVV (Wageningse Arbeiders Voet-
bal Vereniging) dat uitkomt in de 2e 
klasse en daarin onder meer buurtge-
noot Voorwaarts Twello tegen komt. 
Het feit dat we thuisvoordeel hadden 
geloot was ook meteen het grote winst-
punt van deze bekerstrijd. Immers, 
we weten nog goed van vorig seizoen 
toen we een uitwedstrijd hadden ge-
loot tegen De Bataven in Gendt. Daar 
heb je als vierdeklasser dus helemaal 
niets aan. Maar dit was op ons eigen 
complex en dat maakt het veel leu-

ker en interessant voor de penning-
meester bovendien. Trainer Hulshof 
had niet iedereen beschikbaar; Frank 
Oosterwegel was een weekend weg 
(wel goed gepland!); Bart Wippert en 
Arjen Evers waren licht geblesseerd 
en werden vandaag niet geriskeerd. 
Het tekent echter de huidige staat van 
de eerste selectie dat we die afwezi-
gen (waarbij ook nog Michiel Mik-
kers en Arco Bergman mogen worden 
genoemd) gewoon kunnen opvangen. 
Achterin heerste Bas Tieman weer als 
een vorst, geflankeerd door de sterke 
mandekker Niels Achtereekte. Op het 
middenveld excelleerde Guus Leerkes 

en naar voren toe vormden Michael 
Hubner en Dennis Wennink een sterk 
duo. Ik wil echter niemand tekort 
doen; Jory Visch keepte een uitste-
kende wedstrijd en niemand verzaakte 
in het duel dat Activia vandaag op de 
mat legde. Het waren de gasten die op 
voorsprong kwamen en die goal kwam 
uit hun eerste kans na 9 minuten. Op 
dat moment vrees je even voor wel-
licht een demoraliserend grote neder-
laag maar die dreiging werd nooit se-
rieus. Activia rechtte de rug en knokte 
zich in de wedstrijd. Na een half uur 
scoorde Guus Leerkes uit een directe 
vrije trap de gelijkmaker (de afstand 

was groot dus de keeper en/of verde-
diging van WAVV mocht zich dit aan-
rekenen) en hoewel de gasten in het 
laatste deel voor rust sterk op kwamen 
zetten en ook kansen creëerden kwam 
er geen wijziging meer in de stand tot 
aan de thee. Na rust werd het al heel 
snel 2 -1 voor Activia; een doelpunt 
dat veel toeschouwers waarschijnlijk 
gemist hebben. Een lage voorzet vanaf 
rechts werd door de attente Michael 
Hubner (dit seizoen beter spelend dan 
wij ooit van hem gezien hebben!) bin-
nen getikt en de gasten leken hierdoor 
behoorlijk van slag. De tweedeklasser 
die in de eerste helft af en toe had la-
ten zien niet voor iets op dat hogere 
niveau te spelen kwam er in de tweede 
helft gedurende lange tijd nauwelijks 
aan te pas tegen het gretige en felle Ac-
tivia. De 3 – 1, zo’n 8 minuten voor tijd 
kwam dan ook amper als een verras-

sing. Nadat Guus (knap vrijgespeeld 
door Wouter Klein Velderman die 
gedurende de wedstrijd steeds beter 
tot zijn recht kwam op het centrale 
middenveld) eerst nog op de doelman 
stuitte was het Dennis Wennink die 
ontsnapte aan zijn verdediger en op 
het moment dat de restverdediging 
zich op hem richtte gaf hij tijdig af op 
Wouter Hameka die hard de 3 – 1 bin-
nen schoot. WAVV gaf niet op; kreeg 
in de slotfase ook nog kansen (raakte 
zelfs de paal nog) maar kwam niet 
meer dichter bij. Zo boekte Activia 
een knappe overwinning op een hoger 
aangeslagen tegenstander. Komende 
week volgt de loting voor de volgen-
de ronde en we hopen met zijn allen 
op een mooi en aantrekkelijk affiche. 
Zondag wacht voor de competitie ech-
ter Diepenveen op ons. En dat is nog 
veel belangrijker.
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 Kokenmetco sponsor 
SV Twello JO11-1

TWELLO.- Sinds kort is Kokenmetco kledingsponsor van de JO11-1. 
Kokenmetco zorgt voor de thuiscatering op maat en is gespecialiseerd 
in bedrijfscatering. Op de website van eigenaar Marco van Dongen 
vindt u alle informatie (www.kokenmetco.nl). De spelers en begelei-
ding lopen er piekfi jn bij: hartelijk dank daarvoor!

