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Veluws College Twello heeft een
gouden Schoolkantine Schaal
Prinsenbal
in Vrogge
Reuiers Darp

Overweldigende
belangstelling
opening nieuwe Peco
•••••
De SPG en Zorgmanege
de Vrijbuiters slaan de
handen ineen

DE VECHT.- Op zaterdag 1
december gaat het nieuwe
carnavalsseizoen van Carnavalsvereniging ‘De Vrogge
Reuiers’ van start. In residentie de Grote Slok alias Zalencentrum De Groot, zal er
een groot Prinsenbal worden
gehouden. Het Prinsenbal
begint om 20.30 uur en om
21.00 uur wordt er geloot wie
de nieuwe jeugd Prins, Prinses en adjudant wordt. Ook
wordt de jeugdraad van 11
bekend gemaakt.
Aansluitend zal de ontmanteling van Prins Peterjan de eerste en zijn Prinses Ester plaats
vinden. Vervolgens zal het best
bewaarde geheim van De Vecht
en omstreken bekend worden
gemaakt via een spectaculaire
onthulling: Wie worden aankomend jaar Prins en Prinses
van Vrogge Reuiers Darp? En
wie volgt adjudant Robin op?
Rond de klok van 22.11 uur
zal de nieuwe Prins en Prinses
worden geïnstalleerd. Zij gaan
voor het 46e jaar regeren over
de Narren en Narrinnen uit het
Vechtse Vrogge Reuiers Darp en
de wijde omgeving.
De avond wordt uiteraard muzikaal omlijst door B&B Party
show. Zij bieden een gevarieerd
repertoire met de meest uiteenlopende genres voor jong en
oud. Entree is €5,00. Voor leden
is de toegang gratis.

TWELLO.- Het Veluws College Twello heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2018 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laat de
school zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. Op woensdag 21
november heeft de wethouder Onderwijs van de gemeente Voorst, de
heer Harjo Pinkster, de Gouden Schaal overhandigd.
Op woensdagochtend is de sfeer op
VC Twello toch net even anders dan
op andere dagen. Er heerst een gezellige drukte in de keuken met ouders die heerlijke broodjes aan het
klaarmaken zijn. Het water loopt je
in de mond als je het ruikt en ziet.
Net iets voor twaalf uur staat menig
leerling in de startblokken om een
sprint naar de verkoopbalie te trekken. Nu maar hopen dat je favoriete
broodje er nog is, en ze zijn nog gezond ook! Niet alleen op woensdag,
maar iedere dag zijn er gezonde producten, zoals verse groente en fruit,
melkproducten, suikervrije drankjes
te krijgen. De vertrouwde noedels en

WILP.- In de weken voor kerst wordt Wilp weer omgetoverd tot een
idyllisch dorp met prachtige kerstverlichting. De plaatselijke Belangenverenging organiseert tussen 10 en 15 december wederom de Lichtweek. Bewoners van het dorp worden hierbij opgeroepen om de huizen
en tuinen sfeervol te verlichten. Wellicht is het een idee om dit samen
met de buurt of straat te doen. Voor wie de mooiste verlichting heeft
aangebracht ligt er ook nog een prijs klaar. Op vrijdag 14 december is
er vanaf 18.00 uur een gezellige wandeling langs de verlichte huizen.
Begin en eindpunt is dorpshuis De Pompe en hier is na afloop gratis
koffie en glühwein. De deelnemende kinderen krijgen voor de wandeling een mooie led foamstick uitgereikt. Na afloop is er voor de jeugd
een disco in de kelder van het dorpshuis. Bij de kerk zijn die avond ook
nog enkele activiteiten.
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cup of soup staan ook nog steeds op
de menukaart. Het verse fruit wordt
tegen kostprijs verkocht. Wil je geen
geplette appel in je tas, dan kun je
er voor hetzelfde geld eentje kopen
in de kantine. Sanne: “Ik vind het
leuk hoe er elke woensdag broodjes
gemaakt en verkocht worden. Mijn
favoriete broodje is een panini met
ham en kaas. Erg lekker!”
De leerlingen mochten ook zelf met
suggesties komen voor nieuwe gezonde broodjes. Er werd een prijsvraag uitgeschreven die gewonnen
werd door Toine Rademaker en
Viktor Bjarnason. Hun broodje zalm
gaat binnenkort in de verkoop. Er
waren ook prijzen voor Sven Vorselman, Lisa Kiesbrink, Anna Bonte,
Kevin Wijbenga, Micha Tadema en
Ellis Koolman. Tijdens een feestelijke uitreiking in de aula werden tegoedbonnen voor een gratis broodje
door wethouder Pinkster aan hen
uitgereikt.
De ouderraad was vanaf het begin
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BUSSLOO.- De Martinuskerk in
Bussloo komt op 8 december helemaal in kerstsfeer. In deze kerk met
haar prachtige akoestiek brengt La
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betrokken bij het initiatief om samen
met de school een gezonde kantine
te creëren. Een grote groep ouders is
betrokken bij de inkoop, de voorbereiding en het klaarmaken van deze
gezonde producten. Een wisselende
groep ouders is elke woensdag op
school om een bijdrage aan dit project te leveren. Hun gezonde etenswaren vinden elke woensdag gretig
aftrek.
Het Veluws College heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te
maken. Een gezonde uitstraling en
een gezonder aanbod staan centraal
in hun gezonde schoolkantine. Het
oog van leerlingen valt meteen
op de keuze in gezonde broodjes,
groente en fruit. En er is altijd water
beschikbaar; er is een watertappunt
in de aula van de school. Alle leerlingen hebben bij de opening van
het gebouw een waterfles ontvangen. De leerlingen zijn blij met dit
aanbod dat verleidt om gezonder te
kiezen.
Ralf: “Ik vind het handig, want
ik kan snel een flesje vullen als ik
dorst heb.” Simon: “Wat handig is
dat je op zo’n centraal punt je fles
kunt vullen.” Veel leerlingen maken
gebruik van dit tappunt.

houdt u mobiel!
aPK Keuring | onderhoud
airco Service | ruiT reParaTie
Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT
jandecroon.nl | Tel: 0571-275903
De school heeft de kantine gezonder
gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze
richtlijnen zijn opgesteld door het
Voedingscentrum, in opdracht van
het ministerie van VWS. De visie
erachter: jongeren vormen onze toekomst. Willen we dat zij gezonder
leven, dan is het belangrijk dat zij
ook op school gezond kunnen eten
en drinken. Zij brengen hier immers
een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel
gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine is een
langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en
mbo-scholen. Voor meer informatie:
www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

Kerstconcert met Barokensemble La Soranza

JASSEN & JACKS

€ 6400

Twelloseweg 79, Terwolde
T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl
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2e Matras

ZATERDAG

WWW.PIETZOOMERS.COM

Soranza een afwisselend programma met vocale en instrumentale
muziek van onder meer Praetorius,
Messaus, Mayer, en Vierdanck.
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Intratuin Deventer Burg. Van der Feltzweg 142
0570-616543, Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

Vanuit de traditie om cantiones
natalitiae (letterlijk ‘geboortegezangen’) onder het ‘kindjewiegen’ te
zingen in bijna de gehele 17e eeuw,
werden deze Latijnse of Nederlandse kerstliederen, eenvoudig en eenstemmig van oorsprong, uitgebreid
met instrumentale terugkerende refreinen en afwisselende gedeelten
voor solisten en koor.
Ensemble La Soranza streeft er naar
om het repertoire authentiek uit te
voeren. De bezetting is klavecimbel, cello, twee blokfluiten en zang.
Het ensemble is opgericht door vijf
musici vanuit gemeenschappelijk
enthousiasme en passie voor de barokmuziek.
Voor wie het concert wil bezoeken
op zaterdag 8 december om 15.00
uur, kan kaarten bestellen via:
www.sint-martinuskerk-bussloo.org
Voorverkoop € 15,- en aan de kerk
€17,50. Studenten/CJP €10, - Kinderen gratis

Familie berichten
Wilt u voor een
overleden vriend,
collega of
verenigingslid
ook een
rouwadvertentie
plaatsen?

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon.
H. Pragt
Op 85-jarige leeftijd is overleden

Albert Willem Peters
Ab
* Groningen, 10 maart 1933

t Empe, 20 november 2018

Ga naar
www.monuta.nl/rouwbericht

Correspondentieadres:
Steunfonds Humanisme
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!
Tandzorg Op Maat is een groepspraktijk van tandartsen en
mond-hygiënisten. Wij doen er alles aan om u op uw
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht vinden wij
belangrijk, evenals een goede (mond)hygiëne en preventie.
U bent van harte welkom om samen met ons te werken
aan gezonde tanden en een stralende lach.
Dorpsstraat 26c
7391 DE Twello
Tel: 0571 27 60 40

Bel of schrijf u nu in via de site

TandzorgOpMaat.nl

Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden.
Zijn dank gaat uit naar de liefdevolle zorg van Verian, team Brummen.
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Nijverheidsstraat 27 - 7391 ZT Twello - tel: 0571 - 290972
open: ma-vr: 7.30 - 16.00 uur za: 8.00 - 12.00 uur

Aangesloten incl.
thermostaat
vanaf:

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

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

tel. 06-13694873

info@kbschroot.nl

Grafverzorging van begin tot eind

€1695,-

De Kouswijken
Zutphenseweg 4b (de Kar)
Tel: 055 - 3012365
dekouswijken@gmail.com
www.kouswijkjansen.nl

Tullekensmolenweg 119

7364 BB Lieren
055-5061860

www.installatiebedrijfjanssen.nl

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

Sierhekwerken en aanhangwagens
Marinka de Haan
persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59
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n
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is
begin
rouwverwerking?

www.marinkadehaan.nl

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

www.hulleman-zn.nl
Diverse maten
Alles op voorraad

06 43997838
dag en nacht

Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid
Respectvolle, persoonlijke
en betrokken begeleiding
Werkzaam in de Gemeente
Voorst
Familiekamers 24 uur per
dag toegankelijk

Workshops bij Michelle’s Bloemenwereld
Woensdag 12 december kerst tafelstuk
Donderdag 13 december kerstkrans
Dinsdag 18 december kerst spies
Woensdag 19 december kerstarrangement
De kosten bedragen €35,Opgeven kan tot en met 8 december.

Uurwerk reparaties

Hans Hartgers
06-23920153

michellesbloemenwereld@gmail.com
06-14421526
Voor meer informatie en foto’s
michellesbloemenwereld

Klokken en Horloges
(batterijen)

Partycentrum De Scherpenhof 1e & 2e Kerstdag
Bowlingbaan

Kinder-arrangement

Kerst-arrangement

max. 6 per baan

1 u bowlen, hapjes, 2 consumpties
incl. toegang Play City

1u bowlen, hapjes, 2 consumpties

€19,50 (per uur)

€12,50 p.p.

Bowlingbaan
24 dec kerstavond
14.00 tot 21.00 uur

Kerst vier je op
De Scherpenhof

Voor reserveringen bel: 0571-291731

Camping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde,
tel. 0571-291731 www.scherpenhofplaycity.nl

€9,95 p.p.

Openingstijden
Bowling 14:00 tot 00:00 uur
Play City 12:00 tot 16:00 uur

Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33, Twello

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

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

We staan 24/7 voor u klaar:

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

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

Woensdag 28 november 2018

Overweldigende belangstelling
opening nieuwe Peco
TEUGE.- Met toch wel enige spanning werd er in Teuge uitgekeken naar het afgelopen weekend.
Want na jaren van plannen maken, bouwen en daarna afwerken
was het moment van de opening
van het nieuwe pand van Stichting Jongerenwerk Peco eindelijk
gekomen. Vrijdagavond vond de
officiële opening in bijzijn van
genodigden plaats en zaterdagavond was de eerste openstelling
voor het grote publiek.
Op een select groepje ingewijden
na, was het voor iedereen een verrassing hoe vrijdagavond de deuren
geopend zouden worden. De aanwezigen werden niet teleurgesteld.
Iedereen die op welke wijze dan ook
een bijdrage heeft geleverd aan de
realisering van het pand was uitgenodigd. Zij waren getuige van een
spektakel zoals dat alleen bij Peco
kan. Met een drone werd de sleutel
ingevlogen waarna de voorzitter van
Peco, Henry Hurenkamp, de deuren
opende. Onder de aanwezigen was
ook burgemeester Penninx, die zich
oprecht geïnteresseerd liet rondleiden. Hij was onder de indruk van
de hoge kwaliteit van de afwerking
en de diverse technische vernuften.
En dat in de wetenschap dat na de
ruwbouw vrijwel alles door vrijwilligers is gerealiseerd. De burgemeester stond daarin niet alleen want ook
de overige aanwezigen keken hun
ogen uit. Na een mooie speech gaf
de voorzitter de microfoon door aan
burgemeester Penninx die met zijn
toespraak er blijk van gaf zich verdiept en goed voorbereid te hebben,
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Voorster Nieuws

Sprengen en
beken op
de Veluwe

auto

schade?

VOORST.- De Oudheidkundige
Kring Voorst organiseert op donderdag 29 november voor leden
en niet-leden een lezing in het
Dorpshuis van Voorst. De heer Joram van Breda verzorgt een diapresentatie over de historie van de
Sprengen en Beken op de Veluwe.
Voor leden en niet leden vrij entree.

Foto: Lucas Harbers.
wat zeer werd gewaardeerd door de
mensen van Peco.
Na deze geslaagde officiële opening
was het de volgende avond tijd voor
het eerste echte ‘Peco 2.0 feest’. Dat
er ruime belangstelling zou zijn had
de organisatie van te voren wel ingeschat, maar de mensenmenigte
die vanaf 21.00 uur voor de deur
stond overtrof werkelijk iedere verwachting. Naar schatting kwamen
zo’n 500 mensen een kijkje nemen.
Het waren onder meer de ‘bezoekers
van vroeger en nu’ die nieuwsgierig
rondscharrelden in de verschillende
vertrekken van het moderne maar
sfeervolle nieuwe pand. Ze bewonderden het interieur dat een industriële uitstraling heeft gekregen en
zagen dat er speelse details in zijn
verwerkt, zoals een houten bank in
de bestuurskamer die gemaakt is

van de lambrisering uit de zaal van
het oude gebouw en de kranen in de
toiletten die uitgevoerd zijn in de
vorm van een biertap.
Bovenal was het een prachtig feest
dat onderdeel uitmaakte van een
historisch weekend waar Peco dierbare herinneringen aan zal bewaren.
De jeugdsoos die ooit begon in een
varkensschuur aan de Parmentierstraat kon zich geen mooiere start
van haar nieuwe toekomst aan de
Fokkerstraat wensen. Peco heeft
een nieuw jasje gekregen dat nieuwe kansen en mogelijkheden biedt,
en wat bovenal perfect past om de
unieke gezelligheid waar Peco in de
wijde omgeving om bekend staat.
Oftewel, ouderwetse gezelligheid in
een nieuwerwets jasje: Peco 2.0 is
van start!

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28

Bossen, heide, heuvels en droge
zandgrond horen bij het beeld van
het Veluws Landschap.
Stromend water op de Veluwe is
minder bekend, maar zeker niet
minder interessant.
Het kristalheldere water stroomt
door de Veluwse Beken. Naast de
twee natuurlijke beken gaat het daarbij om meer dan 150 sprengenbeken.
Deze, in de middeleeuwen gegraven
sprengenbeken zijn zonder meer
uniek. Met hun watertoevoer dreven
ze in die tijd de voor de economie
zo belangrijke watermolens aan.

Daarmee werd onder meer graan
verwerkt en papier en koper geproduceerd.
De Veluwe is nagenoeg het enige gebied in Europa waar deze gegraven
beken voorkomen.
Kortom: een bijzondere lezing over
een uniek stukje cultuurhistorisch
erfgoed op donderdag 29 november
in het Dorpshuis van Voorst. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30
uur.

Engelse sfeer
in Dorpshuis

Feestelijke opening rondweg
VOORST.- De laatste dagen is nog
hard gewerkt aan het planten van
heel veel bomen en beukenhagen,
maar op vrijdag 30 november
opent gedeputeerde Conny Bieze
samen met burgemeester Jos Penninx de N345 rondweg Voorst. De
provincie Gelderland nodigt iedereen van harte uit om bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te zijn.
Ter hoogte van de fietstunnel in de
Klarenbeekseweg is een feestlocatie
ingericht. U kunt die locatie bereiken via de rotonde bij firma Bruntink (Rijksstraatweg 44).
Het programma voor deze middag
ziet er als volgt uit: Vanaf 13.30 uur
is de ontvangst en om 14.15 uur
wordt de officiële openingshandeling verricht door gedeputeerde
Conny Bieze en burgemeester Penninx. Van 14.30 tot 16.00 uur kunt u
rondritten maken over de rondweg
in een tuktuk, familieskelter of een

Nu nog heel rustig, maar vanaf zaterdag 1 december is de rondweg
open voor verkeer
ander voertuig. Op de feestlocatie
is ook een kleine expositie van de
archeologische vondsten die tijdens
de werkzaamheden tevoorschijn

zijn gekomen.
Voor de kinderen is er een springkussen, een zweefmolen en een poffertjeskraam.

De drie wijzen en de kerstmarkt in het dorp

NIJBROEK.- Dat er kinderen op basisschool Ten Holtens Erve zijn met een
talent voor koken en bakken, bleek wel tijdens een high tea die zij samen
met het Dorpshuis in Nijbroek hadden georganiseerd. Ze hadden allerlei
lekkers gemaakt, waaronder sandwiches, hartige hapjes, soep en heerlijke
zoetigheden. Daarbij hoorde natuurlijk ook een lekker kopje Engelse thee. De
kinderen ontvingen zelf de gasten, organiseerden de bediening aan de tafels
en zorgen dat alles naar wens verliep. Dat was best spannend, maar alles ging
goed. De gasten hebben genoten van een gezellige en gastvrije middag die
zeker voor herhaling vatbaar is.

Oud papier Welsum
WELSUM.- Zangvereniging Harmonie en sportvereniging Welsum
gaat oud papier ophalen op zaterdag 1 december.

Verkopen?
Open
dag

10032012 STDE 1-1:Opmaak 1

VOORST.- Vrijdag 7 december van 15.00 tot 19.00 uur is er
weer een kerstmarkt in de dorpskerk van Voorst. In de kerk
vindt u een ruim aanbod van brocante, serviesgoed, boeken en
kerstspullen. De bloemendames staan in “het koor” met eigengemaakte kerststukken en grafstukken.

16:52

Pagina 1

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

In het kerstcafé kunt u ook nog wat nuttigen onder meer snert,
oliebollen, glühwein en warme chocolademelk. De opbrengst van
dit alles is bestemd voor het onderhoud van de dorpskerk.
Een aantal middenstanders uit het dorp staan ook met hun waar in
de kerk. Een gevarieerde markt dus met buiten de levende kerststal.
Natuurlijk ontbreekt de herdertjestocht niet. De eerste tocht begint
om 17.00 uur. De laatste tocht om 18.30 uur. Herder Simon neemt
jong en oud mee door het duister. Op hun tocht komen zij ook bij
de herberg maar zijn ze daar welkom? Balthasar, Melchior en Caspar zijn ook op zoek naar het licht. Het kan koud zijn op deze tocht
dus trek lekkere warme kleren aan. Aan het eind van de tocht is er
vast warme chocolademelk in het kerstcafé.
De organisatie hoopt veel mensen uit Voorst en omgeving te kunnen begroeten in de mooie warme kerk.

15-03-2012

NIJBROEK, Middendijk 3
In het buitengebied met vrij uitzicht over de
weilanden gelegen vrijstaande woonboerderij
(De Kleine Ruytenbergh) met o.a. 5 slaapkamers,
een inpandige garage en een fraai aangelegde
tuin rondom. De woonboerderij stamt van origine
uit 1820 en is geheel gerenoveerd waarbij o.a.
de originele gebinten intact zijn gelaten.
Perceeloppervlakte 3.095 m²,
woonoppervlakte 268 m², inhoud 1.251 m³.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21
In rustige en kindvriendelijke woonomgeving
gelegen helft van een dubbel woonhuis (1978)
met moderne keuken en badkamer,
4 slaapkamers, verlengde stenen garage [ca. 30
meter] en royale achtertuin met meerdere
terrassen op het noord-westen.
Perceeloppervlakte 292 m², inhoud 518 m³,
woonoppervlakte 139 m².

TWELLO, Raccordement 116
Licht, ruimte en comfort! In het dorpscentrum
gelegen 4-kamer appartement (2011) op de
1e verdieping met balkon, eigen parkeerplaats
en fietsenberging in het souterrain.
Het complex is voorzien van een afgesloten
entree met videophone intercominstallatie en lift.
Woonoppervlakte 123 m², inhoud 350 m³.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

Een succesvolle
verkoop!
TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

een
Locatie: BuddezandVraag
7
13
in Wilp
persoonlijk
TWELLO, Acacialaan 4
Enkweg 36
WILP, Grotenhuisweg 40
Vier
luxe nieuwbouwVOORST,
appartementen
te huur in het landelijk
gebied in de WILP,
eVZEnkweg
de14AFliert
Op een aantrekkelijke locatie gelegen vrijstaande
woning met 3 slaapkamers, aangebouwde
garage/berging, carport en fraai aangelegde
voor- en vrij gelegen achtertuin.
Perceeloppervlakte 374 m²,
woonoppervlakte 120 m², inhoud 500 m³.

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Interesse in een nieuwe woning?

De

NVM

Open

Huizen

Dag

op

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!
Op deze dag kunt deze woningen
zonder

afspraak

vrijblijvend

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

Mooi serviesgoed voor uw kerstdiner

woningen op www.bieze-makelaars.nl

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

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

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

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

Installatiebedrijf

A. JANSSEN - LIEREN V.O.F.
We zijn een koeriersbedrijf gevestigd in twello en gespecialiseerd
in spoed opdrachten voor de “food”gerelateerde bedrijven in deze regio.
We zijn per direct op zoek naar een

student / scholier voor de zaterdag en zondag
Werkzaamheden:

Kandidaat heeft:

Wij bieden:

Heb je vragen:

-

Bussen en vrachtwagen wassen
Kleine reparaties uitvoeren
Uitvoeren van koeriers / spoed ritten
Terrein werkzaamheden

-

B- rijbewijs
Aanpak mentaliteit
Verantwoordelijksheids gevoel en kan zelfstandig werken
Geograﬁsch inzicht
Er geen probleem mee om in overleg ook op zondag te rijden

- cao beloning
- Prettige werksfeer in een familie bedrijf
- Afwisselende werkzaamheden (wassen / rijden)
Bel gerust en vraag naar Jan Overmars of Hans Coppelmans

PUNTJES

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

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn,
zoeken wij per direct naar:
 Ervaren installatiemonteurs
 Loodgieters (ervaren)
 Rioolspecialisten (ervaren)
Word jij onze enthousiaste, flexibele nieuwe collega?

Breede Goorstraat 5, 7391 ZX Twello | 0571-271666 | 0622376680 | info@verskoeriers.nl | www.verskoeriers.nl

Marijkeweg 1a
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

Al meer dan 50 jaar hét vertrouwde adres voor al uw
loodgieters-, elektra- en installatiewerkzaamheden. Tevens groot
in ontstoppingswerkzaamheden en leverancier van de Remeha cv
ketels. Wij werken o.a. voor de woningbouw, particulieren, vakantieparken en verenigingen.

Schoon thuis, interieurverzorgster. Betrouwbare huishoudelijke hulp met jaren ervaring.
Heeft plaats op de maandag
of dinsdagmiddag of 1x per 14
dagen op de maandagochtend.
Tel.: 06-12909451 of 0570615660 (na 18:00 uur).
Tegen vergoeding voor zo af
en toe oppas plek gezocht
voor sociale herder kan zowel
buiten (kennel) als binnen, inl.
0642152237

Geïnteresseerd:
Bel, schrijf of mail t.a.v. hr. A. Janssen of mw. J. Den Hollander
Tullekensmolenweg 119, 7364 BB Lieren
(055) 5061860 | info@installatiebedrijfjanssen.nl
Wij bieden:
 Een betrouwbare werkgever
 Een leuk team met collega’s
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Wij vragen:
 betrouwbare/flexibele werknemer
 in het bezit van rijbewijs B (BE = pré)
 VCA is een pré
 zelfstandigheid

AVZ Asbest verzorgt en verwijdert
AVZ
Asbest
verzorgt
uwverwijdert
asbestuw
en wandbeplating.
AVZasbest
Asbestdak–
verzorgt
en
AVZ
Asbest
verzorgt
enuw
verwijdert
AVZ
Asbest
AVZverzorgt
Asbest
verzorgt
en verwijdert
verwijdering
- binnen
ofasbestbuiten.
AVZ
Asbest
verzorgt
uw
asbestAsbest
en verwijdert
VOOR
DEAVZ
LANDBOUW
/wandbeplating.
PARTICULIER
/ BOUW
uw
asbest
dak–
enverzorgt
uw asbest
endak–
wandbeplating.
uwdak–
asbest
en
verwijdering
- binnen
ofwandbeplating.
buiten.

VOOR
DE
LANDBOUW
/PARTICULIER
PARTICULIER
/ BOUW
asbest
dak–
enofwandbeplating.
verwijdering
- u:
binnen
buiten.
We
regelen
voor
VOOR
DEuw
LANDBOUW
/ BOUW
VOOR
DE
LANDBOUW
// PARTICULIER
/ BOUW
VOOR DE LANDBOUW
/ PARTICULIER
/ BOUW
VOOR DE LANDBOUW
/ PARTICULIER
/ BOUW
VOOR DE LANDBOUW
/ PARTICULIER
/ BOUW
We
regelen
voor
u:
VOOR
DEWe
LANDBOUW
/ PARTICULIER
/ BOUW
Asbest
Inventarisatie
WeWe
regelen
voor
u:
regelen
voor
u: voor
regelen
u:

Wevoor
regelen
voor u:
We regelen
u:Inventarisatie
Sloopmelding
Asbest
inventarisatie
Asbest
Inventarisatie
Asbest
Asbest
Inventarisatie
We regelen
voor
u:Inventarisatie
Asbest

MOD/
MOD/
ERN+
ERN+
STYLE
STYLE

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

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

Sloopmelding
Sloopmelding
Asbest
inventarisatie
Sloopmelding
We
verwijderen
zelf het asbest
Sloopmelding
Sloopmelding
Asbest
inventarisatie
Wezelf
verwijderen
We
verwijderen
het asbestzelf het asbest
Sloopmelding
We
verwijderen
zelf
het
We
verwijderen
zelf
hetasbest
asbest
We
verwijderen
zelf het asbest
(SC-530
certificaat)
AVZ
Asbest
(SC-530 certificaat)
Sloopmelding
AVZ
Asbest
BV BV
(SC-530 certificaat)
AVZ Asbest
BV
(SC-530
certificaat)
We
verwijderen
zelf
het
asbest
AVZ
AsbestBV
BV
(SC-530gewenst
certificaat)
(Procescertificaat
asbestverwijdering)
AVZ
Asbest
Indien
gewenst
leveren
en
plaatsen
we
nieuwe
platen
Indien
leveren
en
plaatsen
we
nieuwe
platen
AVZ
Asbest
BV 13-B
gewenst leveren
en asbest
plaatsen we nieuwe platen Holthoevensestraat
Holthoevensestraat
13-B
WeIndien
verwijderen
zelfgewenst
het
Holthoevensestraat
13-B
Indien
leveren en plaatsen we nieuwe platen Holthoevensestraat
13-B
(Procescertificaat
asbestverwijdering)
Indien
gewenst
leveren
en
platen
hulp
bij
subsidie-aanvraag
(€
4,50
/ m2 dak)
7395Asbest
SE Teuge 13-B
Indien
gewenst
leveren
enplaatsen
plaatsen
wenieuwe
AVZ
BV
Holthoevensestraat
Kosteloze
hulpKosteloze
bij subsidie-aanvraag
(€we
4,50
/nieuwe
m2
dak)
SE
Teuge
Kosteloze
hulp
bij
subsidie-aanvraag
(€
4,50
/ platen
m2
(Procescertificaat
asbestverwijdering)
Kosteloze
hulp bij subsidie-aanvraag
(€ 4,50
/ 7395
m2dak)
dak)
7395
SE TeugeBV13-B
Holthoevensestraat
7395
SE
Teuge
AVZ
Asbest
Indien gewenst
en plaatsen(€we
nieuwe
platen
Kosteloze
hulp bij
bijleveren
subsidie-aanvraag
/ m2
dak)
7395
SE
Teuge
Tel.
0571-76
90 30 13-B
Kosteloze
hulp
subsidie-aanvraag
(€4,50
4,50
/ m2
dak)0571-76
Holthoevensestraat
Tel.
900571-76
30
Indien gewenst
leveren
en
plaatsen
we
nieuwe
platen
7395
SE
Teuge
Tel.
90 30 13-B
Informeer
vrijblijvend
naar de
mogelijkheden!
Holthoevensestraat
Tel. 0571-76
90 30
info@avz-asbest.nl
Kostelozevrijblijvend
hulp
bij subsidie-aanvraag
(€ mogelijkheden!
4,50
/ m2 dak)
Informeer
naar de mogelijkheden!
Informeer
vrijblijvend
naar
de
info@avz-asbest.nl
7395
SE
Teuge
Tel.
0571-76
90
30
info@avz-asbest.nl
Kosteloze
hulp bij subsidie-aanvraag
(€ 4,50 / m2 dak) 7395
Informeer
vrijblijvend
naar
de
mogelijkheden!
SE
Teuge
Tel.
0571-76
90
30
info@avz-asbest.nl
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!
Tel. 0571-76 90 30
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! info@avz-asbest.nl
info@avz-asbest.nl
Tel.
0571-76 90 30
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!
info@avz-asbest.nl
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!
info@avz-asbest.nl

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Woensdag 28 november 2018

Verkeersregelaars onmisbaar
TWELLO.- Onlangs zorgden deze
verkeersregelaars samen met nog
acht collega’s voor de verkeersveiligheid bij de intocht van Sinterklaas. Het zijn vrijwilligers die
zich inzetten voor uw veiligheid
en die van anderen tijdens activiteiten.
Gedurende het gehele jaar vinden in
Twello verschillende evenementen
plaats, waaronder Koningsdag, het
Klompenfeest, optochten, het Sinterklaasfeest. Bij al deze activiteiten
dient de verkeersveiligheid goed geregeld te worden. Twello kent een
groep van circa 20 vrijwilligers, die
zich hiervoor inzetten. Bij de intocht
van Sinterklaas waren 16 van hen
actief betrokken. In september verzorgden een aantal van hen het aanen afrijden bij Jachtlust ten tijden
van de griepprik. Op 15 december
zullen de vrijwillige verkeersregelaars zorgen voor veiligheid bij de
Lichtjestocht.

Contact met politie

Dikwijls regelen zij het verkeer bij
wegen die tijdens evenementen om
reden van veiligheid afgezet moeten
worden. Het afzetten van deze wegen wordt altijd enkele weken voor-

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming

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

Jaarvergadering
IJsclub Nijbroek Vooruit
NIJBROEK.- Maandag 12 december vindt de jaarvergadering plaats van
IJsclub Nijbroek Vooruit, vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Arend in Nijbroek. Tijdens het huishoudelijke gedeelte zijn voorzitter Harry Bonhof
en Kevin Pannekoek aftredend en herkiesbaar, terwijl er ook nog een
bestuurszetel vacant is.
afgaand aan het evenement door de
gemeente kenbaar gemaakt in het
Voorster Nieuws. Uit ervaring weten
de regelaars dat de meeste bestuurders hun tekens begripvol opvolgen.
Helaas krijgen zij ook te maken met
bestuurders welke de aanwijzingen
niet op prijs stellen, in het ergste
geval negeren. Bij ongewenst gedrag
wordt het kenteken van de bestuur-

der genoteerd en doorgegeven aan
de politie. Deze bestuurders lopen
het risico thuis bezocht te worden
door de politie.

Interesse?

Denkt u nu: “Ik wil ook helpen met
het verzorgen van veiligheid.” Stuur
dan een mail met uw naam en telefoonnummer naar klaas@dusselaar.nl

Interactieve inspraakavonden voor alle inwoners
GEMEENTE VOORST.- Het gemeentehuis wordt verbouwd, dat
is een feit. Maar hoe kan de gemeente in de toekomst nog meer
tegemoet komen aan de wensen
van de inwoners? Blijven publieke balies bestaan of is er meer behoefte aan privacy? Wil je digitaal
veel zaken kunnen regelen of heb
je liever persoonlijk contact? Is er
behoefte aan ruimere openingstijden van het gemeentehuis, bijvoorbeeld in de avonden? Zou je
liever een afspraak plannen voor
een bezoek of is het juist prettig
om binnen te lopen wanneer het
jou uitkomt?

Naast het bestuurlijke deel zullen natuurlijk ook weer de nodige praktische
zaken de revue passeren. De baan is inmiddels geheel winterklaar: het water
is opgepompt, zodat die door natuurlijk verloop de juiste temperatuur kan
krijgen, zodat bij enige vorst de baan zo snel mogelijk dicht kan vriezen. Ook
het clubhuis is weer aangepakt. Er is getimmerd en geschilderd en de toegang tot accommodatie en baan is verbeterd. De mensen van de vereniging
zijn bovendien de laatste tijd druk bezig geweest om nieuwe parkeervoorzieningen te realiseren. De werkzaamheden bevinden zich nu in een afrondingsfase, zodat bij een mooie schaatswinter de parkeerproblemen voor het
publiek vanaf dit jaar tot het verleden zullen behoren.

Nieuws
Nieuws
& Tips

& Tips
te beperken, men is overal welkom.
De samenleving is vrijwel constant
aan het veranderen en daarmee
ontstaan andere of zelfs nieuwe behoeftes. Wat gisteren zo gebruikelijk
was, wordt vandaag als onpraktisch
ervaren. Via het samen van gedachten wisselen tijdens de bijeenkomsten, ontstaan nieuwe ideeën maar
wordt ook praktisch invulling gegeven aan de vele vragen die er zijn.
Al pratend en schrijvend worden
de vragen en antwoorden duidelijk
die meegenomen gaan worden in de

aanloop naar de verbouwing van het
gemeentehuis.
Hoe kan de gemeente Voorst haar
serviceverlening het beste inrichten vanuit het perspectief van alle
inwoners en ondernemers? Welke
eisen stel jij aan het contact met de
gemeente? Wat kan de gemeente
doen om de serviceverlening te verbeteren?
Denk mee, praat mee en werk mee
aan alles wat jezelf aangaat binnen
de gemeente en bezoek één van de
inspraakavonden!

‘Tante’ Tonny van den Bovenkamp-Voorhorst
tachtig jaar lid sv Terwolde
TERWOLDE.- Sportvereniging Terwolde en “tante” Tonny van de Bovenkamp hebben er inmiddels een
gedenkwaardige verbintenis opzitten.
Tonny is namelijk al 80 jaar lid van de
club. Zij is al jong lid geworden van
de gymnastiekafdeling. Vroeger deed
ze dat, samen met de andere leden van
de “gym” thuis in het café van haar
ouders, later in de gymzaal. Ze is meer
dan 30 jaar vrijwilliger geweest binnen
de afdeling gymnastiek, hiervoor werd
ze in 1994 gehuldigd met de titel lid
van verdienste en later kreeg ze ook
nog een koninklijke onderscheiding.
Voor insiders is ze beter bekend als
tante Tonny, ze was “het” sleuteladres
voor de gymzaal, tot dat de pasjes
werden ingevoerd. Ze was niet alleen
het centrale aanspreekpunt, maar ook
opvangadres en ze voorzag de leiding
graag van een kopje thee of koffie.
Tante Tonny is het duidelijke bewijs
dat “old soldiers never die”, want elke

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Service en Onderhoud

Hoe denk jij over de toekomstige serviceverlening van de gemeente Voorst?

Maandagavond 26 november vond
de eerste bijeenkomst plaats in het
gemeentehuis. Vanavond is er mogelijkheid om mee te praten in het
Dorpshuis van Voorst, waarbij vanaf
19.00 uur de koffie klaar staat (start
om 19.30 uur). Dinsdagavond 11
december kunnen belangstellenden
vanaf 19.30 uur aanschuiven bij
Brasserie Kriebelz in Terwolde (start
om 20.00 uur). De bijeenkomsten
zijn voor alle inwoners van de gemeente Voorst, de locaties zijn gekozen om de reistijden voor bezoekers
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Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Sinterklaas voor de hondenbaas
O, kom er eens kijken
Wat ik in mijn voerbakje vind
Alles gekregen
Van die beste Sint
Een speelgoedballetje aan een touw,
Een groot bot waar ik graag op kauw,
Een halsband met een knipperlicht
Een dekentje dat heel zacht ligt
O, wat kan ik nog wensen?
Een leven lang heel goed gezond
Mijn dierenarts zal mij helpen
Dan blijf ik een blije hond!

Komt u bij ons in de praktijk een voerbakje zetten
voor uw hond? Of kat!?
Dan vragen wij Sint hem te komen vullen!
Twello
Torenbosch 64
7391 CA Twello

Klarenbeek
Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

zondag staat ze nog langs de lijn om
haar kleindochter Lisa bij het meidenvoetbal aan te moedigen. Ze is nog zo
lenig, dat ze met gemak met de handen

haar tenen nog kan aantikken en ook
wat levenslust, daadkracht en humor
betreft is en blijft zij een voorbeeld
voor de samenleving.

Torenbosch 64
7391 CA Twello

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

Airpress
Compressoren/Gereedschap

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

Koppelstraat 4 | Twello

PONY EN PAARDRIJLES

Witteveen Stamppotdagen

INTRODUCTIE ACTIE
Wij geven tot en met januari 2019 korting
op je eerste proefles.
Privé proefles €20,-

Programma 30 november

14.00 uur - Inloop met koffie
14.30 uur - Avant Demo
15.00 uur - Teus van Ekeren NH compact
15.30 uur - Ride & Drive NH/Avant
18.00 uur—Sluiting

19.30 uur - Harry Terpstra NH hooibouw en
grondbewerking
20.30 uur - Hiels Beugelink NH tractoren en
grondverzet
21.30 uur - Einde

Proefles in een groep €10,-

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK!
06 41 40 36 34 of info@rscwilp.nl

Programma 1 december

10.00 uur - 15.00 uur Demo / Ride en Drive, New Holland & Avant

H. Witteveen Mechanisatie B.V.

www.rscwilp.nl

Wenumseweg 39
7345 DE Wenum Wiesel
Internet www.lmb-witteveen.nl

Kerstboom
standaard
te koop
GElijk op een
standaard
door middel
van onze
easy fixboor

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

tel. 06-13694873

info@kbschroot.nl

€

magento

exact

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

16:00 - 19.30 uur
08:30 - 17:00 uur
12.00 - 16.00 uur

Brede Goorstraat 5 Twello
06 10 03 69 13
BezorgservicE
www.facebook.com/hoveniersbedrijfkoers

Optie tot koppelen meerdere shops
Realtime synchronisatie van data
Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

Bekijk alle mogelijkheden op

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

Openingstijden
Ma - Vrij
ZATERDAG
Zondag

Woensdag 28 november 2018
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Repair Café vol wild geraas
TWELLO.- Zaterdag 1 december kloppen de reparateurs van Repair
Café Twello weer hard aan de deur bij Kringloopwinkel Twello om daar
alle lieve mensen met een kapot apparaat of kledingstuk te helpen met
de reparaties.
Voordat het heerlijk avondje kan beginnen wil je natuurlijk dat de kapotte
gourmetset gerepareerd is, de krultang het weer doet voor de golfjes in je
paardenstaart, de zoom van je onderjurk weer vastzit en alle linten, biesjes
en knopen stevig op je mantel zitten en niet wegwaaien in het wild geraas!

Zonder extra studietijd gaan ‘coole gasten’ de uitdaging aan

Slagwerkgroep Terwolde krijgt
eerste prijs op concertconcours

TERWOLDE.- Muziekvereniging Ons Genoegen uit Terwolde mag trots
zijn op haar diverse geledingen. Zondag 25 november was het de slagwerkgroep welke haar kunnen liet horen aan een vakkundige jury. De
musici en supporters reisden hiervoor af naar het Limburgse Heel. Een
welverdiend resultaat; 81,33 punten in de 4e divisie en daarmee een
eerste prijs.

Repair Café is voor kapotte spullen met en zonder stekker, elektronica, kleding, maar ook ander textiel zoals kleden, tassen of mutsen. Ook voor gaatjes
in wollen truien is een speciale oplossing. Bij kapotte ritsen vragen we de
oude los te tornen en een vervangende rits mee te brengen. De klant betaalt
de herstel-materialen en verder een vrijwillige bijdrage voor de reparatie.
Het is toch super als een apparaat het weer doet en als je een fijn kledingstuk
nog langer kunt dragen!
De reparateurs van Repair Café gaan als Sints eigen reparatie-hulp-klazen
extra hun best doen om kinderen met kapotte spullen, knuffels of speelgoed
te helpen. Tijdens het wachten kunnen er wellicht nog gaten in rafelige gedichten worden gestopt! Repair Café wil groot en klein dit surprise-moment
bieden. Kom zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur (intake tot 14.00 uur) naar
de Kringloopwinkel in Twello.

Heldhaftig optreden
beloond met Erepenning
TWELLO.- De in Twello woonachtige Willemien Bonekamp-Holtkuile is
voor haar moedige inzet op de spoorwegovergang, Stationsstraat/Julianastraat, beloond met de ‘Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.’

Muzikaal leider Marius Bongers
heeft in overleg met de groep de
bewuste keuze gemaakt, om de tijd
van voorbereidingen te ‘beperken’
tot louter de reguliere repetitieavonden. Dus geen studiedagen of zelfs
studieweekenden om daarmee een
groep klaar te stomen voor deelname én maximale resultaten. “Wij
besloten om de leden niet extra te
belasten, maar juist te kijken hoe
het niveau zou zijn op basis van
hun ware kunnen. Het werkt heel
ontspannen, de leden zijn een stel

coole gasten die even tot het uiterste
willen gaan.”
De prestatie is daarmee des te meer
bijzonder en het houdt tevens in, dat
de slagwerkgroep van Terwolde tot
veel meer in staat is. Want wat zou
het resultaat zijn, wanneer zij wél
die extra studies zou gaan volgen?
“Voorlopig is dit even goed zo, de
leden zijn tevreden met dit resultaat
en hebben met veel plezier hier naar
toe gewerkt” aldus Marius Bongers.
Het is een mooie opsteker voor de
groep, welke bij thuiskomst muzikaal werd onthaald door de orkestle-

Voer

Erepenning Menslievend
Hulpbetoon

Burgemeester Penninx toonde zich verheugd om Willemien
Bonekamp-Holtkuile (midden) samen met getuigen van het
voorval in het zonnetje te kunnen zetten.
Als op 27 september een dame met
haar rollator zich op de spoorwegovergang bevindt gaan op dat moment de signaalbellen af en nadert
er vanuit de richting Deventer een
intercity met volle snelheid. Willemien Bonekamp-Holtkuile is op
datzelfde moment eveneens op de
overweg, bedenkt zich geen moment
en ziet kans de dame net voor de aanstormende trein weg te krijgen. Verschillende getuigen stellen dat ‘het
weinig had gescheeld’ of beiden wa-

ren door het treinstel geraakt. Voor
dit onbaatzuchtige optreden sprak
burgemeester zijn grote waardering
uit en betoonde zijn trots op deze inwoner van de gemeente Voorst. “Uw
optreden kan worden bestempeld
als menslievend hulpbetoon waarbij sprake was van moed, beleid en
trouw. En daarom ben ik blij dat ik
namens Zijne Majesteit de Koning u
mag benoemen tot drager van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons”.