Advertorial

Tennisclub Teuge: Ballen, Bockbier en Boerenkool
TEUGE.- De verwachtingen waren 
niet al te hoog gespannen. Immers 
de weersvoorspellingen liepen uit-
een van zware buien, onweer en 
plaatselijke regen meer hier dan 
elders. Maar zie daar de sympathie 
die de weergoden blijkbaar hebben 
voor tennisclub Teuge! De hele dag 
nagenoeg droog en jazeker af en toe 
een stralend zonnetje.  Wat is het 
toch fijn om lid bij TC Teuge te zijn. 
Het traditionele stamppottentoer-
nooi staat immers voor zondag 12 
november op het programma. Deze 
jaarlijkse afsluiting van een mooi 
tennisjaar wil niemand missen. Het 
was dan ook een gezellige drukte 
op het park. Om 11.00 uur starten 
de eerste wedstrijden en het is met-
een al duidelijk dat hier niet wordt 
gespeeld om zomaar een balletje te 
slaan. Nee nee, het gaat hier om de 
stamppottennistitels versie 2017. En 
dan weet je meteen dat het menens 
is. Er wordt dan ook gestreden op het 
scherpst van de snede. Niets wordt 
weggegeven; alles wordt in de strijd 
gegooid. Arjan Huisman, onze grote 
stamppotsmurf, heeft een uitgekiend 
speelschema op gesteld, waarbij ie-
dereen optimaal zijn of haar kwali-

teiten kan tonen. Aan het einde van 
deze mooi tennisdag, wanneer het 
stof is opgetrokken en iedereen weer 
een beetje is bijgekomen, komen de 
uitslagen. Er hangt een oorverdoven-
de stilte in onze kantine wanneer Ar-
jan de winnaars bekend maakt. Wie 
oh wie grijpen de begeerde stamp-
pottitels? En dan de onthulling: In-
grid Smit mag zich bij de dames een 
jaar lang de hutspotkoningin noemen 

van tennisclub Teuge. En Ben Klun-
der verdient de eretitel: zuurkoolko-
ning. Gefeliciteerd kampioenen. Het 
Bockbier staat koud en de stamppot 
wordt geserveerd. Een mooie afslui-
ting van het tennisjaar bij tennisclub 
Teuge. Wilt u meer weten over deze 
club, kijk dan eens op onze website: 
www.tennisclubteuge.nl of like ons 
op onze FB-pagina: Tennisclub Teu-
ge. 

De stamppotkampioenen 2017.

Twee uit drie voor VSC 
VOORST.- Na het succes in de eer-
ste ronde was het aan de Voorster 
Schaakclub de taak om in de twee-
de ronde te bevestigen. De drukke 
schaakweek begon uitstekend met 
het eerste team dat het juiste voor-
beeld gaf.
UVS 2 - Voorst 1 3,5-4,5. Voorst 1 
reisde af naar Nijmegen, wetende 
dat de vorige ronde tegen UVS 1 een 
zware kluif was. Marcel Kraaijkamp 
speelde vol op de aanval, maar moest 
dat bekopen met een nog scherpere 
tegenaanval. Gelukkig wist Michiel 
Jansen vlot gelijk te maken. Een 
heuse vechtoverwinning volgens de 
omstanders. John Sloots zette de lijn 
voort. Met een degelijke winstpartij 
liet hij weer zien een verrijking voor 
de club te zijn. De andere verrijking; 
Richard Tienhoven wist ook te win-
nen door strategisch goed spel. Of 
het bij Jeroen Bosch strategisch alle-
maal op orde was, zijn de meningen 
verdeeld. Zijn hoge niveau bracht 
hem tot remise. De riante voor-
sprong kwam jammerlijk weer in 
gevaar door een blunder van Lutsen 
Dooper. Teamcaptain Rudy Bloem-