Deze bijzondere onderscheiding gaat
terug tot het jaar 1822. Toen besloot
koning Willem I dat er een nieuwe
onderscheiding moest worden ingesteld voor dappere daden buiten
het gevecht; dit werd de Erepenning
voor Menslievend Hulpbetoon. Het
begrip ‘zelfopoffering’ – met “gevaar
voor eigen leven” – staat hierbij centraal. Naast moed – iets doen wat
anderen nalaten – en beleid – weloverdacht en daadkrachtig handelen
bij een heldhaftige redding. Omdat
in iedere onderscheiding de naam
van de gedecoreerde staat gegraveerd
is iedere onderscheiding dan ook
uniek. En mag het ook een voorbeeld
zijn voor anderen; ‘Niet filmen, maar
helpen!’ Het ereteken verbeeldt de
Griekse Godin van de Naastenliefde
‘Charitas’ met daaromheen het randschrift ‘voor menslievend hulpbetoon’ ter herinnering aan de door u,
mevr. Bonekamp-Holtkuile verrichte,
menslievende daad. Een bijzondere
onderscheiding voor een bijzondere
redding

Te voet langs stromend water
TERWOLDE.- Met de natuur in
herfststemming toog de wandel- en
fietsgroep Terwolde op 19 november naar de Veluwerand bij Heerde.
Enkele leden van de groep hadden
een mooie wandeling voorbereid
van zo’n 7,5 km. die langs en over
de Horsthoekerbeken voerden. Onderweg passeerden ze de sprengen
en sprengenkoppen waar de Horsthoekerbeken hun schone bronwater
uit het Veluwemassief halen. Jos
Swennenhuis gaf een korte uitleg
over de geschiedenis van de sprengen en beken. De herfstkleuren,
het afwisselende landschap en de
goede stemming onder de 15 wandelaars maakten de wandeling tot
een waar genieten. Bij gebrek aan
een rustpunt onderweg werd na het
beëindigen van de tocht een gezellig
koffieadres in Epe opgezocht. “Ja”,
verzuchtte een van de deelnemers
“een bakje koffie en iets lekkers erbij
maakt de middag helemaal af”. Er
zijn al weer enthousiastelingen die
een wandeling in december willen
organiseren. Daar hoort u binnen-

Jos Swennenhuis geeft uitleg over ontstaan en functie
van de beken en sprengen
kort meer van. Op donderdag 24 januari houden de deelnemers aan de
wandel- en fietstochten hun traditionele wandeling-met-stamppotbuffet. Hiervoor kunt u zich al opgeven
via de mail of telefonisch bij Corrie

Swennenhuis 0571291682. Wilt u
ook op de hoogte gehouden worden
van de activiteiten van de wandelen fietsgroep Terwolde stuur dan
een berichtje aan corrieswennenhuis@hotmail.com

den. Aangezien de slagwerkers allen
deelnamen aan het concours, was
Excelsior Twello aanwezig voor de
ritmische ondersteuning.
Muziekvereniging Ons Genoegen
bestaat uit een fanfareorkest, dweilorkest en de slagwerkgroep. Een
diversiteit, waarmee zei aansluiting
heeft bij een grote groep muziekliefhebbers.
Jongstleden september organiseerde
het dweilorkest een succesvol Oktoberfest, in november volgde een
fenomenale muziekmarathon. Voor
het komende jaar staan er ook weer
prachtige plannen op de agenda,
waaronder een muzikale lunch en
diner op molen De Ooievaar in Terwolde.
Wilt u de vereniging volgen? Dat
kan! Website
www.onsgenoegenterwolde.nl
Facebook https://www.facebook.
com/onsgenoegenterwolde/

Het gebeurt regelmatig dat een collega bij een grappig of
bijzonder voorval uitroept: ‘Voer voor je column Bert!’ Soms
maak ik inderdaad gebruik van zo’n aanwijzing, soms niet,
omdat het te persoonlijk zou worden. Mensen moeten
niet het gevoel hebben dat ze, zo gauw ze iets doms of
onbedoeld grappigs doen, ‘columnvoer’ van mij worden.
De afgelopen week was het onderwerp zélf al ‘voer’, te lezen
als ‘voedsel’ of ‘voeding’.
Pubers en gezond eten, het is niet altijd een goeie match.
Regelmatig zie ik met liefde door moeder of vader gesmeerde
boterhammen rücksichtslos in de knalblauwe plastic afvalteiltjes
gedumpt worden. Op iedere tafel staat er in de pauze ééntje. Soms loop ik er even
langs, vis er een boterham uit, vraag aan de werper wat er tussen zit en begin er
smakelijk van te eten. ‘Wil je je moeder bedanken?’, vraag ik dan nog even voordat
ik verder loop. Een aantal monden aan de betreffende tafel, vaak dan al gevuld met
plaatsvervangende ándere lunchproducten, valt stomverbaasd open. Veel derde- en
vierdejaars, die het bedenkelijke voorrecht hebben in de pauzes het schoolterrein
te mogen verlaten, nemen al niet eens meer de moeite iets van huis méé te
nemen, behalve geld of een pinpasje. Ze storten zich met een woest ‘AHaaaaaa!’
op de schappen van de supermarkt met dezelfde naam en eten als Amerikaanse
politieagenten in slechte films, dozenvol donuts en frikandelbroodjes en spoelen dit
geheel het darmkanaal rond met een fles Sisi (‘Si, Si, señor, mucha mucha azucár!’,
oftewel véél suiker) en stuiteren met het (ei)wit voor de ogen de school weer binnen.
Tel uit je winst. Dat laatste geldt dan meer voor de betreffende supermarkt dan voor
de docenten die de suikerstuiterende meute weer liefdevol in de les mogen opnemen.
Maar toch: ééns per week breekt de zon door in onze aula. Iedere woensdag zorgt
een groep van pakweg 15 ouders voor de bereiding en verkoop van heerlijke, gezonde
broodjes. Op de andere dagen zijn er trouwens sowieso ook vers fruit, verse groenten
en gezonde drankjes te krijgen.
En het werkt! Op woensdag verandert de laatste minuut vóór de bel van 12.00 u. de
school in een Olympische startbaan voor de 100 meter sprint. Slalommend tussen de
tafels en stoelen door rennen vele leerlingen sneller dan Daphne Schippers richting
keukenbalie. Ook de docenten kunnen hun bestelling doorgeven. Een geweldig
initiatief van ouders, een aantal collega’s en met ondersteuning vanuit de Gemeente
Voorst. De afgelopen week was er een verrassing:
Door de wethouder én onze directeur werd de ‘Gouden Schaal’ uitgereikt aan onze
schoolkantine. Hiermee hadden we meteen het predicaat ‘Gezonde School’ en
‘Gezonde Schoolkantine’ te pakken.
Een aantal leerlingen ontving een prijs voor hun idee voor een nieuw te bereiden
broodje.
De twee winnaars bedachten een ‘Zalm-o-nella’, inderdaad, een broodje zalm, maar
dan uiteraard zónder die ziekteverwekkende bacterie…..! Binnenkort verkrijgbaar!
Wat zou het mooi zijn als we ook nog die ouderejaars over de gezonde streep krijgen.
En wanneer ze zich binnenkort met een nóg luider ‘AHáááááááá!’ op de groente- en
fruitafdeling storten. Daar gaan we voor.
Waarom wij ons toch zo druk maken om jullie aan gezond ‘voer’ te krijgen?
Ik bedacht het opeens vorige week. Toen moest mijn moeder van 86 een dagje naar
het ziekenhuis. Ik haalde haar ’s middags op. Op haar afdeling liep ik eerst tegen
een verpleger aan, die ik zo’n dertig jaar geleden in de klas had gehad als leerling op
de basisschool. Mooie ontmoeting na al die jaren. Hij had mijn moeder die ochtend
begeleid. Toen hij afscheid had genomen verscheen er een verpleegster aan mijn
moeders bed die nog maar drie jaar geleden examen deed bij ons op Veluws College
Twello! Ik raakte best een beetje ontroerd, wat geweldig om je oud-leerlingen zo terug
te zien terwijl ze zulk belangrijk en mooi werk doen…
En later wist ik het opeens.
Wij willen nu graag voor júllie zorgen, máken ons zorgen óm jullie, willen graag dat
jullie gezond eten en gezond leven.
Zodat jullie later weer voor óns kunnen zorgen.
Want dan hebben wij júllie weer heel hard nodig.
Bert Jansen
Docent VC Twello

www.veluwscollege.nl/twello
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Lars en Marieke
Hartelijk gefeliciteerd,
20 jaar niet getrouwd

VAN HEES VERSMARKT
N av el si na as ap pe ls
Stoofappel:
dijkmanzoet
Bro cc oli
Salade vd week:
boeskoolsalade

10 stuks
1 ½ kg

2.99
1.99

500 gram

0.79

200 gram

1.49

2 kilo

2.49

500 gram

0.99

Elst ar/j ona gol d /
gol den del icio us

Op = op
bakje druiven

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

Alleen deze vrijdag

DONDERDAG 6 DECEMBER
BE LIFTED PLASMA, LIFTEN ZONDER TE SNIJDEN
DEMONSTRATIE OCHTEND 9.30 TOT 11.30 uur

‘BE LIFTED PLASMA,
OOGLIDCORRECTIE
ZONDER TE SNIJDEN
OF TE INJECTEREN’
Be Lifted kan o.a. worden
toegepast op: Oogleden
boven en onder Rimpels in
het gelaat Littekens (acne)
& pigmentvlekken Steel- en
ouderdomswratjes
Kom langs of maak
een afspraak voor een
vrijblijvend intakegesprek.

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

Feesten doe
je samen!

PUNTJES
HUISHOUDEN in het buitengebied van A’doorn Oost zoekt
HULP. Wie helpt ons wekelijks
aan een schoon huis en gestreken was? Wil je meer weten? Mail ons dan: nldesteeg@
gmail.com
Kertsmarkt Klarenbeek, zondag 9 dec. van 11.00 - 16.00
uur bij Molen de Hoop.
Vanaf 1 dec. kerstbomen
Nordman Omorika Ables
Pungus. Lage prijzen, uit eigen
land www.kwekerijhetveld.
nl, Veldw 50, Klarenbeek
0553011451 / 0651554827

30 november 2018

Oliebollen
10 voor

5,

€

op=op

00

k
Bestellen kan oo
op onze website

bakkerij.nl

www.debanket

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

Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
Mulder Orthopedie voor uw
Brocante in de kerk in Wilp.
Brocante in de kerk in Wilp. metalen en witgoed. Wij komen
steunzolen en sportzolen.
Zaterdag 1 december van 10.00 zaterdag 1 december van 10.00
het bij u halen. Eventueel
Kindersteunzolen v.a. E90,00
tot 13.00 uur. opbrengst is t.b.v. tot 13.00 uur. opbrengst is t.b.v.
tegen kleine vergoeding. Tel
steunzolen volwassenen
onderhoud kerk in Wilp.
onderhoud kerk in Wilp.
06-14101933
v.a. E147,50 sportzolen v.a.
Te koop: Kerstdennen, mag
E147,50. Bel voor een afspraak
Last van mollen? Laat ze
Bert Peters Bouw- en Timzelf uitsteken, met eigen
of vrijblijvend advies 06vangen! E.L. de Weerd. 06merbedrijf.
Alle
bouwwerkschop. Wijtten, Boevenbrinks14375736
www.mulderortho13456651
zaamheden. Timmerwerkplaats,
straat 9a Terwolde.
pedie.nl
kozijnreparaties e.d. Ook
Tuinhuizen en schuren. 06Klussen, bestrating, schilde23592164/0575-502635 www. ren, tuinaanleg, wimvanvelde.
bertpetersbouw.nl
nl (055) 323 14 49 / De Vecht

Het
Goed

KERSTBOOMKWEKERIJ
Kerstbomen vers van het land
Vanaf 5 december geopend!
Keuze uit duizenden bomen
in alle soorten en maten,
o.a. Blauwspar Omorica,
Nordmansen.
Wunderink Pongeweg 16 in Hall
(over Hallsebrug links)
Telnr.: 06 44 72 89 89

Kun jij reanimeren?

Kom je ook?

Zaterdag 1 december
Van 9.00 tot 18.00 uur vieren we ons 5-jarig jubileumfeest met muziek en een hapje en
drankje. Voor de kinderen is er een springkussen. Feest gezellig mee, tot dan!

Het Goed Kringloopwarenhuis
Handelsweg 23, 8131 XW Wijhe
(0570) 74 50 52

HETGOED0042 Advertentie.indd 1

Openingstijd
Zaterdag 9.00 - 18.00 uur
Kringloopwarenhuis

Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
15-11-18 15:02

Woensdag 28 november 2018

Buiten de paden
Column over natuurzaken

Het haasje
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Voorster Nieuws

Van Erik-Jan Beekman.

November, het lijkt wel of we
de herfst hebben overgeslagen en zo de winter in zijn
gegaan. Bijzonder om te zien
hoe de bladeren van de bomen na maanden groen aan
de bomen hebben gehangen
nu als een soort bruine, gele,
of rode sneeuw naar beneden
dwarrelen. En hoe de zaadjes
van de esdoorns mee worden
genomen met de wind.
Ik heb altijd een beetje moeite
met november, je gaat in het donker van huis, en in het donker kom je
weer terug. Afgezien van enkele zonnige dagen met een blauwe lucht,
overheerst toch vaak de somberheid met een grauwe sluier en mistflarden over het land waardoor het donker van de ochtend bijna geruisloos
overgaat in de avond.
Om deze donkere dagen een beetje door te komen werden door onze
verre voorouders al seizoensfeesten gehouden met eten en drinken
rond een groot houtvuur. En Wodan met zijn lange witte baard op zijn
paard, begeleidt door zijn trouwe zwarte knechten, de zwarte raven,
keken toe of het goed was.
Maar ja, de tijden zijn veranderd, alles wat zwart is ligt een beetje gevoelig. Een vuurtje stoken mag ook niet zo maar, en nu gaan onze leiders in Den Haag ook het eten en drinken aan banden leggen. Alles
voor ons welzijn nietwaar?
Ik heb me deze maand enkele middagen bezig gehouden met een activiteit die ook al duizenden jaren wordt uitgeoefend, maar die ook
alweer enige tijd ter discussie staat in deze verstedelijkte samenleving.
Enkele jagers hadden mij namelijk gevraagd om mee te gaan op jacht,
en dat leek mij wel interessant. Vroeger ben ik ook wel eens mee geweest in de tijd dat er nog patrijzen waren, en je langs akkerranden nog
vaak fazanten zag. De koeien die nog in de wei liepen, en de drijfmest
nog niet met enorme machines geïnjecteerd werd. Toen het grasland
nog maar een of twee keer werd gemaaid in een seizoen. De kenners
weten, dat is heel lang geleden. Ik mocht dus een paar keer mee, en
het leuke is o.a. dat je op allerlei plekken komt in onze gemeente en
omstreken, die ik alleen vanaf de openbare weg kende. Met na afloop
natuurlijk een hapje en een drankje in een goed gezelschap. Ik heb een
paar leuke middagen gehad, maar de jagers zijn er 365 dagen per jaar
druk mee. Zij hebben hoge kosten en allerlei verplichtingen, om dan
uiteindelijk in een gebied 1 keer per jaar op jacht te gaan.
Op mijn kantoor hangt een schoolprent met een Hollands polderlandschap van heel lang geleden. Een boerensloot met jonge eenden, een
koekoek op een landhek, oude knotwilgen waarin een steenuil nog
kan nestelen, kieviten met jongen, slechts een enkele ooievaar langs de
slootkant, en bloeiende weilanden.
Nu zag ik uitgestrekte weilanden zonder afrastering, zonder bomen en
hagen, soms ook in opdracht van Rijkswaterstaat gerooid. Stallen met
soms duizenden kalveren, en weilanden die zo vaak en zo kort worden
gemaaid, of kaal gevreten door duizenden ganzen, dat er voor een jong
haasje geen enkele bescherming meer is.
Dit jonge haasje heb ik dit voorjaar op de foto gezet op het terrein van
de V.H.C. aan de Zuiderlaan. Hier is nog wel rust en dekking.

Dé maandelijkse koffiepauze voor
werkzoekenden bij bibliotheek
TWELLO.- Iedereen die op zoek is naar werk, is weer van harte welkom in
bibliotheek Twello op vrijdag 30 november. Het onderwerp is deze ochtend
‘via Stage naar Werk’. Nadja Jonkers van Ocaro geeft een presentatie ‘’via
Stage naar Werk’’ in bibliotheek Twello. Lukt het maar niet om die leuke
baan te vinden, ondanks talent en motivatie? Een tussenstap kan zijn om een
stageplaats te zoeken. Ocaro heeft hier zeer positieve ervaringen mee vanuit
Erkend Talent. Tijdens de Walk&Talk vertelt Nadja over hun ervaringen over
het nut van een stageplaats en geeft informatie over hun eigen stageplaatsen.
Voor meer informatie zie www.erkend-talent.nl Na de presentatie kunnen
de deelnemers hun ervaringen met elkaar delen en contacten leggen in de
zoektocht naar werk. Deelname aan de Walk&Talk is, net als de koffie en
thee, gratis. De bijeenkomst begint om 09.30 uur en duurt tot ca 11.30 uur.
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/activiteiten/Walk-en-Talk.
html

Oliebollenactie
Crescendo
WILP.- Vrijdag 30 november zullen leden van Muziekvereniging Crescendo weer langs de deur gaan met heerlijke verse oliebollen. Voor
wie niet thuis is treft een briefje aan met een telefoonnummer zodat
u alsnog de oliebollen kunt bestellen. Deze zullen dan op een later
tijdstip worden bezorgd. Afhalen kan ook bij dorpshuis De Pompe
op 30 november vanaf 18.00 uur. De oliebollen worden zoals ieder jaar
gebakken bij bakker Wil Gerrits. Er kan ook vooraf besteld worden op
via: 06-10036401.

Nog een historisch weekend
in de gemeente Voorst
GEMEENTE VOORST.- Ter gelegenheid van de viering van 200 jaar
gemeente Voorst organiseert de Oudheidkundige Kring Voorst voor
de laatste maal een historisch weekend. Op vrijdag 30 november,
zaterdag 1 december en zondag 2 december is de laatste kern aan de
beurt: Wilp, het oudste dorp van de huidige gemeente Voorst. Samen
met de dorpscontactpersoon is een programma samengesteld.

Vrijdag 30 november:

Inloop vanaf 19.15 uur, om 20.00
uur welkomstwoord door voorzitter Fred van der Vegte en burgemeester Jos Penninx. In enkele
schetsen en beelden wordt daarna
verteld en vertoond hoe het nieuwe boek 200 jaar gemeente Voorst
er uit gaat zien. Om 20.30 opening
van de tentoonstelling van werken
van Gerrit Zwerenburg. Bovendien kan iedereen de foto-expositie van oud Wilp bekijken. Ook
worden de films Wilp 1954, Hoog
water 1995 en Een drumband voor
Crescendo 1995 vertoond.
Ook op zaterdag en zondag zijn
genoemde films en de exposities
te bekijken tussen 11.00 en 16.00
uur. Tijdens dit weekend kunt u
ook de mokken met historische
afbeeldingen van de dorpen van
de Jumbo Binnendijk actie kopen
voor 2 euro per stuk of zes voor 10
euro! Zolang de voorraad strekt!

(oud-) medewerkers van de Lathmer.
Om 13.30 uur begint een presentatie
met een inleiding van de OKV over
de historie en een wandeling door de
tuinen van de Lathmer o.l.v. dr. Lucia
Albers: wat is er nog zichtbaar van de
oude tuinen van het landgoed?

Zondag 2 december:

Staat in het teken van de voormalige

coöperatieve stoomzuivelfabriek
en ijsfabriek. Met een fototentoonstelling, lectuurtafel en verhalen
van oud werknemers. Ook draait
de presentatie ‘stapvoets door
200 jaar gemeente Voorst’, tevens
bestaat de mogelijkheid om historische foto’s van uw straat te zoeken.
Zondag om 14.00 uur is er een
muzikale finale van Voorst 200 in
De Pompe met een optreden van
Popkoor Break Out, een gemengd
koor met 40 leden. Het repertoire
bestaat uit popsongs van de jaren
zestig tot heden.