hard wist de overwinning veilig te 
stellen. Al in de opening greep hij 
het initiatief. Hij wist uitstekend de 
zwakke pionnen van zijn tegenstan-
der te veroveren en daarmee de par-
tij naar zich toe te trekken. Dat Paul 
Tulfer jammerlijk onderuit ging, 
deed daardoor geen pijn meer.
Voorst 2 - VDS 2 5-3. Op maandag 
ontving het tweede team, VDS uit 
Beekbergen. VDS staat voor vriend-
schap door strijd. Jammer genoeg 
begint de spoeling dun te worden 
bij de vrienden. Voorst kreeg een 2-0 
voorsprong in de schoot geworpen. 
Guido van Heuvelen wist de 3-0 te 
scoren. Hij won een stuk, maar met 
2 pionnen minder moest hij eerst 
nog flink verdedigen voordat hij 
hier profijt van had. Fred Corpeleijn 
kwam met wit niet verder dan remi-
se, maar met 3,5 punt een riante tus-
senstand. Echter, Jacques van Gelder 
maakte een blunder en verloor daar-
na snel. Henri Jansen kwam de hele 
avond niet verder dan verdedigen. 
Hij deed dit dusdanig goed dat hij 
tevreden kon zijn met remise. Tom 
Molewijk deelde de genadeklap uit. 

In een mooi opgebouwde partij wist 
hij de zege naar zich toe te trekken. 
Mooi opgebouwd was de partij van 
Jacques Kuiper ook. In het eindspel 
wist hij echter niet de voortzetting 
te vinden en ging hij onderuit.
Voorst 3 - ZSG 4 1,5-4,5. Het was ge-
zellig vol in de kantine. Op dezelf-
de avond ontving het derde team 
de medekoploper van het Zwols 
Schaak Genootschap. Lammert de 
Bruin had er zin in. Hij verpulverde 
de koningsstelling van zijn tegen-
stander en wist te winnen. Helaas 
was dit niet de standaard voor de 
rest van de avond. Maarten Jansen 
kwam moeizaam door de opening. 
Uiteindelijk niet kunnen rocheren, 
loopt zelden goed af. Harry Schu-
rink speelde wel sterk. Hij wist 2 pi-
onnen te veroveren. Maar door sterk 
verdedigen van zijn tegenstander 
zat er uiteindelijk niet meer in dan 
remise. Koen Molewijk had in het 
middenspel aanvalskansen, maar 
toen deze prima werden getackeld, 
brak de slechte pionnenstelling hem 
op. De laatste hoop was gevestigd op 
Rolf van Agtmaal en Dick Hoekman. 
Tekenend voor de avond gingen zij 
beide strijdend ten onder. Een toch 
wel duidelijke nederlaag tot gevolg.

Combinatieteam SV Twello/RK DOS 
Kampen kwalificeert zich voor NK teamcup
TWELLO.- Op zondag 5 november 
hebben twee turners van SV Twel-
lo deelgenomen aan de kwalifi-
catiewedstrijd voor het NK team-
cup, dat op 18 en 19 november zal 
plaatsvinden in Amsterdam. Ga-
briël Zwijnenberg en Sybren Sick 
turnden namens SV Twello samen 
met RK DOS Kampen turners Jörn 
Vos, Merijn den Dunnen, Marti-
nus Geart Aden en Thom Vermeu-
len in niveau 8. 