Zaterdag 1 december:

Tussen 11.00 en 16.00 uur is in
de grote zaal en hal van Kasteel
de Lathmer een mini-expositie en
film Souvenirs du Lathmer. De
geschiedenis van de Lathmer en
een korte film met interviews van

Buitenschoolse opvang op De Kruimelkring
TWELLO – vanaf 1 november biedt
Kindercentrum de Kruimelkring,
naast de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf, ook buitenschoolse
opvang aan voor kinderen van 4 – 13
jaar. Met deze uitbreiding heeft De
Kruimelkring aan de Kortenaerstraat
in Twello nu alle opvangmogelijkheden onder één dak.
Voor en na schooltijd kunnen kinderen van 4-13 jaar zich in de nieuwe
BSO-ruimte heerlijk vermaken: spelen
met bijvoorbeeld K’nex, Playmobil of
de houten treinbaan, gezellig een spelletje doen of knutselen aan de lange,
stoere boomstamtafel. Voor de kinderen die liever de rust opzoeken is de
comfortabele leeshoek bij Herman het
Konijn een fijne plek. In de ruime kinderkeuken, met verlaagd aanrechtblad
en kookgedeelte, worden regelmatig
kookworkshops gegeven. Er is een
ruim activiteitenaanbod maar de BSO
is vooral een plek om jezelf te mogen
zijn en te kunnen ontspannen.

Buiten spelen

Op Kindercentrum de Kruimelkring is
er veel aandacht voor buitenspel. De
frisse lucht is natuurlijk heel gezond,
maar actief spelen helpt ook om overgewicht te voorkomen en is goed voor
de motorische ontwikkeling. Door met
andere kinderen buiten te spelen worden kinderen sociaal sterker. Sinds vorige week is het natuur- en belevingsplein klaar. Op dit ruime plein kunnen
de kinderen onder andere met water
spelen, moddertaartjes bakken in de
buitenkeuken, ruiken en voelen aan
kruiden en bloemen in de moestuin,
verstoppertje spelen in de wilgenhut
of als kapitein aan het roer staan van
de houten boot. Kortom; spelen, experimenteren en ontdekken. Ook kan
er op het grasveldje naast De Kruimelkring lekker gevoetbald worden.

Voorschoolse opvang

Voor ouders die vroeg van huis moeten vertrekken en niet zelf in de gelegenheid zijn hun kind naar school te

brengen, kan de voorschoolse opvang
een oplossing bieden. De kinderen
kunnen al vanaf 07.00 uur bij De Kruimelkring terecht. Kindercentrum de
Kruimelkring brengt de kinderen op
tijd naar de verschillende basisscholen en haalt ze eventueel ook weer op.
Kinderen die van deze voorschoolse
opvang gebruik maken kunnen, net als
de kinderen van het kinderdagverblijf,
tussen 07.00 en 08.00 uur gratis ontbijten.

Vaste leidster

Kindercentrum de Kruimelkring hecht
veel waarde aan vertrouwde gezichten
voor de kinderen en hun ouders. Er is
een vaste BSO-leidster die zowel de
voorschoolse als naschoolse opvang
verzorgt. Hierdoor ontstaat er al snel
een prettige sfeer met duidelijke regels. De leidster leert de kinderen goed

kennen en kan daardoor makkelijker
voorzien in hun behoeften.

Ligging

Vanwege de centrale ligging is de BSO
op Kindercentrum de Kruimelkring
uitstekend bereikbaar. Vanaf de brede
school de Fliert kunnen de kinderen
zelfs lopend naar de BSO! Rondom
het kindercentrum is volop parkeerruimte waar je kort kunt parkeren om
de kinderen weg te brengen en weer
op te halen.
Kindercentrum de Kruimelkring is
iedere werkdag geopend van 07.00 –
18.00 uur. Ben je benieuwd of de BSO
op De Kruimelkring ook wat voor jullie is? Dan ben je van harte welkom om
een keer te komen kijken. Neem gerust
contact op met Aniek of Loudi (0571272882) of kijk op www.dekruimleking.nl voor meer informatie.

www.voorsternieuws.nl
volg ons ook op social media

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 Ronde-tafelgesprekken maandag 03 december 2018
om 19.30 uur
Op maandag 03 december 2018 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het
geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het
college, als voorbereiding op de raadsvergadering over het onderwerp op maandag 17 december 2018 vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. U hebt ook de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. Graag via de griffie
hiervoor aanmelden: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.
De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen
na de pauzes zijn richttijden, het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later
beginnen):

Maandag 03 december 19.30 uur (raadzaal)
1. Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs
Het college is van plan een besluit te nemen over de mogelijkheid voor scholen
om hun afval gescheiden aan te bieden met de reguliere huishoudelijke afvalinzameling. Het college wil de scholen in ruil daarvoor vragen zwerfafval op te ruimen
in de omgeving van de school. Voordat het college hierover besluit, legt hij deze
stimuleringssubsidie voor aan de gemeenteraad.
2. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oude Zutphenseweg in
Wilp
In mei 2018 is een principeverzoek ingediend om medewerking te verlenen aan
de realisatie van een zonnepark aan de Oude Zutphenseweg te Wilp. Destijds kon
nog geen vervolg gegeven worden aan het proces vanwege een provinciale verordening, maar die zal worden gewijzigd en daarmee kan in principe medewerking
worden verleend. Nu heeft initiatiefnemer Kronos Solar een verzoek ingediend en
wordt de raad verzocht om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te
geven zodat de procedure vervolgd kan worden met de ter inzage legging van de
ontwerpbeschikking en relevante stukken.

Maandag 3 december 19.30 uur (trouwzaal)
1. Raadsconsultatie convenant regionale samenwerking Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen
Het college is van plan een besluit te nemen over het hierboven genoemde onderwerp. Voordat hij definitief een besluit neemt krijgt de raad de gelegenheid
hierover zijn mening te geven. Met de Wmo 2015 zijn alle gemeenten individueel
verantwoordelijk voor Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW).
Sinds 2015 is Apeldoorn budgethouder en ontvangt de rijksvergoeding voor onze
regio. Maar per 1 januari 2021 zal de rijksvergoeding rechtstreeks naar alle individuele gemeenten gaan en dit convenant regelt de afspraken voor de samenwerking daarna.
2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019, verordening Jeugdhulp
2019 en verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2019
Vlak voor de transities in het sociaal domein zijn de verordeningen in het kader
van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en Wmo vastgesteld; en daarna voor de
Wmo al weer enkele malen aangepast. Ook nu wil het college een aantal noodzakelijke wijzigingen voor 2019 doorvoeren, vanwege de nieuwe ronde van inkoop
van maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugdhulpvoorzieningen; en vanwege de
wijziging van het landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Zes bestaande
verordeningen worden één verzamelverordening, zo luidt het voorstel.
3. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Delta
Delta is een samenwerkingsverband van de gemeenten Zutphen, Brummen,
Bronckhorst, Lochem en Voorst en is vormgegeven als openbaar lichaam op basis
van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Delta voert voor de gemeenten de
Wet sociale werkvoorziening uit. In dit voorstel stelt het college een wijziging van
de gemeenschappelijke regeling (GR) voor, nu Brummen en Zutphen per 1 januari
2019 uittreden.

Maandag 3 december 21.15 uur (raadzaal)
1. Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Uit een evaluatie van het Gelders stelsel van Omgevingsdiensten in 2016 komt
een aantal aanbevelingen ter verbetering. Hiervoor is een wijziging van de
gemeenschappelijke regeling nodig. De provincie Gelderland is initiatiefnemer
van deze wijziging.
2. Wijziging statuten Stichting Archipel
Sinds juli 2016 werken de scholen in Brummen en Voorst nauw samen met de
Stichting Educatief Centrum (SEC). Deze stichting is gelieerd aan Stichting Archipel want beide stichtingen vormen een fiscale eenheid. Deze vorm van bestuur
leidt in de praktijk soms tot ingewikkelde en ongewenste situaties. Stichting
Archipel vraagt daarom aan de gemeenteraad van de gemeenten Brummen, Voorst
en Zutphen om goedkeuring te geven aan oprichting van een nieuwe Stichting
Archipel Bestuur en aanpassing van de huidige statuten van Stichting Archipel.
3. Bouwverordening 2018
Door een wetswijziging zijn sommige bepalingen in de Bouwverordening per
1 juli 2018 vervallen. Ook heeft het college in principe besloten de werkwijze
voor de welstandsadvisering te wijzigen en deze wijzigingen dienen in de verordening te worden verankerd. De vaststelling van een nieuwe verordening is een
bevoegdheid van de raad.
4. Verordening asbestlening
Het college stelt voor een lening mogelijk te maken via het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland, voor eigenaren van asbestdaken die anders onvoldoende middelen hebben voor de wettelijk verplichte sanering van asbestdaken.
5. Verordening basisregistratie personen Voorst 2018
De gemeente Voorst heeft een Verordening basisregistratie personen Voorst 2014,
waarin verwezen wordt naar de Wet bescherming persoonsgegevens. Inmiddels
is de Algemene verordening gegevensbescherming in werking getreden. Met dit
voorstel wordt de verordening hierop aangepast, maar blijft inhoudelijk vrijwel
ongewijzigd.

Maandag 3 december 21.15 uur (trouwzaal)
1. Nota reserves en voorzieningen 2018
De actualisatie van de nota reserves en voorzieningen wordt eens in de vier jaren
ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het instellen, muteren, wijzigen of opheffen van reserves en voorzieningen is een bevoegdheid van de raad.
2. tot en met 7. Diverse verordeningen
In de verordeningen worden jaarlijks de tarieven aangepast, dit jaar over het
algemeen met 2,3%. Bijzonder dit jaar is de aanpassing in de reclamebelasting
met een tijdelijke vrijstelling voor starters; een verhoging van de Rijksafvalstoffenbelasting is verwerkt in het tarief van de verordening reinigingsheffingen; de
legesverordening is aangepast in verband met door het Rijk doorgevoerde aanpassingen, vanwege het toevoegen van een nieuw trouwboekje en het ambtelijk
uitvoeren van de welstandstoets.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2019
Verordening toeristenbelasting Voorst 2019
Verordening reclamebelasting Twello Centrum 2019
Verordening rioolheffing Voorst 2019
Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019
Legesverordening Voorst 2019

Informatie ronde-tafelgesprek 3 december
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 3 december
2018 te komen. Deze staan ook op voorst.raadsinformatie.nl en
in de (gratis) App Politiek Portaal Publieksapplicatie. In de raadzaal en de trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de
vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen
apparatuur.

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 03 december 19.30 uur
maandag 17 december 19.30 uur

Ronde-tafelgesprek
Raadsvergadering

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

voorstwijzer
Informatie
Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 057127 92 17, de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of rechtstreeks met de
raadsfracties www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ :
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl /
06-55 53 21 13
 Gerrit Schimmel, plv. fractievoorzitter VVD-Liberaal2000,
g.schimmel@voorst.nl /06-22 37 82 24
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl /
06-53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl /
06-53 87 71 61
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl /
06-50 66 66 01

bekendmakingen
Week 48: 28-11-2018

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

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

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

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Centrum in Twello

Kerstmarkt op 15 december 2018 van 11-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0260

Everwijnstraat 35 in Terwolde

Nacht van Terwolde op 1 januari 2018 van 1.30-6 uur

Ontheffingen verleend*

BW-2018-0137

Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Melding ontvangen

Z-HZ_MLBI-2018-0014

Bij Veenhuisweg in Twello

Kappen 14 eiken

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1106

Broodakker 45 in Twello

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0875

Enkweg 9 in Voorst

Plaatsen dakkapel en dakvenster

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1112

Kortenaerstraat 16 in Twello

Gebruiken van De Kruimelkring

Ontwerpvergunning

SXO-2018-1088

Middendijk 79 in Nijbroek

Herbouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1109

Mozartstraat naast huisnr. 70 in Twello

Kappen 4 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1108

Oude Binnenweg 18 in Twello

Kappen 1 beuk

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1107

Polveensweg 12 in Klarenbeek

Uitbreiden melkveehouderij met schapentak

Vergunning verleend

SXO-2018-0699

S. Schotanusstraat t.o. huisnr. 58 en Ieuwland t.o.
huisnr. 5-7 in Terwolde

Kappen 2 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1110

Sleutelbloem ong. naast huisnr. 23 in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1104

Stationsstraat in Twello

Kappen 4 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1055

Verdistraat 25 in Twello

Realiseren aanbouw achterzijde woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1111

Voordersteeg 33 in Wilp

Bouwen woning

Vergunning ingetrokken*

SXO-2018-0542

Algemene ontheffing sluitingsuur horecabedrijven oud en
nieuw 2018-2019

Vastgesteld

Z-18-05445_201874058

Broekhuizerstraat 5 in Terwolde

Verwijderen 3 asbesthoudende schuurdaken en dakkapel
woning

Melding ontvangen

SXO-2018-1103

Burgemeester van der Feltzweg 66 in Twello

Verwijderen asbesthoudend schuurdak en container met
asbestmateriaal

Melding ontvangen

SXO-2018-1113

Voorsterklei 5 in Voorst

Verwijderen asbesthoudende daken woonhuis en 3 schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-1105

Afsluiten voor alle verkeer op 15 december 2018 van 11-21 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0260

Melding besluit landbouw
Dorpsstraat 14 in Wilp
Omgevingsvergunning

Overig
Gemeente Voorst
Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Diverse wegen in Twello
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester
kan een belanghebbende bezwaar indienen bij het college

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

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

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

6800 EM Arnhem.
 De balie Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
afvalinformatie

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

 Voorkom vastvriezen afval
In de winterperiode kunnen containers moeilijk of soms zelfs
niet geleegd worden door het vastvriezen van afval in de container. Vooral de containers voor GFT vriezen snel vast, omdat
groente-, fruit- en tuinafval veel water bevat. De inzamelwagen
houdt de container op zijn kop en schudt deze stevig op en
neer. Het komt voor dat het vastgevroren afval dan toch niet
(helemaal) loskomt, waardoor afval achterblijft in uw container.
De inzamelwagen komt niet terug voor dit achtergebleven vastgevroren afval.

Tips
Verminder daarom de kans op vastvriezen en gebruik de onderstaande tips:
 Laat nat GFT afval eerst zoveel mogelijk uitlekken voordat u
het in de container doet.
 Gebruik composteerbare zakken om uw GFT in te
verzamelen voordat u het in de container gooit. Of leg eerst
een dun laagje krantenpapier onderin de container.
 Stamp het afval niet aan.
 Plaats een klein houtje (bijvoorbeeld een knijper) tussen het
deksel en de container zodat de container een stukje open
blijft staan.
 Steek het afval voorzichtig met een spade los van de wand
voordat u de container aan de weg zet.
 Gebruik geen zout om bevriezing in de container tegen te
gaan. Zout verontreinigt het afval!
Wij vragen uw begrip als ondanks alle voorzorgsmaatregelen
de container vanwege het vastvriezen toch niet (volledig) geleegd kan worden. U betaalt alleen ledigingskosten voor de
grijze container met restafval.

Goed hout is duurzaam hout
Bij duurzaamheid gaat het om
meer dan alleen afval scheiden
of het plaatsen van zonnepanelen. Want ook met het gebruik
van ‘goed hout’ kan veel worden
bereikt. “In onze tak van sport
- de houtbranche - betekent
‘duurzaam’ dat het gebruikte
hout afkomstig is uit bossen die
duurzaam worden beheerd”, legt
Evan Buytendijk uit. Met zijn ingenieursbureau biedt hij onder
andere hulp bij certificeringen
van goed hout en kennisoverdracht over gebruik van duurzaam hout.

laas niet waar. Nog steeds vindt
veel illegale houtkap plaats. Bijvoorbeeld in landen waar bomen
worden gekapt om ruimte te maken voor palmolieplantages.”

Keurmerk

Inwoners van de gemeente
Voorst met een netto inkomen
tot 125% van de voor hen geldende bijstandsnorm, kunnen
in aanmerking komen voor de
Gemeentepolis. Deze collectieve zorgverzekering heeft de
gemeente afgesloten met Salland Zorgverzekeringen en biedt
aantrekkelijke voordelen. Het
aanbod omvat een gunstige premie van de basisverzekering en
een korting op de premie van de
aanvullende verzekeringen. Het
wettelijk eigen risico is meeverzekerd. Daarnaast biedt de Gemeentepolis meer vergoedingen
waarvoor de verzekerde niets
extra betaalt.

Keuze uit vier polissen
De inwoners kunnen kiezen uit
vier polissen. Dit zijn de Gemeentepolis Plus met en zonder
tandartsverzekering en de Gemeentepolis Extra met en zonder tandartsverzekering. De dekking van de Gemeentepolis Extra
is beperkter en daarom goedkoper. Daarnaast kunnen inwoners
die een volledige gebitsprothese
hebben, een polis zonder tandartsverzekering afsluiten.

De Gemeentepolis
De Gemeentepolis biedt:
- Uitgebreide dekking.
Een basisverzekering inclusief
aanvullende verzekering met extra vergoedingen.
- Geen eigen risico.
Het verplicht eigen risico
(€ 385,00) is meeverzekerd.
- Voordelige premie.
De gemeente betaalt gedeeltelijk
mee en Salland Zorgverzekeringen geeft korting.
- Geen medische selectie.
- Kinderen tot 18 jaar zijn gratis
meeverzekerd voor de basis- en
aanvullende verzekering(en).

ding van de kosten van brillen
en lenzen.
- Een vergoeding van 100% (in
plaats van 75%) van de tandartskosten tot een maximum van €
500 voor de Gemeentepolis Plus
en € 250 voor de Gemeentepolis
Extra.

Informatie en aanmelden

Als u wil weten of u in aanmerking komt voor de Gemeentepolis, neem dan contact op met
Eva van Dijk of met Melissa Bos.
Zij doorlopen samen met u de
nodige stappen om te kijken of
u aangemeld kunt worden bij
Salland Zorgverzekeringen. Zij
zijn te bereiken op telefoonnumGemeentepolis Extra
Inwoners kunnen kiezen voor de mer:0571 - 279281 of via het eGemeentepolis Plus en Extra. De mailadres:
Gemeentepolis Extra is goedko- werkeninkomen@voorst.nl
per dan de Gemeentepolis Plus.
Dat komt omdat het verzekerde U kunt ook langskomen op het
aanbod van de Gemeentepolis spreekuur. Dit kan zonder afExtra iets beperkter is. In de Ge- spraak. De spreekuren zijn in het
meentepolis Extra zijn bijvoor- gemeentehuis op maandag van
beeld alternatieve geneeswijzen 10.00 tot 11.30 en op woensdag
en gezondheidscursussen niet van 14.00 tot 15.30.
verzekerd. Anticonceptie wordt Aanmelden kan tot 1 februari
niet volledig vergoed, de vergoe- 2019. Denk er dan wel aan dat
ding voor een bril is lager en er u uw huidige verzekering opzegt
wordt minder fysiotherapie ver- vóór 1 januari 2019.
goed.

Overstappen

Inwoners die een volledige gebitsprothese hebben, kunnen
kiezen voor een polis zonder
tandartsverzekering.
Mensen
die geen gebitsprothese hebben
of een gedeeltelijke gebitsprothese, kunnen de Gemeentepolis
Plus of de Gemeentepolis Extra
alleen inclusief de tandartsverzekering afsluiten.

Mensen die een ‘gewone’ zorgverzekering bij Salland hebben,
kunnen elk moment van het
jaar overstappen op de collectieve verzekering (mits ze aan
de voorwaarden voldoen). Maar
denk er aan: het eigen risico is
dan niet meeverzekerd. Dit kan
alleen als u het hele kalenderjaar
verzekerd bent.
Inwoners die nu al gebruik maVerzekeringspremie 2019 ken van de huidige collectieve
De premies in 2019 bedragen zorgverzekering, hebben inmiddels een brief met het nieuwe
per maand:
- Gemeentepolis Plus € 143,65. aanbod van Salland Zorgverzekeringen ontvangen.
Zonder tandartsverzekering
€ 121,75
Meer informatie vindt u op de
- De Gemeentepolis Extra
€ 124,84. Zonder tandartsverze- website:
www.voorst.nl/zorgverzekering.
kering € 112,47

Aan een keurmerk kunt u zien of
het hout duurzaam is. Er zijn wereldwijd twee belangrijke keurmerken: PEFC™ en FSC® (sinds
2012 is de gemeente Voorst converloren
venantpartner van FSC Nederen
land). Wanneer deze keurmerken
gevonden
op het hout of een houtproduct
voorwerpen
staan, weet u dat het hout af- Extra is verzekerd:
komstig is uit goede, duurzaam - Vijf extra zittingen algemene
in voorst
www.voorst.nl
beheerde bossen en dat u daar- fysiotherapie en oefentherapie.
Biodiversiteit
In bossen die duurzaam worden mee dus bossen wereldwijd in - Maximaal € 75 extra vergoebeheerd, wordt rekening gehou- stand houdt!
den met de biodiversiteit. Dus
Voorst koplopergemeente in cliëntondersteuning
met de mensen en dieren die in Eén miljoen bomen
en van het bos leven en met de Ook de gemeente Voorst zet
Gemeente Voorst gaat een im- lingen, zoals de Wet maatschap- hulp te vragen en te krijgen".
houtproductie. Om zo bossen zich in voor het in standhoupuls geven aan de cliëntonder- pelijke ondersteuning (Wmo) Het gaat volgens Vrijhoef om gegezond én in stand te houden. den van de bossen en bomen.
steuning voor mensen met een of Zorgverzekeringswet (Zvw). lijkwaardigheid en vertrouwen:
Want we willen natuurlijk wel Zo plant de gemeente nieuwe
zorg- of ondersteuningsvraag. Wat zijn de mogelijkheden? Bij “Hoe benader je als gemeente
met z’n allen van de bossen blij- bomen wanneer er bestaande
De bedoeling is dat mensen wie kunnen ze aankloppen? Cli- kwetsbare inwoners op een geven genieten. Maar er is nog een bomen verdwijnen. Een ander
daardoor beter worden gehol- entondersteuners helpen deze lijkwaardige manier? En hoe orbelangrijke reden om de bossen voorbeeld is de aanplant van
pen om de juiste zorg te krijgen vragen scherp te krijgen, den- ganiseer je dat inwoners met
ken mee over oplossingen in de vertrouwen hun vraag stellen bij
in stand te houden (of zelfs uit één miljoen bomen in het kader die ze nodig hebben.
eigen omgeving en helpen bij de gemeente? Hoe organiseer je
te breiden): bossen dragen na- van de verbreding van de A1.
het aanvragen.
melijk bij aan CO2-reductie en
vervolgens de zorg vanuit het
De juiste weg vinden
dus aan het tegengaan van de
perspectief van de inwoner?”
Voorst is een van de 14 nieuwe
opwarming van de aarde.
koplopergemeenten die zich in- Gelijkwaardigheid en
zetten voor een betere cliënten- vertrouwen
Goed luisteren en doorvragen
ondersteuning. De praktijk laat Zorgwethouder Wim Vrijhoef is hierbij essentieel. “Wij vragen
Illegaal
namelijk zien dat veel mensen benadrukt het belang van een aan onze inwoners of ze blij
Daarom is het ook voor inwoin kwetsbare situaties, en hun goede onafhankelijke cliënten worden van de manier waarop
ners van de gemeente Voorst
naasten het moeilijk vinden om ondersteuning. “Aankloppen bij ze in Voorst worden geholpen.
belangrijk om duurzaam hout te
zorg of ondersteuning te rege- een gemeente is niet voor ieder- En wat nodig is zodat vertrougebruiken. Evan Buytendijk: “We
len. Niet iedereen weet name- een even gemakkelijk. Daarbij wen ontstaat in een gelijkwaarhoren nog vaak dat mensen denlijk de weg te vinden langs de is het zorglandschap complex dige behandeling in een ongeken dat al het hout tegenwoorverschillende loketten en rege- en dan is het lastig om de juiste lijkwaardige situatie.”
dig toch duurzaam is. Dat is he-

voorstwijzer
Denk met ons mee over serviceverlening

Van het aardgas af
door het vele glas (driedubbel
geïsoleerd) en via de serre. En
de dakvlakken zijn op het zuiden gericht, waardoor zonnepanelen op de schuur stroom
opwekken.”