Op elk toestel turnden 3 of 4 turners 
waarvan de beste 3 scores telden. 
Het team begon op voltige. Vervol-
gens turnden ze de toestellen: ringen, 
sprong, brug, rek en vloer. Sybren 
turnde op alle toestellen behalve brug 
en Gabriël turnde op de toestellen: 
sprong en vloer. Voor beide heren een 
mooie gelegenheid om te kijken hoe 
ver ze zijn in hun oefeningen en ont-
wikkelingen. Ze moeten een grote stap 
maken van pupil naar jeugd en van 
voorgeschreven naar keuze oefenstof. 
Vooral in toestellen als voltige is deze 
stap erg groot. 
Voltige begon dan ook niet heel sterk. 
Ondanks een slechte start, hebben ze 
zich erg goed hersteld op de andere 
toestellen. Met de kennis van de in-

haalslag die ze moesten 
maken, zijn de jongens 
verder gaan turnen. Zo 
werd op sprong keurig 
geturnd waar Gabriël 
een 11.00 scoorde en 
Sybren een keurige 
10.50. Sybren turnde 
verder een goede ring 
-en rekoefening. Beide 
oefeningen werden 
geturnd zoals getraind 
was. Vooral bij rek was 
het erg fijn voor Sybren 
dat hij goed lande bij 
zijn slinger – slingers 
– streksalto. Het was 
even wennen voor 
hem aangezien er geen 
extra dikke mat meer 
lag zoals vorig seizoen. Het laatste toe-
stel was vloer, waar beide heren turn-
den. Sybren had helaas een val bij zijn 
hurksalto halve draai, maar herstelde 
zich prima in zijn oefening en turnde 
een prima spagaat heffen tot hand-
stand. Zo turnde hij toch nog een keu-
rige 10.70 bij elkaar. Gabriel die altijd 
al sterk op vloer was, heeft zich hier 
wederom bewezen. Hij turnde stabiel 
met strakke series, als arabier – flikflak 
– streksalto en een overslag – streks-

alto. Dit zorgde voor een mooie eind-
score van 12.05 op vloer voor Gabriel. 
Het doel was om de limiet te turnen 
die nodig is voor plaatsing voor het 
NK. Hiervoor moesten de jongens een 
totaalscore van 180 punten behalen. 
Door een fantastische inhaalslag heb-
ben de jongens een score van 185.55 
bij elkaar weten te turnen. De heren 
kunnen zich dus samen met hun col-
lega’s van RK DOS Kampen gaan op-
maken voor het NK teamcup op 18 en 
19 november in Amsterdam!

Wedstrijdverslag Eurobottle 
Voorwaarts - Kwiek
TWELLO.- Voor de derby tussen Kwiek en Voorwaarts is het in het algemeen niet 
nodig om ons extra te motiveren. Dit zijn wedstrijden in een bomvolle jachtlust 
die je graag wilt winnen en je weer 100% moet geven. Vandaag leek het erop dat 
wij dit gevoel net wat meer hadden dan Kwiek. Vanaf het begin namen wij de 
leiding en liep Kwiek achter de feiten aan. Na 10 minuten stonden we 7-2 voor. 
Kwiek speelde een open dekking waardoor we goed met onze cirkel konden sa-
menspelen. Jammer vonden we het feit dat de scheidsrechters weinig toelieten 
waardoor we onze snelheid niet konden halen in de aanval. Toch werd de voor-
sprong eind tweede helft langzaam uitgebouwd tot 9 doelpunten. De rust werd 
bereikt met een stand van 17– 8 op het scorebord.
Hoewel we tevreden waren over ons spel wilden we toch meer snelheid en mooie 
aanvallen opzetten. Tweede helft was Kwiek teveel cadeaus aan het weggeven. 
Door de 5-1 dekking van Kwiek glipten we regelmatig langs de verdediging heen 
en lieten we de keepster vanaf de 6-meterlijn kansloos. Daarnaast werden er veel 
penalty’s gefloten aan beide kanten, waarbij Melissa die van ons goed benutte. 
Onze nieuwe fans uit Beekbergen (door Melissa meegenomen) lieten dan weer 
van zich horen. Hoewel we de snelheid begin tweede helft nog niet hadden ge-
vonden, was het na een kwartier spelen ‘uitzoeken’ in de break-out. We liepen de 
break meestal met 2 a 3 speelsters waardoor er steeds wel iemand vrij kwam te 
staan. Er werd dan ook gescoord van alle posities. Met een stand van 40-27 werd 
de wedstrijd afgefloten. Na afloop werd de winst gevierd in de kantine waar de 
supportersvereniging een feestje bouwde met het Rad van avontuur. Volgende 
week op weg naar de tweede Derby om 19.30 uur tegen Bentelo. Mis deze wed-
strijd niet en kom ons weer aanmoedigen.