Natuurlijke materialen

Voorst gaat voor duurzaam! Dat
is een belangrijke doelstelling
om als gemeente energieneutraal te worden. De inwoners
van de gemeente spelen hierbij
een grote rol. Zij kunnen energie besparen of zelf opwekken.
CO2-besparing is dan niet de
enige winst. Een energiezuinige
woning zorgt namelijk ook voor
een lagere energierekening en
een verbeterd wooncomfort.
Op 25 juni 2018 heeft de gemeenteraad op voorstel van
het college van B&W besloten
tot renovatie van het huidige
gemeentehuis naar een energieneutraal gemeentehuis. Een
duurzame renovatie waarbij
het huidige pand wordt aangepast aan de eisen van deze
tijd. Het streven is dat dit gerealiseerd is in 2022.
Aangezien de renovatie van
het gemeentehuis uiteraard
ook u aangaat, als inwoner van
de gemeente Voorst, organiseren wij de komende periode
een drietal bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan
we op verschillende manieren
samen met u aan de slag en in
gesprek. Wij willen op dìt moment graag van u weten hoe u
denkt over de dienstverlening
van de gemeente Voorst. Bijvoorbeeld:
 Hoe wilt u in de toekomst
het liefst geholpen worden
door de gemeente?
 Hoe wilt u in de toekomst
contact (kunnen) hebben met
de gemeente?
 Welke eisen stelt u aan de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente?
Alle informatie die wij verzamelen tijdens deze drie bijeenkomsten is input voor o.a. het
zogeheten ‘Programma van ei-

reisdocument
in voorst
www.voorst.nl

sen’ voor de renovatie van het
gemeentehuis. Zo werken we
samen met u aan de voorbereiding van de renovatie. Onze
ambitie is om onze gemeentelijke taken als een moderne,
efficiënte, dienstverlenende en
toekomstbestendige organisatie voor u uit te kunnen voeren.

Data + aanvangstijden
Op maandag 26/11 was de
eerste bijeenkomst in het gemeentehuis in Twello. U bent
van harte welkom bij de volgende bijeenkomsten:
 Woensdag 28/11 a.s. in het
Dorpshuis in Voorst (om 19.00
uur inloop met koffie/thee en
start om 19.30 uur. Einde circa
21.30 uur.
 Dinsdag 11/12 a.s. bij Brasserie Kriebelz in Terwolde (om
19.30 uur inloop met koffie/
thee en start om 20.00 uur.
Einde circa 22.00 uur.
In verband met de voorbereiding van de bijeenkomsten,
stellen wij het op prijs als u
zich van tevoren aanmeldt:
mail a.hendriks@voorst.nl of
bel 0571-27 93 17
Voor
bijeenkomst
dinsdag
11/12 uiterlijk aanmelden op
donderdag 6/12

Bijzonder nieuwbouwhuis
In Wilp is het Wildezand een bijzonder nieuwbouwhuis rijker.
Jakob Knol en zijn vrouw Claudia Theunisz betrekken binnenkort hun duurzame huis dat al
helemaal van het aardgas af is.
Vier jaar geleden kochten ze
een bouwkavel. Het oude huis
hierop werd gesloopt en een
nieuwe woning mét werkruimte en schuur werd gebouwd.
Veel hebben ze zelf gedaan,
op basis van bouw-biologische
uitgangspunten. Jakob: “We
beperken het energieverbruik
zoveel mogelijk met eenvoudige middelen. De ruimtes zijn
bijvoorbeeld zo georiënteerd
dat je met de zon meeleeft en
dus veel warmte binnenkrijgt

Jokob en Claudia hebben veel
natuurlijke materialen gebruikt.
Het skelet van de woning bestaat uit hout. De kalk-hennepmuren zijn ademend en vochtregulerend. Jakob: “Je huis als
derde huid. Zelfs de beits is
biologisch: een biofinish op
basis van een schimmel.” Een
bodemwarmtepomp gaat de
woning en een praktijkruimte
voor psychomotorische therapie en yoga verwarmen. De buizen van dit systeem liggen ook
in een speciale koelkamer. De
warmtepomp kan de ruimte in
de zomer dan zelfs koelen. Om
nog meer zelfvoorzienend te
zijn, komt er een houtgestookte
kachel en wordt regenwater opgevangen en hergebruikt voor
onder andere de toiletspoeling.

bitie van de Cleantech Regio
(en daarmee van de gemeente
Voorst) om in 2030 energieneutraal te zijn. Denk dan niet
alleen aan de grote ingrepen,
maar juist ook aan kleine maatregelen. Kies bijvoorbeeld bij
het vervangen van de keuken
al voor koken zonder gas. En
bij een komende aanbouw van
de woning kan vast vloerverwarming worden geplaatst. Dit
is een lage temperatuurverwarming waardoor in de toekomst
de warmtepomp beter werkt.

Energieloket

Denkt u er ook over na om
‘aardgasloos’ te gaan? Ron Stet,
de energieadviseur van de gemeente Voorst, informeert u
graag over de technische en
financiële mogelijkheden voor
het verduurzamen van uw woning. Bij het Energieloket in het
gemeentehuis kunt u op afspraak langskomen met al uw
vragen over energie besparen
of opwekken. U maakt een gratis afspraak door een e-mail te
sturen naar
duurzaam@voorst.nl of door te
Energieneutraal in 2030
In het regeerakkoord staat dat bellen met 0571-27 99 11.
alle woningen in Nederland in
2050 van het aardgas af moe- Maatwerkadvies
ten zijn. Dit lijkt nog ver weg, Om uw woning ingrijpend te
maar deze doelstelling be- verduurzamen is een onafhantekent dat we nu al echt aan kelijk maatwerkadvies van een
de slag moeten met het aard- erkend energieadviseur bijna
gasvrij maken van woningen. onmisbaar. EnergieRijk Voorst
Woonwijken worden echter niet en de gemeente Voorst bieden
van het ene op het andere mo- daarom nu 50 procent korting
ment van het gasnet afgeslo- op maatwerkadvies door een
ten. Dit is een proces van vijf erkend energieadviseur. Dien
tot tien jaar.
uw aanvraag voor de opdrachtverlening van het maatwerkadOok in de gemeente Voorst zet- vies in bij EnergieRijk Voorst:
ten we stappen. Het is de am- www.energierijkvoorst.nl

Basisregistratie personen en geheimhouding
In de basisregistratie personen
zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig
is. Het gaat hierbij niet alleen
om uw adresgegevens, maar
bijvoorbeeld ook om gegevens
over een eventueel huwelijk of
geregistreerd partnerschap, uw
nationaliteit, ouders en kinderen.
Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan
vele overheidsinstellingen en
enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen,
die automatisch alle relevante
wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd,
baseren hun beslissingen vaak
direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie.
Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt
bepaald door het ministerie

van Binnenlandse Zaken en Ko- gegevens over u uit de basisreninkrijksrelaties.
gistratie te verstrekken. Nadat
de gemeente uw verzoek heeft
verwerkt ontvangt u daarvan
Geheimhouding
De hiervoor bedoelde gege- een bevestiging. Wilt u overivensverstrekking voor publiek- gens weten aan wie in de afrechtelijke doeleinden, kunt u gelopen jaren over u gegevens
niet voorkomen, omdat deze zijn verstrekt uit de basisreverplicht is voorgeschreven. In gistratie, dan kunt u daarvan
enkele gevallen kunnen echter schriftelijk een overzicht opook anderen vragen om de over vragen bij de gemeente. Binu beschikbare gegevens in de nen enkele weken krijgt u dat
basisregistratie aan hen te ver- overzicht dan kosteloos thuisstrekken. Voor deze verstrek- gestuurd.
king kunt u geheimhouding
van uw gegevens verzoeken. Juist en actueel
Het gaat dan om verstrekkin- Het is van groot belang dat de
gen aan zogenoemde verplich- over u in de basisregistratie
te derden (zoals een curator of opgenomen gegevens juist en
advocaat die een dagvaarding actueel zijn.
aan uw adres wil uitbrengen)
en aan zogenoemde vrije der- Twijfelt u daaraan, neemt u
den (niet commerciële instel- dan contact op met Publiekslingen, zoals woningbouw- zaken van de gemeente. Over
verenigingen, bibliotheken of uw rechten en verplichtingen
ziekenhuizen).
in het kader van de basisregisBij de gemeente kunt u schrif- tratie is een folder beschikbaar.
telijk verzoeken om aan de Deze folder kunt u ook krijgen
voornoemde instellingen geen bij Publiekszaken.

voorstwijzer
Rioolverstopping
In de gemeente Voorst zijn twee
soorten riolering aanwezig: vrijvervalriolering (voornamelijk in
de kernen) en drukriolering (in
het buitengebied). In dit artikel
beschrijven we wat u kunt doen
bij een rioolverstopping (afhankelijk van het soort riolering).

Vrijvervalriolering
Hebt u een rioolverstopping bij
een vrijvervalriolering, ga dan
als volgt te werk:
Zoek het ontstoppingsstuk in
de riolering op (ligt meestal op
de grens van gemeentelijk- en

particulier terrein) en graaf deze
vrij. Op opendata.voorst.nl kunt
u zien waar het ontstoppingsstuk ligt. Vragen? Bel de gemeente: 0571-27 98 42.
Wanneer het ontstoppingsstuk
vrij gegraven is zijn er twee mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse
van het ontstoppingsstuk vol
met water. Dan zit er in de leiding op gemeentegrond een
verstopping. Bel in dit geval de
gemeente: 0571-27 99 11.
2. De rioolbuis staat ter plaatse
van het ontstoppingsstuk niet

vol met water. De verstopping
zit dan op particulier terrein,
tussen het ontstoppingsstuk en
de riolering, binnen het gebouw.
De bewoner/eigenaar van het
pand moet dan zelf de verstopping oplossen of hiervoor een
bedrijf inschakelen.

terafvoer moet u eerst kijken of
deze lamp brandt. Als deze lamp
brandt, dan is er een storing aan
het gemaal. Er kan echter ook
een storing aan het gemaal zijn
zonder dat de lamp brandt, bijvoorbeeld bij stroomuitval of
een defecte lamp.

Drukriolering

Bij problemen met de afvoer
van het afvalwater handelt u als
volgt: als er een storing is in de
afvoer van de riolering dan belt
u de storingslijn van de drukriolering van de Gemeente Voorst:
0571-27 37 60. Als de lamp

Afvalwater bij panden in het buitengebied wordt via kleine gemalen weggepompt. Dit gemaal
is aan de bovenzijde voorzien
van een rode (waarschuwings)
lamp. Bij een storing in de wa-

brandt, ligt het probleem bij de
Gemeente Voorst. De storing
wordt dan zo spoedig mogelijk
verholpen.
Als de lamp bij het gemaal niet
brandt zijn er twee mogelijkheden:
1. Er zijn problemen met het gemaal. De storing wordt zo spoedig mogelijk verholpen.
2. Er zijn geen problemen bij
het gemaal. In dat geval wordt
u hiervan in kennis gesteld en
handelt u zoals hierboven beschreven bij de vrijvervalriolering.
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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

Kunstcadeaus op Winter
Kunst Fair bij Statenhoed
TWELLO.- In galerie Statenhoed
aan de Dorpsstraat 11A in Twello
is vanaf aanstaand weekeinde een
Kunst Fair met betaalbare feestelijke kunstcadeaus. Speciaal voor de
feestdagen gingen de kunstenaars
aan de slag om betaalbare kunst

te maken. De officiële opening is
zaterdag 1 december in 15.00 uur.
Onder het genot van een drankje en
de sfeervolle begeleiding van muziek van Klausing, komt de bezoeker
al helemaal in feeststemming. Op
deze Winter Kunst Fair is van alles

Ook dit jaar weer
het adres voor
uw kerstboom

te zien en te koop. Bezoekers treffen
er al een echt olieverfschilderij voor
de prijs van een potje gezichtscrème.
Het aanbod varieert van vlak werk
als schilderijen, tekeningen, etsen
tot ruimtelijke werk als sculpturen
en beelden. Maar ook glaskunst, mo-

Al 38 jaar
kwaliteit

Picea Omorica (blauwspar)
Picea Pungens glauca
Fijnspar
Nordman (gratis voedingstablet)
Bomen worden gratis ingepakt
Diverse kerstbakjes

Standaard/schaal geen “gedoe” met plaatsen
boom staat altijd recht, water toe te voegen, herbruikbaar

Verkoop start op 1 december!
Openingstijden de hele week van 8.30 tot 19.00 uur
Fam. Hulscher Grotenhuisweg 55, 7384 CT Wilp (Posterenk)
Tel. 06 - 13 02 93 63 - (0571) 26 13 20

www.famhulscher.nl

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

De Winter Kunst Fair blijft elk weekend te bezoeken tot en met 13 januari 2019. Dat kan elke vrijdag van
15.00 tot 18.00 uur en zaterdag en
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Abies Lasiocarpa Arizona
citrus geurende kerstboom
met zeer zachte naalden

Fraseri, zeer aan te bevelen,
een mooie slanke naaldvaste
donker groene boom

www.facebook.com/gemeentevoorst

zaïek en kleurrijk keramiek is te zien
en te koop. Verder zijn er prachtige
handgemaakte sieraden. “Een echt
origineel kunstcadeau straalt dan
net dat stukje extra persoonlijke aandacht uit voor de ontvanger”, aldus
voorzitter van de Kunstkring en fotograaf Joop van Leeuwen.

VANAF HEDEN TE KOOP

Keuze uit diverse
soorten en maten:

www.twitter.com/gemeente_voorst
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Zonnevlekken
Het oppervlak van
de zon toont geregeld
donkere vlekken: zonnevlekken. Het aantal
zonnevlekken is een
maat voor de activiteit van de zon. Hoe
meer, hoe actiever.
Gemiddeld om de elf
jaar maakt de zon een
periode met veel zonneactiviteit door. Na een lange periode met weinig zonneactiviteit neemt de
kans op zonnevlekken de komende jaren weer toe. Wetenschappers verwachten de komende jaren echter een laag maximum. Net als in de zeventiende
eeuw tijdens het Maunder Minimum of de Kleine IJstijd van omstreeks 1620
tot 1740.

Poollicht

Een actieve zon produceert korte explosies van energie. Hierbij komen geladen deeltjes vrij. Als die deeltjes de aardse atmosfeer binnendringen, kunnen ze poollicht veroorzaken. De kans op poollicht is het grootst in jaren met
veel zonneactiviteit. Uit het poollicht blijkt dat de energie-uitbarstingen op
de zon invloed hebben op de aardse atmosfeer. De vraag is of de veranderlijke activiteit van de zon ook merkbaar is in het klimaat. Onderzoekers zijn
al meer dan een eeuw op zoek naar mogelijke verbanden tussen de mate van
activiteit van de zon en het klimaat.

Temperatuureffect

Sinds 1979 zijn dankzij satellieten nauwkeurige waarnemingen beschikbaar.
Hieruit blijkt dat de intensiteit van de zonnestraling gelijk loopt met een elfjarige cyclus van zonneactiviteit. In de wereldgemiddelde temperatuur zijn
die variaties echter nauwelijks terug te vinden. Ze veroorzaken variaties van
ongeveer 0,03 graden. Er zijn aanwijzingen dat langzamere variaties in zonneactiviteit wel een merkbare invloed hebben.

Opwarming aarde

Uit onderzoek van het KNMI blijkt dat de waargenomen opwarming in de
eerste helft van de twintigste eeuw grotendeels te verklaren is door: een combinatie van een afname van vulkaanactiviteit (vulkanen hebben een koelend
effect); een toename van de zonneactiviteit. In de tweede helft van de twintigste eeuw is de temperatuur nog veel sneller opgelopen. De gemiddelde
zonneactiviteit is in deze jaren echter amper veranderd, maar sinds 1960
vonden enorme vulkaanuitbarstingen plaats. Mede daaruit blijkt dat menselijke activiteiten in belangrijke mate de oorzaak zijn van de warmer wordende wereld. Met name vanaf het midden van de twintigste eeuw.

Zachte dagen voor de boeg en nat.

We krijgen te maken met regen en zachte dagen deze week.
Donderdag in de ochtend en middag regen met in de avond enkele opklaringen. De temperatuur loopt op naar 10 graden. Vrijdag in de ochtend nog
een bui de middag zal droog verlopen met enkele knipogen van de zon. Dan
nog wat zachter met 11 graden. Zaterdag zon en wolken met een enkel bui
bij 8 graden. Zondag houden we het niet droog dan een maximum van 10
graden met regen en slechts een enkele opklaring. Na het weekend gaan de
temperaturen weer wat dalen.
Mark Wolvenne

De SPG en Zorgmanege de
Vrijbuiters slaan de handen ineen
KLARENBEEK.- De Stichting Paardrijden Gehandicapten (SPG) wil
haar ruiters graag nog meer bieden. Vandaar dat er een samenwerking
word gestart met Zorgmanege de Vrijbuiters. Deze manege ligt centraal
gelegen in de stedendriehoek, aan de rand van recreatiegebied Bussloo,
waardoor buitenritten ook mogelijk zijn. De SPG werkt al samen met
de Hoenderloogroep waar het mennen gevestigd is en ook met Manege
Pothoven voor het paardrijden.
De SPG zet zich al ruim dertig jaar
belangeloos in om het paardrijden
en mennen mogelijk te maken voor
mensen met een beperking. Zorgmanege de Vrijbuiters op Manege
Voorst te Klarenbeek bestaat ook al
10 jaar en is een zorginstelling die
zorg verbindt met het omgaan en rijden met paarden. De verbinding tussen mens en dier is hun passie.
Zorgmanege de Vrijbuiters is een
erkende zorginstelling die zich ook
bezighoudt met de therapeutische
inzet van paarden. De mogelijkheid
bestaat hier ook om begeleide jeugdzorg of dagbesteding te combineren
met paardrijden.
De zorgmanege en de SPG roepen
zorginstellingen op in de Stedendriehoek om contact op te nemen
om de mogelijkheden voor hun
doelgroep te bespreken. Ook individueel kunnen mensen hun benaderen. Wilt u informatie hierover mail
dan naar paardrijden@spgapeldoorn.nl of info@manege-voorst.
nl U kunt ook kijken op de website
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Kerstwandeling
op Landgoed
De Lathmer
WILP.- In plaats van de traditiegetrouwe kerstviering, organiseert
Zozijn dit jaar een kerstwandeling op maandag 24 december.
Langs de route worden vijf kenmerkende gebeurtenissen uit het
kerstverhaal uitgebeeld door bewoners en medewerkers van De
Lathmer.
Er wordt gestart in het Vierhuis (te
bereiken via Ingang 4 aan de Rijksstraatweg) naar eigen keuze tussen
18:00 en 18:45 uur. De wandeling
voert over het prachtige landgoed De
Lathmer en langs een makkelijk begaanbare route. Je kunt bij elke scene
even stilstaan, luisteren naar de muzikanten of een kerstlied meezingen.
De fraai verlichte route is in rustig
wandeltempo in 20 minuten te belo-

Kazuri
voor elke vrouw
die van unieke
sieraden houdt.

e
Nieuwe collecti

Stationsstraat 9, Twello
pen. Er wordt afgesloten in het Dienstencentrum aan de Molenallee 50.
Deelnemers voorzien daar een grote
kerstboom van lichtjes, uiteraard onder het genot van een hapje, drankje

en mooie live muziek.
Ook een bijdrage leveren aan deze
prachtige kerstavond? We kunnen
alle hulp goed gebruiken! Laat het
ons weten via vrijetijd@zozijn.nl.

Kerstverkoop en brocante van het kerkwinkeltje
TERWOLDE.- Het kerkwinkeltje van
de Protestantse Gemeente TerwoldeDe Vecht heeft weer de jaarlijkse
winterverkoop van zelfgemaakte artikelen. Wilt u een mooi kerststuk,
kerstkrans of een graftak, zij hebben
een grote sortering. Ook hebben ze
weer zwart geverfde bloempotjes die
zijn opgemaakt met rode appeltjes,
deze zijn erg gewild, dan zijn er natuurlijk de bekende cyclamen, groot

en klein, wit en mooie kleuren. Ook
zijn er diverse kaarten, sokken, kniepertjes, vogelvoertaarten enz. Tevens
is er nog de verloting van de mooie
mand met boodschappen. Zo te lezen
is er voor elk wat wils, voor de grote
en de kleine portemonnee, dus komt
het zien. Nieuw is dit jaar: verkoop
van brocante artikelen, een prachtige sortering, u moet beslist komen
kijken, er is vast iets bij voor u zelf

of een cadeau voor de kerst. De organisatoren hopen op een goede verkoop dus neem uw partner, kinderen
of kleinkinderen en uw buurman of
buurvrouw mee. De opbrengst is voor
de kerk. U bent welkom op: vrijdag 7
december van 13.30-17.30 uur, zaterdag 8 december van 9.30-12.30 uur in
de mooie sfeervolle Cosmas en Damianus kerk in Terwolde. Koffie of thee
met koek of cake staat klaar.

Historische clubboek Go Ahead Eagles ziet
het levenslicht
DEVENTER.- Voorafgaand aan de
wedstrijd Go Ahead Eagles – TOP
Oss vond afgelopen vrijdag de officiële presentatie van het historische clubboek van Go Ahead Eagles plaats. De eerste exemplaren
werden door de auteurs van het
salontafelboek overhandigd aan
een aantal prominente personen
uit de (bijna) 116-jarige clubgeschiedenis.
101 jaar geleden werd Go Ahead
voor de eerste keer kampioen van
Nederland. Tussen de twee Wereldoorlogen volgden nog drie
landstitels. Hierdoor is Go Ahead
tot op de dag van vandaag de veruit succesvolste club in Oost-Nederland.
Een auteurscollectief volgt in het
salontafelboek van 640 bladzijden
dik en bijna vijf kilo zwaar de roemruchte geschiedenis van Go Ahead
(Eagles) van jaar tot jaar en zelfs van
wedstrijd tot wedstrijd. Alle grote
namen van spelers en trainers ko-

men voorbij. Van de antieke helden
Fré Kolkman, Bertus Haes, Leo Halle
en Jan de Kreek tot de modernere
coryfeeën Gerrit Niehaus, Wietse
Veenstra, Nico van Zoghel, Marc
Overmars en Harry Decheiver.
Vanaf 1902 tot aan de dag van vandaag worden alle verhalen over Go
Ahead en Go Ahead Eagles in dit
boek verteld. Interviews, verhalen

en circa duizend foto’s – waarvan
een aantal nooit eerder is gepubliceerd – maken het boek tot een
‘must have’ voor de grote schare fans
van Go Ahead Eagles.
Het monumentale werk met koninklijke uitstraling is voor € 79,- te bestellen in de webshop van de club
(www.ga-eagles.nl/webshop).

Jubilarissen sv Terwolde

www.manege-voorst.nl
De organisatie gaat graag met u in gesprek om uw kind/cliënt een fijne ervaring in het contact met de paarden
te geven. Daarnaast zijn vrijwilligers
die willen helpen met het begeleid
paardrijden altijd zeer welkom!

TERWOLDE.- Op de onlangs gehouden algehele ledenvergadering
van sv Terwolde werden diverse leden gehuldigd. De volgende leden
werden gehuldigd voor hun 25 jaar
onafgebroken lidmaatschap: Dirk
Jan Hietberg, Matthijs Kamphuis,
Wilco Roeterd en Gert Jan Veldhuis.
Voor hun 40 jaar onafgebroken lidmaatschap ontvingen de bloemen:
Johan Hogeboom, Linda Modderman, Rob van Broekhuizen, Jeroen
Veldwijk, Ap Segers, Arjan Nales
en Edwin Plette. Bovendien werden de volgende leden gehuldigd
voor hun 50 jaar onafgebroken lidmaatschap: Henk Klein Lankhorst,
Wim Spijker, Karel van der Heijden
en Harry Kamphuis. En het Dick
van Rijssen werd gehuldigd voor
zijn 65 jarig lidmaatschap: Dick van
Rijssen.

Jubilarissen SV Terwolde 2018, staand v.l.n.r: Dick van Rijssen, Harry
Kamphuis, Arjan Nales, Johan Hogeboom, Henk Klein Lankhorst, Jeroen Veldwijk, zittend v.l.n.r: Dirk Jan Hietberg, Wilco Roeterd.
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grindengrond.nl

DEVENTERWEG 17A
7383 AA VOORST
0575 - 743511

VIKING ROBOTMAAIER
i.c.m. Stihl accu gereedschap de grootste sortering
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Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650
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www.overmars-tuinenpark.nl
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MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

Deze aanbieding is geldig tot 31 december

Elk weekend mooi!
Heerlijk in de warme kas op de Hof.
Onderbreek je wandel of fietstocht voor
een lekkere consumptie of lunch.
Gratis fiets en wandelroutes verkrijgbaar
Geopend vanaf 10.00 uur.

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

Waarom
------

Vanaf 10 november Winkel geopend
wo, vrij, za en zondag.
Voor arrangementen met grote groepen
kun je elke dag terecht!

Grote collectie
Top kwaliteit
Snelle levering
Gunstige prijs
Perfecte service

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

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

MARBO zonwering

Slijp en polijst middelen

Showroom: Rijksstraatweg 47

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

I: www.marbozonwering.nl

ntrum
rce
e
d

K in

Naaimachines

T: 0571-270565

Fa. Berends
Koppelstraat 4 | Twello

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

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

Nu ook met voor- en
naschoolse opvang!

20% KORTING
OP RAAMDECORATIE

www.beregenen.nl
Actie geldt van 19 november t/m 1 december 2018

Bronbemaling
Beregeningen

Vraag naar de voorwaarden

Waterbehandeling
Waterpompen
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Thema-avond PvdA-GroenLinks in Terwolde over
coöperatief opwekken duurzame energie

Draagvlak nodig om Voorst
energieneutraal te maken
TERWOLDE.- Het gaat niet goed met de manier waarop Voorst de gemeente
in 2030 energieneutraal wil krijgen. Vanwege de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieopwekking (SDE) wordt de gemeente
overspoeld met aanvragen om grote zonneparken tot wel veertig hectaren
te mogen aanleggen. Dankzij de SDE-subsidies valt daar veel geld mee te
verdienen.
Voor het gemeentebestuur zijn die
initiatieven heel verleidelijk, want
op die manier denkt men de energiedoelstellingen snel te kunnen
bereiken. Alleen blijkt dat er te weinig rekening wordt gehouden met
het draagvlak bij de bevolking. De
winsten zijn immers voor de grondeigenaren en de veelal buitenlandse
investeerders. De omwonenden worden echter voor minstens 25 jaar opgezadeld met enorme zonneparken
die op geen enkele manier fatsoenlijk in het kleinschalige landschap
van Voorst kunnen worden ingepast.
De omwonenden worden bovendien
pas van de plannen op de hoogte
gebracht als de gemeenteraad een
voorstel krijgt om een zogenoemde
Verklaring Van Geen Bedenkingen
(VVGB) af te geven. De omwonenden kunnen dan niets anders meer
dan de hakken in het zand te zetten
en juridische procedures beginnen.

Discussieavond

Dat moet anders, vinden de Voorster
afdelingen van de PvdA en GroenLinks. Zij hebben onder het motto
“Energie voor ons allemaal” voor

woensdag 12 december in het dorpshuis d’Olde Schole in Terwolde een
discussieavond op touw gezet over
alternatieve energie. In de praktijk is
gebleken dat kleinere projecten over
het algemeen weinig weerstand oproepen en al helemaal niet als de gemeenschap belang heeft bij een coöperatief opwekken van energie. Dan
heeft men niet alleen de lasten van
een zonnepark of een windmolen,
maar ook de lusten. En dan gaat het
niet alleen over de financiële lusten,
maar ook over de sociale voordelen.
Zo heeft de Stichting Duurzame
Energie Wierden-Enter met vrijwilligers, lokale bedrijven, werkzoekenden uit de gemeente, statushouders die nog aan het inburgeren zijn
en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt het vier en een half
hectare grote zonnepark De Groene
Weuste aangelegd. De projectleider
van dit park, Kees van Dorth, is een
van de inleiders in Terwolde.
Er zijn in Terwolde nog meer inleiders vanuit de sector coöperatieve
energieopwekking. Zo komen Otto
Hettinga (bestuurslid van Energie-

Rijk Voorst), Alex de Meijer (projectleider voor windenergie bij de Gelderse Natuur en Milieu Federatie),
Tycho Tomassen (directeur van hvenl, een adviesbureau dat investeerders, producenten en afnemers bij
elkaar brengt) en Frank Buchner, uit
Klarenbeek, Hij is als deskundige op
het gebied van ruimtelijke ordening
betrokken bij de alternatieve plannen voor een kleiner zonnepark aan
de Broekstraat in Klarenbeek. Oud
PvdA-voorzitter John Ebbelaar zal
de discussie leiden.

Doel

Het doel van de thema-avond in
Terwolde is de inwoners en het gemeentebestuur te inspireren om activiteiten en beleid te ontwikkelen
voor alternatieve energie, waaronder
zonneparken. Dat moet niet alleen
leiden tot het halen van de gemeentelijke doelstelling Voorst energieneutraal in 2030, maar moet ook een
groot maatschappelijk draagvlak opleveren.
De bijeenkomst in het dorpshuis
d’Olde Schole in Terwolde wordt
woensdagavond 12 december gehouden en begint om 19.30 uur. De
zaal gaat open om 19.00 uur. De bedoeling is de discussie rond 22.00
uur te beëindigen. Aan de bar kan
men dan echter nog verder praten.
Entree en koffie of thee zijn gratis.

Zonnebloem Klarenbeek bezoekt kerstmarkt
KLARENBEEK.- Op dinsdag 20 november heeft de Zonnebloem afdeling Klarenbeek een bezoek gebracht
aan de Kerstmarkt bij Tuinland in
Wilp. Bij Kerst hoort kou, en dat
was het ook werkelijk. Er waaide
een gure koude wind uit het oosten.
Maar eenmaal binnen waren de gasten en vrijwilligers dat snel vergeten
en genoot iedereen van de geweldige mooie opstellingen. Er waren
verschillende creaties en er werden
de nodigen inkopen gedaan om ook
thuis wat van de sfeer over te nemen
voor de Kerst. Nadat iedereen alles
had bekeken werden allen nog getrakteerd op een kopje koffie of thee
met een heerlijk gebakje. Hierna
togen we naar de kassa’s en tot slot
werd iedereen weer naar de opstapplaats of naar huis gebracht. Het was
een geslaagde sfeervolle middag.

Gerrit Zwerenburg, schilder in Wilp
WILP.- Tijdens het komende historische weekend van Voorst200, is de
tentoonstelling van schilder Gerrit
Zwerenburg. Hij werd in 1909 in
Wilp geboren aan de Dorpsstraat, in
het huis met de naam Winkelhaak.
In zijn werkzame leven was hij huisschilder en postbode.
Maar hij was ook kunstenaar. Hij
maakte schilderijen en beschilderde
koperen granaathulzen, melkbussen
en kolenkitten. Je gaf hem een kiekje
van je huis, boerderij of landschap
en hij schilderde het voor je.
Een oproep in het Voorster Nieuws
heeft geleid tot een stroom van
kunstwerken. Meer dan 50 werken
van Zwerenburgs hand zijn het hele
weekend te zien in dorpshuis de
Pompe te Wilp.
De tentoonstelling wordt vrijdagavond 30 november geopend met
een terugblik op zijn bewogen leven.
Aanvang 20.00 uur.
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TWEE-WEKELIJKSE COLUMN VAN EEN MOEDER OVER
HET HECTISCHE, HYSTERISCHE EN MEEST GEWELDIGE
LEVEN VAN EEN JONG GEZIN. EN NEEMT DAARBIJ
NIET ALTIJD EEN BLAD VOOR HAAR MOND!

ONZE SINTERKLAAS TRADITIE
Een jaar of 20 geleden zat ik als kleine meid met samengeknepen billen tussen mijn ouders in. We vierden met de hele familie sinterklaas
avond! De gezelligste en spannendste avond van het hele jaar. Hutjemutje, in het kleine huiskamertje van opa en oma.
Op tafel stond ook allemaal lekkernij. Pepernoten, chipjes, marsepein
en taaitaai poppen. Natuurlijk mochten we ook cola drinken. We zongen sinterklaasliedjes en zaten allemaal in een kring.
Ook al wist ik best dat de goedheiligman niet bestond. Ik was al wat
ouder en op de hoogte gebracht van het grote geheim. Maar mijn
nichtjes waren een stukje kleiner nog. Dus wij speelden het spel gewoon mee. Ik mocht ook mee doen met lootjes trekken. En gedichten
schrijven en surprises maken. Maar toch, als er ergens een piet liep.
Of ik zag sinterklaas. Dan sloeg m’n hart altijd even over. Nog steeds
trouwens!
Opa glipte ongemerkt even naar buiten.
Daaaaaaar wordt aan de deur
geklopt, HARD geklopt, zacht
geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt, wie zal dat zijn?
We schrokken ons de rambam
als er dan loeihard op de deuren en ramen werd gebonkt.
Zoals alleen opa dat kon doen.
M’n neef kwam met de broek
nog op de enkels van het toilet
gerend. En iedereen was in rep
en roer.
Opa kwam zogenaamd geschrokken de deur binnen. ‘Wat is er gebeurd?’
Vervolgens werden de cadeautjes, surprises en gedichten in enorme
juten zakken naar binnen gesleept. Er leek geen eind aan te komen.
Vol verwachting klopte m’n hart als ik dan mijn surprise kreeg en ook
mijn eigen gedicht! In het gedicht maakten we grappen over elkaar.
En dat was ongekend gezellig. Ik las vaak over welk vriendje ik nu
wel weer niet had. Want dat verschilde nog wel eens. In die tijd kon
dat nog he?
Heel laat op de avond keerde iedereen weer volgeladen en volgevreten terug naar huis. Om vervolgens de volgende ochtend heel vroeg
op te staan en met al het gekregen speelgoed te spelen. Wat een leuke
herinnering. En nu mijn opa en oma er niet meer zijn is het helemaal
fijn om hier aan terug te denken. Wat hadden we het leuk met de sinterklaasavonden.
Het was een traditie die ik dolgraag aan mijn eigen kroost wil meegeven. Wie niet?
Nu zijn mijn kinderen dan ook eindelijk aan de beurt. En de voorpret
begint natuurlijk al vroeg als het gaat om de afdeling inkoop. Op zolder worden de cadeautjes verstopt. Ver uit het zicht van onze nieuwsgierige aagjes.
De intocht van sinterklaas is op tv en we genieten van dit tafereel met
pepernootjes, gekleed met een zelf geknutselde pietenmuts die al drie
keer weer aan elkaar is geniet omdat er van tevoren al ruzie over was
geweest wie hem op mocht zetten.
Vervolgens fietsen we naar de intocht van de goedheiligman en z’n
zwarte pieten in ons eigen dorp. De kinderen krijgen ieder een handje
pepernoten van de pietjes en we dansen op de sinterklaasmuziek. ‘Wil
jij je pepernootjes delen met papa en mama?’ Vraag ik aan de oudste.
Ik mag van haar ook wel een pepernootje eten. ‘Dat vind ik lief!’ Zeg
ik. Ze haalt de pepernoot uit haar mond en geeft deze kleffe smurrie
aan mij. ‘Bedankt schat.’
Sinterklaas zwaaide zelfs nog even naar onze oudste dochter die vervolgens stokstijf bleef staan.
Vol van alle indrukken komen we thuis.
We maken tekeningen voor in de schoen. De tekening past niet in z’n
geheel in de schoen. En dus word er een grote prop van gemaakt en
diep in de schoen gefrummeld. Vorige week aten we wortels, waarvan
we er eentje hadden bewaard voor het paard. Dus deze inmiddels verrimpelde wortel ging de andere schoen in.
Ondertussen doet mijn man de gordijnen dicht en ik glip ongemerkt
even naar buiten.
Daar wordt aan de deur geklopt, wie zal dat zijn?
Mijn kinderen vliegen tegen het plafond als ik op de ramen sla en lang
aanbel bij de voordeur. En ik gil natuurlijk buiten van enthousiasme.
De herinnering, en het gevoel, de spanning komt weer terug. Ik speel
even voor opa.
De kinderen vinden cadeautjes bij de voordeur. En ik kom via de achterdeur binnen en vraag zogenaamd geschrokken: ‘Wat is er gebeurd?’
We maken de cadeautjes vervolgens samen open.
Nu we zelf papa en mama zijn kunnen we het sinterklaasfeest vieren
zoals wij dat willen. En de traditie en de hele sfeer eromheen mee
geven aan onze kinderen. En zijn bepalen dat weer voor hun kinderen
later. Laat deze heerlijke traditie maar heel lang voortduren!

Daaaaaaar wordt aan de
deur geklopt, HARD
geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur
geklopt, wie zal dat zijn?

Suus!

Sint dacht: “maar dat is fijn,
dat die Jumbo bakkers zo behulpzaam zijn
Mooi, die heerlijke aanbiedingen met brood,
December kost toch vaak meer dan begroot
En ‘n heerlijk stuk gevuld speculaas voor minder
Is voor de beurs ook niet echt een hinder”

Mais brood
p/st van €2.40 voor

Waldkorn bolletjes

Zak 6 stuks van €2.40 voor

Pepernoten brood
p/st van €2.59 voor

Vikorn broodje
p/st van €1.35 voor

Gevuld speculaas

100 gram van €1.75

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag
28 november t/m 4 december.
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INGEZONDEN

Noodklok voor het klimaat
Veel kerken luiden zaterdag 1 december, samen met Greenpeace, de
noodklok voor het klimaat. Niet alleen in de
gemeente Voorst, maar
door het hele land wordt
letterlijk de noodklok
geluid. Het is nu tijd
om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent
klimaatrapport van de
Verenigde Naties blijkt
dat de opwarming van
de aarde kan én moet
worden beperkt tot 1,5
graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op bijna
200 plaatsen verspreid door heel Nederland. Zo wordt een stevig signaal
gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Ervaring van een deelnemer

Op dit moment is een oecumenische pelgrimsreis voor klimaat rechtvaardigheid bezig van Bonn waar vorig jaar de wereldmilieuconferentie
was naar Katowice. In Katowice (Polen) wordt dit jaar de wereldmilieuconferentie georganiseerd. Een internationale groep van mensen is onderweg om hun bezorgdheid over het milieu en over de gevolgen van
het veranderende milieu onder de aandacht te brengen. Eind Oktober
heb ik (Johan van Werven) een week deelgenomen aan de pelgrimsreis in
de omgeving van Leipzig. Hier heb ik langs de bruinkoolmijnen en een
bruinkoolcentrale gelopen en ervaren hoe deze vorm van energie opwekken ingrijpt in onze wereld. Ronduit schokkend voor mij was de ontmoeting met bewoners van het dorp Podelwitz dat op de lijst staat om van de
aardbodem te verdwijnen omdat er bruinkool gedolven gaat worden. De
ervaringen tijdens deze reis hebben mij gesterkt in mijn overtuiging dat
het 2 voor 12 is en het de hoogste tijd is om zelf de verandering vorm te
geven.

Twee voor twaalf

Met dit signaal roepen burgers door heel Nederland minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5
graad opwarming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace:
“Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5
graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60%
terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en
windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.”
Door het hele land , om twee minuten voor twaalf op zaterdag 1 december, worden er op bijna 200 plekken in heel Nederland de klokken geluid. Behalve kerken doen ook gemeenten, beiaardiers en moskeeën mee.
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Kopermolen doet mee aan EU Schoolfruit
KLARENBEEK.- Ook dit jaar is basisschool de Kopermolen weer ingeloot
voor het EU Schoolfruit project. Gedurende 20 weken krijgen de kinderen drie dagen per week fruit verstrekt. Hiermee probeert de school het
belang van een gezond tussendoortje
onder de aandacht te brengen.
Met het schoolfruit eet de hele klas
fruit en is wordt het een gewoonte. Bovendien is het gezellig om samen fruit
te eten. Omdat de school al jaren actief
bezig is met het promoten van gezond
eten en drinken, werd dit jaar tijdens
de start van het schoolfruit project een
quiz gehouden om de kennis van de
kinderen te testen. De quiz met drie
vragen werd aan alle kinderen uitgedeeld. Reza, Wieke, Romy, Mila,
Huib, Emilie en Lotte hebben in hun
klas gewonnen en kregen een toepasselijk fruitbakje. Ze wisten allemaal
dat een kind van 10 jaar twee porties
fruit moet eten en dat een pakje chocolademelk meer suikerklontjes bevat

Samen met de hulp van vele snij-ouders is de Kopermolen klaar voor
dit leuke en lekkere project!
dan andere pakjes drinken. Zij zaten
met hun schatting het dichtst bij de

92 appels die het volle krat op de foto
bevatte.