V en L vrouwen 1: 
“We hebben goed gevoetbald, 
alleen we vergaten te scoren”
DE VECHT.- 0Thuis vond de wedstrijd plaats tussen V en L VR1 en ST: Ratti/
Almen VR1. Maar voordat er gesproken werd over voetbal stond er nog een leuke 
verassing te wachten voor onze aanvoerder Linda Casteel. Zij werd de avond er-
voor uitgeroepen tot prinses carnaval uit Vaassen en dit moest natuurlijk gevierd 
worden. Door een smoes van Lieke kwamen zij later aan bij de voetbalclub. De 
rest van de meiden zat in de kantine met een zogeheten ‘steek’ op het hoofd en 
toen onze carnavalsprinses binnen kwam werd er ‘Alaaf’ geroepen en geklapt. 
We hadden ook nog een jarige in ons midden. De jongste van het stel, Anoek, 
vierde haar ‘sweet sixteen’. In de kleedkamer werd er natuurlijk even voor haar 
gezongen. Nu moesten de dames van V en L zich gaan focussen op de wedstrijd. 
De blessures waren grotendeels weer over, waardoor er gestart kon worden met 
vijf wissels. De tegenstander stond twee plekken boven ons, dus een makkelijke 
wedstrijd ging het niet worden. De aftrap was voor de tegenstander. De trainer 
had ons al gewaarschuwd voor een spits met een hard schot. Dit bleek niet min-
der waar; er kwamen een paar gevaarlijke schoten op  goal. Maar de dames van 
V en L lieten de koppies niet hangen en er werd hard teruggevochten, waardoor 
wij ook een aantal kansen kregen. Zo kreeg Myrna in de 4e minuut de bal voor 
haar voeten en schoot op goal. Deze werd helaas gepakt door de keepster.  In de 
6e minuut kreeg Linda Casteel de bal voor de voeten en wou van afstand schieten. 
Laura dook weg, maar kreeg alsnog de bal hard tegen haar kont aan. Onze verde-
diging stond sterk en we hadden keepster Evelien die de bal uit het doel wist te 
houden. Zo kwam in de 25e minuut nog een aanval van de tegenstander, zij kwam 
1 op 1 te staan met Evelien, maar ze maakte geen schijn van kans. Met 0-0 aan 
de thee,  Celester, Brigit en Sharon kwamen er in voor Esmay, Ilona en Myrna. 
De 2e helft waren de dames van V en L duidelijk beter. Ons spelletje werd ge-
speeld en de tegenstander kwam nauwelijks nog aan onze kant van het veld. 
Femke en Lieke schoten meteen na rust al op goal, helaas zorgde de keepster 
ervoor dat de bal niet in het net terecht kwam. Toen nog een wissel, Anoek kwam 
er in voor Jolijn. In de 64e minuut nog een spannende aanval van de dames van 
V en L. Cissy kwam 1 op 1 met de keepster, speelde haar uit, maar de bal rolde 
te hard en ging hierdoor over de achterlijn. Onze prinses gaf aan last te hebben 
van haar hamstring, daarom kwam Linda O voor haar in de plaats. De wedstrijd 
is geëindigd in de brilstand. 

http://www.tennisclubteuge.nl


Pagina  30 Voorster NieuwsWoensdag 15 november 2017

Markt Twello
vrijdagmiddag
van 12.30 tot 

17.30 uur

Huldiging jubilarissen V.V. Activia
TWELLO.- Op vrijdag 10 november zijn tijdens de 
Algemene Ledenvergadering diverse Activianen 
gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap bij 
V.V. Activia. Voorzitter Pauline Achtereekte had 
voor allen een persoonlijk woordje voorbereid en 
overhandigde daarna een fraaie bos bloemen en een 
mooi aandenken. 

Op de foto v.l.n.r. John Oosterbroek, Ramon Jonge-
pier (beiden 40 jaar lid), Loek Gerritsen, Ferry Frek 
en Jan Twellaar (allen 50 jaar lid). Ronny Roeke (40 
jaar) en Jacob Wassink (70 jaar) vierden ook hun 
jubileum maar waren helaas verhinderd om bij de 
huldiging aanwezig te zijn

Speel mee in het Peter Verburg Schaaktoernooi
TWELLO.- Het door de Twellose 
Schaakclub georganiseerde Ver-
burgtoernooi is voor iedereen die 
de regels van het spel eigen is. Het 
toernooi wordt opgesplitst in drie 
groepen. Huis- en tuinschakers en 
clubspelers met een lage rating 
worden ingedeeld in groep C en 
verdelen hun eigen prijzenpot. De 
betere schaker speelt in de A- of 
B-groep.

Het toernooi wordt gehouden op 
zondag 26 november bij Brasserie 
KriebelZ in Terwolde. Het begint om 

10 uur ’s ochtends en duurt tot circa 
half zes. Bij het inschrijfgeld is een 
lunch inbegrepen. Senioren betalen 
€ 15,-, onder 18 betaalt € 12,- vooraf 
te voldoen. Op de site twellose-
schaakclub.nl staat het inschrijffor-
mulier en alle verdere informatie 
over het toernooi.

OSBO competitie
Twello 1 heeft ook zijn tweede com-
petitiewedstrijd gewonnen. Met de-
zelfde cijfers als vorige maand werd 
Doesborghs SG in Twello met 4½-
1½ verslagen. Jos Barendregt zorgde 

voor een vroege 1-0 voorsprong. Hij 
won in de opening een stuk tegen 
twee pionnen en later nog een vol 
stuk. Wobbe de Vries scoorde 2-0. 
Hij stond aanvankelijk beroerd maar 
na een penning trok hij de partij 
naar zich toe.

Zichtbare spanning
Henk Casteel, René Rouwhorst en 
Tjeerd de Jong speelden achtereen-
volgens remise. Casteel redde zich 
met eeuwig schaak, Rouwhorst 
miste een kans in het middenspel en 
kwam in een gelijkwaardig eindspel, 

terwijl De Jong remise aanbood waar 
misschien nog een winstkans was 
geweest (3½-1½). De spanning was 
van het gezicht van Gerard Bons af 
te lezen. Hij verspeelde simpel een 
kwaliteit, maar was met het loper-
paar dermate dwingend dat hij als-
nog won.

Derby
Twello 2 won de derby in Deventer 

nipt (3½-2½) van Pallas 3. Jan de 
Boer en Kees Kuijk zorgden voor 
een snelle 2-0 voorsprong. Maar 
Pallas kwam terug. Frits Frijlink en 
Eddy Sander verloren hun partij. 

Daarna speelde Berry Hoogstraten 
remise (2½-2½). In een spannende 
slotfase haalde Coen Hilbrink de 
punten voor Twello binnen. Zijn 
tegenstander verbruikte te veel tijd.

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 
info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

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

TURKSE ABRIKOZEN

CASHEWNOTEN

GEMENGDE NOTEN 
MET PINDA’S

AMANDELEN MET VLIES

4.99

7.99

7.50

6.99

10.00

NU 500 GRAM

1000 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

750 GRAM

NOTEN AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON

NATUURVOEDING AFDELING
WAARDEBON

ZUIDVRUCHTEN AFDELING
WAARDEBON

Hollandse bloemkool

0.75
Zoete mandarijnen
zonder pit 3.50

Bananen

1.0028 stuks per kilo

DROP SNOEP
& CHOCOLADE

Gooi wat in mijn schoentips!!!