Muziek en kunst bij Kunstkring in Twello
TWELLO.- Op zaterdag 1 december is het weer de “eerste zaterdag
van de maand muziekoptreden”
bij de Kunstkring in Twello. Deze
middag zal Frank Schagen, onder
de naam Klausing, een optreden
verzorgen.
Sinds 2015 schrijft Frank Duitstalige liederen. Klausing heeft een
eigenwijze schrijfstijl; tekst en muziek gaan samen met elkaar op. De
teksten hebben een poëtisch karakter. “De liederen van Klausing zijn
zowel teder als indringend. Zijn
gitaarspel verrast door onverwachte
ritmische wendingen en doorvoelde harmonieën.” Frank draagt als
singer-songwriter de Klausing. Hiermee verwijst hij naar zijn moeder en
grootmoeder van wie hij de Duitse
taal ontvangen heeft. Opgeleid aan

het Fontys conservatorium in
Tilburg heeft hij zich zowel in
de tradities van de klassieke
muziek alsook in de bewegingsvrijheden van de jazz verdiept.
Ditmaal wordt de muziekmiddag vooraf gegaan door een expositieopening van leden van de
Kunstkring. Het thema hiervan
is winterkunstfair; een expositie waarop betaalbare kunst te
zien is, uitermate geschikt als
originele cadeautjes voor de komende Feestdagen.
De expositie wordt om 15.00 uur
geopend en aansluitend kan er genoten worden van de bijzondere
klankbelevenis van Klausing. Een
gift voor de muzikant wordt op prijs
gesteld.

Mocht u ook interesse hebben om
in 2019 (kosteloos) een muziekoptreden bij de KunstKring te verzorgen, neem dan contact op per mail
annemariemulder5@gmail.com of
telefonisch via 0634035704.

Namens Naastenhulp Voorst, Piet Ruijsbroek,
diaconie@pkn-twello.nl

Bryan ontvangt felbegeerde
mariniers baret

Uitnodiging

Opening N345 Rondweg Voorst
Vrijdag 30 november 2018 opent gedeputeerde Conny Bieze samen met burgemeester
Jos Penninx de N345 Rondweg Voorst. Wij nodigen u van harte uit om bij deze feestelijke
gelegenheid aanwezig te zijn.

Ter hoogte van de fietstunnel Klarenbeekseweg richten wij een feestlocatie in.
De feestlocatie is te bereiken via de rotonde bij firma Bruntink.
Vanaf zaterdag 1 december 2018 is de N345 Rondweg Voorst open voor verkeer.

Bryan is nu een
echte marinier
Stalen zenuwen,
hij vertrekt geen spier
Programma
Vanaf 13.30 uur
14.15 uur

14.30 – 16.00 uur

ontvangst op de feestlocatie
officiële openingshandeling door Conny Bieze en Jos Penninx
- rondritten over de rondweg met een tuktuk, familieskelter
of ander voertuig

- kleine expositie van archeologische vondsten in de tent
- springkussen, zweefmolen en poffertjeskraam voor de kleine gasten

Meer informatie
U hoeft zich niet aan te melden. Voor vragen over de opening kunt u contact opnemen
met Jan van de Wouw, T 026 359 8491 of j.vande.wouw@gelderland.nl.

TWELLO.- Voor Bryan Broekhof was het vrijdag 23 november eindelijk zover. Na een loodzware opleiding afgelopen maanden kreeg hij op de Van
Ghentkazerne in Rotterdam, onder toeziend oog van familie, vrienden en
bekenden, zijn mariniers baret uitgereikt. Van harte gefeliciteerd Bryan!

Brinkenweg 105, 7381BK Klarenbeek
info@purewellnesshair.nl
06 126 795 55

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

DECEMBER!

20% KORTING

OP ALLE VOORRADIGE;






LEUK OM TE GEVEN,
LEUK OM TE KRIJGEN!

In- en verkoop van alle bestratingen.
Tevens straatwerk.

YELLOW
DAMES EN HERENVESTEN
TRUIEN EN PANTALONS
TAFELKLEDEN
DEKBEDOVETREKKEN
LAKENS EN SLOPEN

20% KORTING

ONZE CADEAU TIPS!
Vleesschotels - Dienbladen
Waardebonnen - Worst mandjes

En natuurlijk lekkere snacks
voor ‘t heerlijk avondje!

OP ALLE VOORRADIGE;
 TEN CATE ONDERGOED
 BEEREN SINGLETS EN SLIPS
 PALMA HEMDEN EN LANGE
ONDERBROEKEN
 PYJAMA‘S EN
NACHTHEMDEN

Klarenbeekseweg 87, Tel. (055) 301 12 82

www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

Opheffings uitverkoop
Betrouwbare
wbare zorg voor
voor uw
u die
dier
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur
Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.

25% korting

op het hele assortiment op=op

Sinterklaas sla uw slag!

Wilt u graag een kennismakingsgesprek?
Bel dan gerust. 055-3669286
Kopermolenweg 11
7382 BP Klarenbeek
www.dierenkliniekijsselvallei.nl
GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

BROEKSTRAAT 37, KLARENBEEK
INFO@SMELTINK.COM

EN VUURWERKBESTELLING
OP SMELTINK.COM
IS OOK WEER ACTIEF !

www.smeltink.com
Klarenbeekseweg 121 Klarenbeek
‘s maandags gesloten

BESTEL NU ONLINE!
Snel, voordelig en betrouwbaar
Broekstraat 37 - Klarenbeek - Tel. 055 - 301 12 73
Gratis ruim parkeren
Openingstijden vuurwerkwinkel voor afhalen en verkoop:
Vrijdag 28 dec. 08.00 tot 20.00 uur - Zaterdag 29 dec. 08.00 tot 20.00 uur - Maandag 31 dec. 08.00 tot 17.00 uur
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Sinterklaas roetsjt van de kabelbaan
POSTERENK.- Sinterklaas bouwde
de spanning in Posterenk afgelopen
zaterdag vakkundig op. Hoofdpiet
daagde hem, tijdens de jaarlijkse
intocht, uit om de kabelbaan in de
speeltuin uit te proberen. Sint twijfelde zichtbaar. Was dat geen te
groot risico? Met een tabberd om
en mijter op van een kabelbaan af?
De ouders waarschuwden hem: ‘Dat
gaat fout Sinterklaas, pas op, niet
doen!’ Maar de kinderen moedigden
hem aan. Uiteraard luisterde Sinterklaas uiteindelijk naar de kinderen.
Met een enorme vaart roetsjte hij
door de lucht.
Na het stunten in de speeltuin verplaatste Sinterklaas zich naar de
Wilpermolen. Daar telde hij op de
stelling voor de zekerheid nog een
keer of al zijn tien Pieten er waren.
Vervolgens ging de stoet naar Pampus. Zusterpiet wilde er met een
pilletje voor zorgen dat alle Pieten
nog beter hun werk zouden kunnen doen. Maar Zusterpiet werd
weggeroepen voor een noodgeval.
Huispiet gaf de verkeerde pil aan de
verkeerde Piet. Daardoor kon Fluisterpiet niets meer horen, liet Bakpiet

Sinterklaas heeft voor zaterdag
1 december een gaatje kunnen
vinden in zijn agenda om rond
15.00 uur een uurtje bij de slaapkamer te zijn.
Voor degene die het niet weten;
het is bij Sophie Lingerie aan de
Duistervoordseweg. Als je mij
een handje wilt geven of een
mooie tekening wilt brengen ben
je van harte welkom!
Op zondag 2 december zal ik ook
rond 15.00 uur een uurtje in het
dorp rondlopen.
Sinterklaas en zijn Pieten zien je graag!
Tot dan

Zwarte Piet helpt Sinterklaas op de kabelbaan
harde winden en deed Paardenpiet
allerlei vreemde beesten na. Met een
wonderlijk drankje loste Zusterpiet

NIJBROEK.- Zaterdag 24 november was er een druk gezelschap aan
de Middendijk in Nijbroek. Veel kinderen in pietenpakken keken verwachtingsvol uit naar de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten.

na een half uurtje de problemen op.
Zo viel alle spanning weg en kon de
Sinterklaasdisco losbarsten.

geland maar Sint en de andere Piet
kwijt geraakt. Gelukkig vonden de
kinderen Sint en Piet algauw op het
veldje achter de school. Toen Sint
en Piet van de parachutes bevrijd
waren liepen de kinderen en hun

ouders naar dorpshuis “De Arend”.
Sint werd door Jeroen Veldwijk op de
trekker naar het dorpshuis gebracht.
Ondertussen deelden de pieten gul
pepernoten, schuimpjes en ander
strooigoed uit.
In het dorpshuis werden de sint en
zijn helpers welkom geheten door de
voorzitter van het dorpshuis; Tom
Visser. Daarna knoopte Sint een gesprekje met de kinderen aan. Eerst de
één-jarigen en vervolgens kwam ieder jaar aan de beurt. Zo kwamen de
aanwezigen heel wat te weten over
de (on)deugden, hobby’s en wensen
van de kinderen. De andere kinderen
zaten te knutselen achter in de zaal.
Tegen 16.00 uur was het tijd voor
Sint om Nijbroek te verlaten, maar
niet nadat de pieten aan alle kinderen een cadeautje hadden uitgedeeld.
’s Avonds om 20.00 uur begon de
traditionele sinterklaasbingo. Onder
het genot van een drankje en een
schaaltje strooigoed zat de stemming
er onder de aanwezigen goed in. Velen keerden na afloop met een leuke
prijs naar huis terug. De organisator
van het sinterklaasfeest, dorpshuis
De Arend, kan terugkijken op een
geslaagde bijeenkomst zonder incidenten.

Joris Linssen en Caramba in theaterzaal
Kleine Noordijk
TWELLO.- De try out van het theaterconcert “RAAK” van Joris Linssen en Caramba zondag 25 november, in het huiselijke gezellige
theater Kleine Noordijk, was er
één van recht uit het hart. Raken
en geraakt worden door muziek,
het belangrijkste in het leven.
Joris Linssen vindt het belangrijk in
zijn programma mensen te raken en
zelf geraakt te worden. Voelen dat je
leeft, echt in contact komen met anderen. Iedereen heeft een lied bij een verhaal. “RAAK” is het meest persoonlijke concert dat Linssen en Caramba
ooit hebben gemaakt.
In dit theaterconcert delen Linssen
en de bandleden cruciale momenten
uit hun leven en zingen daar over.
Dementie, cultuurverschil, adoptie,
vermissing, een kind met een hersenafwijking.
Ademloos werd er geluisterd naar bijbehorende teksten; “ Als ik naar je kijk
zie ik dat niemand op je lijkt, want jij
bent bijzonder zoals je bent” en “Wat
is het leven toch prachtig, ook al doet

Ontmoet Sinterklaas bij de
slaapkamer in Twello
Lieve kinderen,

Sint en zijn Pieten wederom in Nijbroek

Al snel werd bekend dat sinterklaas
uit de lucht zou vallen. Maar helaas,
het was al na tweeën en er was nog
niets te zien. Tot ieders grote verrassing kwam er wel een Piet op een
trekker. Hij was met zijn parachute
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Zie ginds komt de stoomboot…
TERWOLDE.- Op woensdag 5 december komt Sint met zijn Pieten hopelijk
aan in Terwolde. Maar het water in de IJssel staat nog steeds ontzettend laag,
zou het de Sint en Pieten wel lukken om aan te meren bij het gemaal aan de
Bandijk? Op woensdag 21 november zijn er twee Pieten alvast een kijkje komen nemen op de basisschool en bij de IJssel. Na een aantal liedjes te hebben
gezongen en natuurlijk de nodige pepernoten te hebben uitgedeeld, hebben
zij de kinderen er van verzekerd dat ze, hoe dan ook, gewoon aankomen bij
het gemaal. Iedereen is om 8:30 uur van harte welkom om Sinterklaas en zijn
Pieten te verwelkomen en er een ouderwets gezellig Sinterklaasfeest van te
maken.

Gezellige Pietenmorgen
bij Kopermolen

KLARENBEEK.- Ook dit jaar waren de kinderen van groep 1-2 van de Kopermolen op één ochtend net echte pietjes. Ze waren druk met pepernoten
bakken, taaitaai versieren, zwartepietenmutsen versieren, pietengym en nog
veel meer. Dit jaar waren er speciaal twee vaders die de kleuters heel goed
konden helpen bij het klimmen en klauteren. Bij alle andere activiteiten was
ook hulp van ouders. Én gelukkig kwamen er ook twee echte pieten om te
kijken naar de kunsten van de kinderen. Het was weer heel gezellig!

Succesvol dance party
in het Boshuis
het soms pijn.” Met emoties werd er
ook geluisterd naar verhalen en reacties uit het publiek. Muziekkeuzes
passend bij levensverhalen werden
door hen genoemd.
“RAAK”, een theaterconcert met een
mix van levensverhalen, verwerkt in
mooie liedjes met gevoelige teksten,
die worden uitgebouwd tot een samenzang. “De emotievolle stem van
de enige vrouw Djem van Dijk, het
verfrissende accordeonspel, het gevoel of de bas danst, en een gitaar als
smeerolie, maakt ieders individuele
rol in onze samenzang tot een volledig

geheel,” aldus Linssen.
Het publiek wordt ademloos meegenomen en geïnspireerd tot delen van
emoties. Er wordt meegezongen, meegeklapt, meeslepend door Mexicaanse
temperamentvolle klanken. “Linssen verwoordt de theatervoorstelling
“RAAK” met de treffende woorden:
“Iedereen heeft een verhaal waarmee
je door een passend lied geraakt kunt
worden.”
Stichting Cultuur Kleine Noordijk bezorgde met het optreden van Linssen
en Caramba het publiek in de uitverkochte zaal een bijzondere middag.

KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag vond
voor het tweede jaar
op rij de dance party
plaats in het Boshuis
in Klarenbeek. Ditmaal
kwam de coverband
Boulevard naar Klarenbeek toe om het publiek
in het Boshuis te vermaken. En dat is zeker
gelukt!
De band speelde afwisselend nummers van
toen en nu en zowel
Engelstalige als Nederlandstalige nummers kwamen aan bod. De achtkoppige band maakte er een
mooi feestje van welke werd ondersteund door een prachtige lichtshow. Het
publiek heeft genoten van een heerlijk muzikale avond.

Lay’s
Oven Baked, Sensations,
Voorster NieuwsMediterannee of Sunbreaks
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0.

GEMEENTE VOORST.- Zorgt u al een langere tijd voor een naaste met
een chronische ziekte, een handicap of psychische problematiek? Dan
komt u mogelijk in aanmerking voor een blijk van waardering voor uw
inzet als mantelzorger in de vorm van een cadeaubon. Deze wordt aangeboden door de gemeente Voorst.

Om in aanmerking te komen
voor deze waardering gelden
de volgende voorwaarden:

Heerlijk vers
uit eigen oven!

Er kan één mantelzorgwaardering per adres worden uitgekeerd.
De mantelzorger staat geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg én/ of is bekend bij
het Maatschappelijk Netwerk
Voorst.

-

                                                                                                           
Ben jij een jonge mantelzorger?

Is er bij jou thuis iemand lang ziek
of heeft een handicap is verslaafd,
in de war of depressief? Maak je je
daarover vaak zorgen? Moet je thuis
vaak meehelpen? Of zorg je vaak
voor je familielid? Dan ben jij een
jonge mantelzorger!
In al deze situaties groei je op met

per 4 stuks verpakt

0.

99

Cursus Auto te water bij
Zwembad De Schaeck

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 ( kinderen
en jongeren tot en met 24 jaar die regelmatig zorgtaken overnemen voor
een chronisch zieke of gehandicapte
ouder, broertje of zusje) is er een jongerenwaardering.           
                     

TWELLO.- Op zondag 16 december organiseert zwembad De
Schaeck in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de Gemeente Voorst de cursus Auto te water. De cursus wordt gegeven
door Duikschool Divearound, die wordt ondersteund door duikers
van Duikschool Divers-Cetacea. Deelname aan de cursus is gratis.
De cursus duurt in totaal 2 uur, waarbij er een gedeelte theorie en natuurlijk een praktijkgedeelte is. Bij het praktijkgedeelte ga je met de auto
te water, maar ook is het mogelijk om samen met de duikers kennis te
maken met het duiken. Verder leer je hoe je kunt omgaan met stress of
paniek in het geval van een noodsituatie. Dit gedeelte geeft John Elskamp
van Mentaal Krachtig.
MAX. 4 bestaan uit maximaal 16 personen per ronde. Inschrijven
De groepen
STUKS
voor deze
cursus is verplicht en doe je via de website van zwembad De
KLANTmee te doen hoef je alleen in bezit te zijn van een A-DiploSchaeck.PEROm
ma. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om aan de cursus deel te nemen
met het hele gezin. Om de oefening in het water zo realistisch mogelijk te
maken, is het aan te raden om in gewone kleding in het water te gaan en
niet in badkleding. Toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom.
Kortom: Een leerzame, interessante en gratis cursus voor de deelnemers.
Jij doet toch ook mee? Schrijf je snel in via www.deschaeck.nl. Vol is vol!

Aanvraagformulier

Denkt u of denk jij in aanmerking te
komen voor deze waardering? Dan
ligt er een aanvraagformulier klaar
bij het Maatschappelijk Netwerk
Voorst (geopend van 8.30 tot 12.30
uur). Ook kan het aanvraagformulier telefonisch worden aangevraagd
bij Mens en Welzijn Voorst: 0571279090.
Aanvragen voor 2018 kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 december 2018.

Kerstconcert Popkoor
Break Out
E

1.
38
2.
98

Coop
beemsterkaasbroodjes
of frikandelbroodjes XL

MAX. 6
STUKS
PER KLANT

per 2 stuks verpakt

1.

50

EN

ZEG

Douwe Egberts
aroma rood
snelfilterkoffie

Hertog Jan bier

2 pakken à 500 gram
m.u.v. D.E. aroma rood
snelfilter dubbelpak
alle combinaties mogelijk

2 STUKS
10.50 99
12.38

7.
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Spaar nu voor originele KitchenAid pannen
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De mantelzorger verleent langer
dan drie maanden, minimaal acht
uur per week onbetaalde zorg.
Wanneer het gaat om een kortdurende situatie (minder dan 3
maanden) of om gebruikelijke
zorg, of het doen van boodschappen of schoonmaken van
gemeenschappelijke
ruimtes,
komt de “mantelzorger” niet in
aanmerking voor de waardering.
Het is voor mantelzorgers van
wie de zorgvrager woonachtig
is in de gemeente Voorst (niet in
een instelling).

G

-

-
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krat 24 flesjes à 300 ml

Geldt ook voor
zonnebrand!

16.49

0.Elvive, Elnett,

per doosje, m.u.v. grootverpakking 40/50 zakjes

0.99

Vers uit eigen oven!
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alle combinaties mogelijk,

3 STUKS
6.51
13.05

*
5
.
G
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I
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05 % K

Ook van de
versafdeling!

2.99

2.-

bijv. Elvive
shampoo color-vive

Alle Milner

alle combinaties mogelijk

1.

93
87
2.
bijv. 2 pakjes
gesneden 30+ belegen

00 24
2.
3.

3.

93

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 4 t/m zondag 10 juni 2018. Week 23. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
Snoeptomaten emmer 500 gram
Snackpaprika emmer 250 gram
Snackkomkommer emmer 300 gram

Versluis Voorst4.-

Almhof yoghurt

beker 450/500 ml

5.
2 STUKS
98

Terwolde

1.30
1.80

ALLE COMBINATIES MOGELIJK

zegeltje

_

Opmdus
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik,
handelsdoeleinden.
aaniet
k 1voor
14
Geldig van maandag 26 november t/m zondag 2 december 2018. Week 48. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Molenweg 1

Schoolstraat 1

Terwolde DE
Versluis
Voorst
COOP
LELIE
Molenweg 1

Schoolstraat 1

MOLENWEG 1 TERWOLDE

in Twello. Maar liefst 19 jaar heeft zij hier veel klanten
geholpen met het adviseren van hun garderobe. Komt
u 1 december ook nog even afscheid van haar nemen?

IS*
1+1 GRAT
5.86

bijv. roomboter amandel
speculaasstaaf per stuk verpakt

per 1-8 stuk(s) verpakt

Enkele leden staan die avond met hun eigen gemaakte
spullen in de foyer. Er worden vogeltaarten, vogelhuisjes, sjaals en lekkere brownies verkocht. De glühwein
zal op deze speciale avond ook niet ontbreken. Het
concert begint om 20.00 uur in dorpshuis De Pompe.
Om 19.30 uur is de zaal al geopend. De toegang is geheel gratis. Popkoor Break Out is tevens te zien en te
beluisteren tijdens 200 jaar Voorst op 2 december in
De Pompe, tijdens de Posterenkse winterwandeling op
9 december in de Bethel en ook bij de Christmas Run
Bussloo op 22 december (vlakbij de Middelburg)

Vivera
vleesvervangers

ING*
T
R
O
K
%
25

Coop speculaas
van de bakkerijafdeling

Kerstmarkt

Studio Line, Mieke van Huiskes Mode
Ambre Solaire gaat met pensioen
Zaterdag 1 december is Mieke Soumeruof Garnier TWELLO.Groot Lipman haar laatste werkdag in Huiskes Mode

3 pakjes à 80-125 gram
alle combinaties mogelijk

Alle Pickwick éénkopsthee

Beenham

naturel of honing-mosterd

M
100 GRA
1.09
69 Alle
14
1.