Sintzakjes 
Sint verrassingsei
Chocolade lolly’s piet

Melk/wit/puur

200 gram 2,95
Chocolade lettertjes

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 3 KILO398 299 249
PERSSINASAPPELS
‘VOL SAP EN HEERLIJK VAN SMAAK’

ELSTAR APPELEN
‘KNAPPERIG, SAPPIG EN ZOET/ZUUR’

DOYENNE DU COMICE 
HANDPEREN 
’HOLLANDSE KLASSE 1’ 

NU 25 STUKS NU 2 KILO NU 2 KILO
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. Postadres: 
Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; of kijk op 
de site : www.okvvoorst.nl

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
KERKDIENSTEN

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn: 
0900 600 90 00 
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
de Centrale Huisartsenpost Salland 
0570 50 17 77.
a.s.Donderdag 16 november is de 
gehele huisartsenpraktijk in Kla-
renbeek gesloten. Voor dringende 
zorg kunt u contact opnemen met dr. 
Roessingh in Voorst of dr. Kuypers in 
Wilp.
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.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 
17.30 uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 
uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u 
op werkdagen van 17.00 – 20.00 uur 
en op zaterdag, zon- en feestdagen 
van 10.00 – 17.00 uur terecht bij 
de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in 
Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, Tuin-
straat 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. Internet: 
www.sensire.nl, E-mail: info@sen-
sire.nl .
VéRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, 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 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de 
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in 
Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van 
nood) en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappelijk 
Netwerk Voorst, inloopspreekuur bij 
Kulturhus op werkdagen van 09.00-
14.00 uur. Tel. 0570 74 51 11. 
Voor meer informatie www.meeve-
luwe.nl 

MEDISCHE DIENSTEN

Zondag 19 november 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. C. van Krim-
pen.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
J. Ek.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.00 
uur J. van Estrik, 15.00 uur ds. W. 
van Vlastuin. 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. D. 
van Meulen. 19.00 uur ds. T. van 
Staalduin Jeugddienst.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur dhr. R. Bloemendal.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk.   
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
dhr. H. Mentink.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. H. 
Boon.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. E. 
Kl. Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, geen 
dienst.  
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastor Sebastian.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” 
te Zutphen, 10.00 uur, ds. C. v/d 
Valk, 17.00 ds. C. v/d Valk.

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

Jeugdteam springen SV Twello 
plaatst zich voor NK B-lijn

TWELLO.- Zaterdag 4 november 
heeft het jeugdteam groepsspringen 
van SV Twello hun kwalificatie-
wedstrijd B-lijn gehad. De wedstrijd 
werd gehouden in Heerenveen en 
de teams konden zich plaatsen voor 
het Nederlands Kampioenschap 
springen dat wordt gehouden op 9 
december 2017 in Sittard.
Het was alweer een tijdje geleden dat 
SV Twello meedeed aan springwed-
strijden. Voor zowel de springers en 
trainers was het dus weer even wen-
nen, vooral qua reglementen.  Het 
jeugdteam, bestaande uit Stijn Lam-
mers, Mik Lamers, Carsten Klomp, 
Tess Flierman, Tessa Haarman, Es-
ther Roelofs en Benthe Neuleman, 
begon hun wedstrijd op minitramp 
pegasus. Daarna volgden airtrack en 
minitramp. Er was wel wat spanning 
voor de wedstrijd, vooral omdat 

er in de training voor de wedstrijd 
nog wat zaken waren aangepast. Het 
doel was dan ook kijken hoe het gaat 
op springwedstrijden en kijken waar 
nog aan gewerkt kan worden voor de 
volgende wedstrijden. De jongens 
en meiden hebben hun best gedaan 
en hebben mooie sprongen laten 
zien. Vooral op airtrack werd er net-
jes gesprongen (16.60 punten). Op 
pegasus moesten de springers nog 
even wennen en dit was ook terug 
te zien in de score (10.10 punten). 
Op minitramp werd een score van 
15.75 punten behaald. Uiteindelijk 
kunnen zowel de springers als trai-
ners met een tevreden gevoel terug 
kijken op de wedstrijd en weten ze 
waar ze aan moeten werken. Op alle 
toestellen heeft het jeugdteam zich 
geplaatst voor het NK en dat is zeker 
een felicitatie waard.