Coop vleeswaren
1.02
2.17

10.

49

WILP.- Op dinsdagavond 18 december geeft Popkoor
Break Out een inloop kerstconcert. Het koor bestaat uit
40 leden, afkomstig uit de gehele Stedendriehoek en
onder leiding van Marinke Bäck-Hamers. Tijdens het
kerstconcert zingt het koor kerstsongs, die voor iedereen herkenbaar zijn.

De elie
L

0.

99

“Is Mieke er? Wanneer werkt Mieke?” Vraagt een trouwe klant aan een andere verkoopster, terwijl ze iets
lekkers in haar handen heeft voor haar vaste verkoopster Mieke. Het is een dagelijks terugkerende vraag van
trouwe klanten die door Mieke werden geholpen met
het adviseren van hun garderobe. Ze willen graag nog
even afscheid nemen en haar bedanken voor de afgelopen jaren.
Het geeft maar aan hoe geliefd Mieke is bij de klanten
en bij Huiskes. Ook het team van Huiskes Mode Twello
neemt met pijn in hun hart afscheid van Mieke. Mieke
werkte maar liefst 19 jaar in de winkel Huiskes mode
in Twello, waarvan 15 jaar als bedrijfsleidster. Ze gaat
nu van haar welverdiende pensioen genieten en krijgt
alle tijd om leuke dingen te gaan doen met haar kleindochter Katie.
Lieve Mieke, heel erg bedankt voor je jarenlange inzet
namens het hele team. We gaan je missen!

Woensdag 28 november 2018
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Concert Capella Zutphen in de dorpskerk Koor InBetween werkt mee
aan schrijfactie Amnesty

VOORST.- ‘O magnum mysterium’
is de titel van een koorconcert dat
kamerkoor Capella Zutphen op
zondag 2 december 2018 geeft in
de oude dorpskerk van Voorst. Het

concert begint om 15.00 uur en er
wordt aan meegewerkt door organist
Gert Oldenbeuving en blokfluitiste
Christa Kelderman. Er klinkt muziek uit verschillende perioden van

de muziekgeschiedenis. Composities van onder meer Tomás Luis de
Victoria, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Franz Liszt, Morten
Lauridsen. Al deze werken zijn op
een of andere manier verbonden met
de adventstijd, de vier weken voor
Kerstmis, die op zondag 2 december
begint.
Capella Zutphen is een kamerkoor
van geoefende zangers dat begin
2017 is opgericht en onder leiding
staat van dirigent Joost Hekel. Zij
hebben inmiddels diverse succesvolle concerten gegeven onder andere in Warnsveld en Laren (Gld). De
mooie akoestiek van de dorpskerk in
Voorst garandeert een sfeervol concert, een goed begin van de decembermaand. De toegang aan de kerk
is 12 euro. In de voorverkoop via
www.capella-zutphen.nl kosten de
kaarten 10 euro.

Van toen en dichtbij

Flipje Kind en het kamp van Linthorst (3)
Door Wim Tempelman.
In Wolvega aangekomen werden ze aangesproken door een man die vroeg of ze van
Linthorst waren. Hij nam de mannen mee naar
een loods waarin stro lag. Hier overnachtte de
groep om vervolgens de volgende ochtend
met een veewagen verder gebracht te worden
naar Spanga. Vandaar lopen naar het kamp.
Gensen herinnerde zich dat het opschrift op
de wagen “Dracht” luidde. Ze werden door
hun (Linthorst)directeuren behoed voor werken in den vreemde, kregen keurig hun loon
doorbetaald en kwamen op geregelde tijden
met verlof terug naar Twello en omstreken. De
barak bleef tussen 1943 – ’44 in gebruik maar
De eetzaal.
vermoedelijk was de groep waarvan Arnold
Gensen deel uitmaakte de eerste groep werknemers. Het verhaal van deze twee informanten maakt een jongensachtige en avontuurlijke indruk. Bijna ongeloofwaardig. Onvoorbereid en zonder vervoersbewijzen in
een trein stappen met vreemde bestemming louter en alleen omdat een onbekende, zij het dan in naam van je
werkgever, daarop aandringt, mag toch naïef heten. Ze arriveerden in een uitgezocht oord, veel ruimte en kaal
land. Daar stond die barak. Eventuele belagers konden al van verre opgemerkt worden. Als je in dit moerassige
land de juiste routes kende was het mogelijk er op een veilige manier tussenuit te knijpen. Door de gebaande
paden te volgen kon je voorkomen in de drassige veengrond weg te zakken. De Linthorstbewoners staken er
nog turf voor eigen gebruik.
De streek was dun bevolkt en iedere bewoner wist van zijn medebewoner precies wat hij waard was. Nooit is
uit de verhalen gebleken dat er verraad of ander gevaar dreigde. En bovendien: de bewoners hadden formeel
het recht hier te verblijven. Al het water van de zee wast echter niet af dat het om een schuilplaats ging! Jan
Reinders meende dat hij een aantal maanden na Gensen in de barak was gekomen. De organisatie van het kamp
draaide vlekkeloos en er waren inmiddels tal van verbeteringen doorgevoerd. Dat mag op het conto van de af
en toe aanwezige “Grote Gele” geschreven worden. Daarover later meer. Tegenover het zware werk met schop
en kruiwagen, benodigdheden om sloten en greppels te graven, stond goede kost, geregelde betaling en een verlofregeling! Ook informant Jan Reinders verklaarde dat de mannen om de drie, vier weken, een weekend met
verlof mochten. Naast die jonge Twellose buren, verbleven Flipje Kind en zijn moeder op hun onderduikadres.
Als de kust veilig was en er geen onraad dreigde kon het onderduikertje vrijelijk in de buurt rondscharrelen.
Met de meeste “Linthorsters” had hij geen contact (overdag afwezig) maar wel was hij goede maatjes met kok
Theo van Uden. Op een onzalig moment trok Flipje een pan met kokende melk omver en kreeg de inhoud over
zijn onderlichaam. Zo belandde hij in het Heerenveense ziekenhuis waar hij tijdens zijn verblijf zijn achtste
verjaardag vierde. Kok Theo van Uden, één van de meest genoemden in deze historie, bleef verder voor mij
(helaas) onbekend.
Volgende week verder.

Vrijwilligers klaar om taalvragers
vooruit te help
BRUMMEN.- Een nieuwe groep
vrijwilligers van Taalhuis Brummen-Voorst heeft de training
Taal voor het Leven afgerond op
donderdag 22 november in de
bibliotheek van Brummen. Zij
gaan zich nu inzetten om taalvragers vooruit te helpen.
Trainer Gerard Meijerink heeft de
vrijwilligers in vier avonden een
mooie basis meegegeven om van
start te gaan. De vrijwilligers ontvingen een certificaat, een roos en
een chocolade letter. Een gezamenlijke terugkoppeling: “Een leuke en
vooral leerzame training.” Caroline
Sparenburg, docent van Taalhuis

Brummen-Voorst, gaat vervolgens
de vrijwilligers voorstellen aan de
taalvragers. Samen gaan zij met de
taalvraag aan de slag. Het is mooi en
dankbaar vrijwilligerswerk waar je
taalvragers mee vooruit helpt. De vrijwilligers kunnen voor inhoudelijke
ondersteuning altijd terecht bij Caroline.
Nieuwe training
Een nieuwe training voor begin
2019 wordt gepland. Geïnteresseerden kunnen alvast een mail sturen
naar taalhuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl Zodra de nieuwe data en
locatie bekend zijn worden geïnteresseerden geïnformeerd.

Samen voor meer geletterdheid

Taalhuis Brummen-Voorst is een
netwerkorganisatie van partijen die
zich gezamenlijk inzetten voor meer
geletterdheid in de regio. Partners
zijn: Stichting Welzijn Brummen,
Mens en Welzijn Voorst, Gemeente
Brummen, Gemeente Voorst, Vluchtelingenwerk
Oost-Nederland,
Toptaal, Aventus en Bibliotheek
Brummen|Voorst. Organisaties die
zich ook willen inzetten voor meer
geletterdheid kunnen een mail sturen naar taalhuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl of contact opnemen
met de coördinator van Taalhuis
Brummen-Voorst Mirjam DijkmanBouwer via 06 306 92 298.

TWELLO.- Maandag 10 December is de Dag van de Rechten van de
Mens. Dit jaar heet de actie: Write for Rights. Speciaal om het internationale karakter te benadrukken. Iedereen die wil meedoen aan de
schrijfactie kan op 8 december terecht van 10.30 tot 16.00 uur in de
bibliotheek van Twello, Marktplein 11.

In de bibliotheek van Twello kunnen deelnemers aan de hand van
voorbeeldbrieven hun brief schrijven of een solidariteitskaart sturen.
Heeft u niet veel tijd, dan kunt u ook
een kant en klare brief ondertekenen. Burgemeester Jos Penninx zal
de opening verrichten en Gemengd
Koor “InBetween” uit Brummen
onder leiding van dirigente Tatiana
Laryna zal optreden met een aantal toepasselijke liederen. Volgende
week kunt u lezen voor wie we gaan
schrijven.
Mensenrechten, het lijkt zo normaal
en dat is het natuurlijk ook in Nederland. Helaas worden deze rechten elders in de wereld nog dagelijks
geschonden. Amnesty International
voert actie om dit tegen te gaan.

Rond de Dag van de Rechten van
de Mens komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en
schrijven brieven voor mensen die
onrecht is aangedaan. De brievenschrijvers vragen om vrijlating van
gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen.
Zet 10 december alvast in uw agenda. Komt u ook luisteren en schrijven op 8 december? Voor meer
informatie kijk op de website van
Amnesty Voorst: www.voorst.amnesty.nl. Voor informatie over het
koor kunt u mailen naar secr.inbetween@gmail.com
Opstaan tegen onrecht. Schrijf samen tegen onrecht. Komt u ook?

Kerstzangersavond in de PKN
WILP.- Op donderdag 6 december is er weer een kerstzangavond in de kerk
van Wilp. Koren uit de regio werken mee, waaronder een groot mannenkoor
uit Deventer. Voor mensen die van zingen houden is het een mooie gelegenheid om te komen luisteren. Het Nederlandstalig lied zal uitgebreid aan bod
komen. Vanaf 19.00 uur kunt u terecht in de kerk van Wilp. Aanvang 19.30
uur. Toegang is gratis.
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Sinterklaas.. eerst naar Bonhof
Techniek- en Agrishop
Zonnenbergstraat 46
7384 DL Wilp

T 055 - 323 12 63
info@bonhof.com

actief & betrokken
En dan heb je ineens de zorg voor een naaste…
“De ideale mantelzorger, je kunt ‘m zomaar plotseling zijn”. Was getekend Loesje. Al had het ook Annet
kunnen zijn, want sinds 2,5 jaar zet Annet Reimert zich in voor de mantelzorgers in onze gemeente,
mensen die zorgen voor hun naaste.
Annet weet als geen ander hoe betrekkelijk het leven soms kan zijn. Als mantelzorgconsulent bij
‘Mens en Welzijn Voorst’ tracht ze alle mantelzorgers in kaart te brengen en te ondersteunen waar
nodig. Tien november was de nationale mantelzorgdag. Daarom in dit artikel een kijkje in de keuken van deze gedreven consulent, haar drijfveren
en haar werk.
Annet vertelt wat ze zo leuk vindt aan haar werk:
“De doelgroep is erg gevarieerd. Over het algemeen zijn het wel ouderen maar onderschat ook
niet hoeveel jongeren (soms kinderen) er mantelzorger zijn. Ik heb een onafhankelijke rol waardoor
ik de mensen neutraal… breed… kan informeren. Ze
haalt overduidelijk voldoening uit het ondersteunen van mensen en het persoonlijke contact dat
hiermee gepaard gaat.
Binnen Mens en Welzijn Voorst is Annet de enige
die zich zo specifiek richt op de groep mantelzorgers maar dit betekent niet dat ze alleen werkt. Ze
fungeert als een spin in het web. Ze werkt samen
met verschillende instanties zoals het ‘Maatschappelijk Netwerk Voorst’ en medewerkers van het
WMO-loket, bijvoorbeeld wanneer er een indicatie
aangevraagd moet worden.
Mantelzorgers kunnen zich bij Annet aanmelden.
Ze houdt een bestand bij en ze biedt mensen, afhankelijk van hun vraag, een persoonlijk gesprek,
een cursus, informatiemateriaal of iets anders
waar op dat moment de behoefte ligt. De cursus ‘In
Balans’ is een mooi voorbeeld. Volgens Annet is
balans houden de kunst: “Waar blijf IK in het verhaal? Hoe blijf ik op de been als de zorg steeds
zwaarder wordt? Waar vraag ik hulp en ondersteuning? Het zijn vaak lastige vraagstukken. De cursus

biedt mantelzorgers concrete handvatten en een
groep mensen in een vergelijkbare situatie. Dit helpt
hen om anders met situaties om te gaan en om beter
in balans te komen en/of in balans te blijven.”
Daarnaast organiseert Annet jaarlijks de lokale mantelzorgdag en geeft ze vorm aan de mantelzorgwaardering. Over laatstgenoemde vertelt ze: “Elke gemeente kent een soortgelijke waardering voor
mantelzorgers. Bij ons in de gemeente mag ik daar
uitvoering aan geven. Het is een bewuste keuze om
bonnen uit te brengen die besteed kunnen worden
bij ondernemers in onze gemeente. Zo ontstaat er
een win-winsituatie. Ik kies er ook bewust voor om
de cadeaubonnen bij mij op te komen halen, want
dat levert weer een moment van contact op.”
Inmiddels staan er 360 mantelzorgers in het mantelzorgbestand van Mens en Welzijn Voorst. Qua aandacht voor de mantelzorgers kan het natuurlijk altijd
beter. We willen graag nog meer zichtbaar zijn. Een
‘mantelzorgcafé’ zou uitkomst kunnen bieden. “Een
laagdrempelig inloopmoment met een informele,
gezellige sfeer, waardoor makkelijker contact ontstaat en ook de ondersteunings-mogelijkheden voor
mantelzorgers meer in beeld komen. Ondersteuning
kan ook betekenen: ‘even je ‘ei’ kwijt te kunnen’.
Zulke kleine dingen kunnen het leven van een mantelzorger een stuk dragelijker maken”.

Ouderengym: ‘bewegen en ontmoeten’
Voor veel ouderen geldt dat, naarmate
de leeftijd toeneemt, men te maken krijgt
met fysieke problemen. Bewegen en alledaagse handelingen worden lastiger
om uit te voeren als gevolg van fysieke
beperkingen. Speciaal voor deze ouderen wordt de activiteit Ouderengym aangeboden. De activiteit Ouderengym is
gericht op de groep ouderen, veelal in de
70+ leeftijd, voor wie het bewegen niet
meer zo makkelijk gaat. Om deze reden
vindt het bewegen altijd plaats onder de
deskundige leiding van een fysiotherapeut die samen met u bekijkt wat uw mogelijkheden zijn. Wilt u graag werken aan uw lichamelijke fitheid en zoekt u ook gezelligheid,
dan is Ouderengym iets voor u!

De activiteit
Ouderengym gaat om bewegen waarbij er door middel van gevarieerde oefeningen wordt gewerkt aan conditie, kracht, balans en het vergroten van uw zelfvertrouwen in eigen kracht en
mogelijkheden. Naast bewegingsactiviteiten kunt u binnen Ouderengym ook algemene voorlichting verwachten over gezondheid en veiligheid. Een ander aspect is gezelligheid. Om deze
reden wordt er gekozen voor bewegen in groepsverband en is er meestal een koffiemoment
opgenomen voor of na het bewegen.
De activiteiten worden aangepast aan het individuele niveau van de deelnemers; zowel oefeningen op als naast de stoel. Voor iedereen is het mogelijk om op zijn of haar niveau te bewegen. Op deze manier wordt geprobeerd om ouderen te helpen langer zelfstandig en zelfredzaam te kunnen zijn.
Uitgangspunten voor Ouderengym zijn tevens bereikbare en toegankelijke locaties, het liefst
midden in de samenleving en/of wijk. We streven naar een laagdrempelig en betaalbaar aanbod. Wel wordt er voor deelname een kleine bijdrage per les gevraagd van € 2,50 (of € 10 per
maand).
Locatie
’t Grotenhuis
Trefpunt Duistervoorde (Martinushof )
Dorpshuis ‘De Pompe’ in Wilp
Sportzaal ‘de Olde Schole’ in Terwolde

Dag en tijd
Woensdag 15.00-16.00 uur
Maandag 14.45-15.45 uur (vrijwilliger gezocht!)
Donderdag 10.00-11.00 uur
Woensdag 15.00-16.00 uur

Proberen?
Woont u in de gemeente Voorst en wilt u graag eens proberen of Ouderengym iets voor u is?
U bent van harte welkom op één van de locaties om de activiteit eens uit te proberen. Neemt
u voor die tijd wel even contact op.

Contact

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst
donderdag 13 december

Voor algemene vragen en informatie over het project Ouderengym kunt u contact opnemen
met Guus Kroes, Buurtsportcoach van Mens en Welzijn Voorst:
E-mail: g.kroes@mensenwelzijn.nl
Telefoon: 0571-277941 of 06-40103611

Wat:
Waarom:

Netwerkbijeenkomst
Vrijwilligersorganisaties en verenigingen de mogelijkheid bieden om met elkaar in
Wat:
Netwerkbijeenkomst
contact te komen, verbinding te zoeken en kennis
en ervaring
met elkaar
te delen
Waarom:
Vrijwilligersorganisaties
en verenigingen
de mogelijkheid bieden om
met elkaar in contact te komen, verbinding te zoeken en kennis en
ervaring met elkaar te delen
Voor wie:
Alle organisaties en verenigingen die met vrijwilligers
werken
Voor wie:
Alle organisaties en verenigingen die met vrijwilligers werken
Waar:
Waar:
Dorpsstraat 41, Wilp
Dorpsstraat 41
Wanneer:
Donderdag 13 december 2018, 19.30 - 21.30 uur Wanneer:
Tijd:
19.30 – 19.45 uur opening en uitleg speeddates
Programma: 19.30 – 19.45 uur opening en uitleg speeddates Programma:
19.45 – 20.30 uur speeddaten
Iedere donderdagmiddag kunt u met al uw vragen binnenlopen
20.30 – 21.30 uur informeel samenzijn
21.30 uur afsluiting
19.45 – 20.30 uur speeddaten
Speeddating:
De organisaties en verenigingen krijgen de gelegenheid om zich in
bij onze ervaren vrijwilligers Gert, Johan, Harry en Rob.
korte tijd te presenteren en kennis te maken met elkaar
20.30 – 21.30 uur informeel samenzijn
Opgave:
Aanmelden kan tot 7 december via
vrijwilligerscentrale@mensenwelzijn.nl
Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Beerthuis
21.30 uur afsluiting
of Dorothy den Boer, coördinatoren Vrijwilligers Centrale Voorst, tel.
Vragen waar u aan kunt denken zijn:
0571-277942
Speeddating: De organisaties en verenigingen krijgen de gelegenheid om zich in korte tijd te
Computer/laptop: Hoe kan ik een bijlage openen vanuit mijn mail? Is mijn laptop goed bepresenteren en kennis te maken met elkaar
schermd tegen virussen? Hoe komt het dat mijn laptop zo langzaam is?
Opgave:
Aanmelden kan tot 7 december via vrijwilligers
Tablet: Hoe installeer ik een app? Wat kan ik allemaal met mijn tablet? Op welke manier kan ik
centrale@mensenwelzijn.nl
met mijn tablet op internet? Hoe open ik nieuwe internetpagina’s en hoe sluit ik ze af?
Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact
Mobiele telefoon: Hoe zet ik mijn foto’s over op mijn computer? Hoe verstuur ik een sms beopnemen met Simone Beerthuis of
richt? Wat is een app? Hoe werkt het menu? Hoe stel ik een WiFi verbinding in?
Dorothy den Boer,
Waar: Kulturhus Jachtlust, Jachtlustplein 11 in Twello
coördinatoren Vrijwilligers Centrale Voorst,
Tijd: Van 13.30 tot 14.30 uur
tel. 0571-277942
Meer informatie? Neemt u dan contact met ons op!

Vragen over uw computer,
tablet of mobiele telefoon?

Adres: Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello
Telefoon: 0571-277942
Website: www.mensenwelzijn.nl

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

Locatie Kulturhus Jachtlust
| Jachtlustplein 11
| 7391 BW Twello
(0571) 27 90 90
info@mensenwelzijn.nl | www.mensenwelzijn.nl
www.facebook.com/mensenwelzijnvoorst
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Leuk dagje uit
Wereldwijd overleden kinderen herdenken naar het kerstbomendorp
Wereldlichtjesdag bij Hemmes Uitvaartzorg

SPORT

Activia
Zaterdag 1 december

14:30 Activia – Albatross 2

Zondag 2 december

14:00 Activia 1 – Turkse Kracht 1
11:00 Activia 2 – Victoria Boys 2
09:30 RDC 3 – Activia 3
12:30 SCS 1 – Activia 4
Vrouwen
11:30 Terwolde – Activia

CCW ’16
Zaterdag 1 december

14.30 Helios 5-CCW 2
15.00 