Algemene ledenvergadering ETT

Hans Koning (links) en Henk Horstink.

TWELLO.- Op maandag 6 november 
werd bij De Vier Seizoenen in Twello 
de Algemene Ledenvergadering van 
de Eerste Twellose Toerclub (ETT) 
gehouden. Voorzitter Albert Vosme-
ijer heette de ruim 50 aanwezigen 
van harte welkom. Hij ging door met 
het goede nieuws dat Patrick Fuijk 
heeft aangegeven de nog openstaan-
de functie van secretaris bij de ETT 
te willen vervullen. De komende 
periode zal het bestuur gebruiken 
om Patrick in te werken. Hij zal in 
die tijd het bestuur ondersteunen. 
De officiële benoeming vindt plaats 
tijdens de voorjaars ALV op 20 fe-
bruari 2018. Omdat de ETT zonder 
vrijwilligers nergens is, worden van-
avond twee van hen in de bloeme-
tjes gezet. Henk Horstink organiseert 
al 25 jaar met enthousiasme samen 
met anderen de Avondfiets4daagse: 
hét fietsevenement rond Twello dat 
elk jaar in juni plaatsvindt. Er komt 
een hoop bij kijken om ervoor te zor-
gen dat alles vlekkeloos en plezierig 
verloopt, zodat de vele deelnemers 
er elk jaar weer enthousiast op kun-
nen terugkijken. Daarnaast wordt 
Hans Koning benoemd als Lid van 
Verdienste, omdat hij zich al jaren 

inzet voor de club sinds hij in 2003 
lid werd. Hij was niet alleen twee 
jaar lid van de PR&ETT commissie, 
maar was ook zeven jaar secretaris 
en heeft zich in die tijd bewezen als 
een ware bestuurder die met ver-
nieuwende voorstellen voor de club 
kwam. De ledenvergadering gaat 
akkoord met zijn benoeming. Na 
de pauze was er nog voldoende tijd 
voor nuttige fietsinformatie. Want 
hoe zet je als (fanatieke) fietser goede 
routes uit als je een keer niet met de 
club fietst en dus zelf moet beden-
ken waar je heen gaat? Klaas Veen-
baas van ‘Opfietsen: Over alles wat 
fietsen leuker maakt’ gaf een presen-
tatie over hoe GPS-systemen werken. 
Wat kunnen de verschillende soorten 
fietscomputers wel en niet, hoe ge-
bruiksvriendelijk zijn ze, hoe zet je 
een route uit en waar moet je dan op 
letten? Na deze uitgebreide voorlich-
ting zijn saaie routes of verdwalen 
voor de leden van de ETT dus geen 
optie meer. Albert Vosmeijer sluit de 
vergadering af en hoopt iedereen tij-
dens de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 
januari 2018 weer te mogen begroe-
ten. Ga voor meer informatie over de 
ETT naar www.ett-twello.nl.

 

VOORSTER NIEUWSSPORT

De winter komt eraan.  De foto is gemaakt in 1942 in De Vecht. Wie zijn deze sportievelingen?

Reacties naar info@okvvoorst.nl of telefoon 0571 277090.
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

http://www.ett-twello.nl
mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl


Hij is er weer!
Een heerlijk gevulde broodtas

1 Jumbo tas gevuld met:
• 4 broodjes: kaiser, pompoen 
 of multikorn
• 250 gram heerlijke kruidnootjes
• 1 brood: wit, bruin, volkoren 
 of Dikkers dubbel donker
• 2 heerlijke gevulde speculaaskoeken
• halve krenten- of halve  rozijnenbrood

Normaal 8.50 - 8.80
Nu voor 500

Voor deze boodschap is het uiterst noodzakelijk dat u er een tas bij krijgt.
Zoveel heerlijke producten zijn anders niet te tillen. Vandaar!

Deze aanbieding is geldig van 
donderdag 16 november t/m zaterdag 18 november. Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello


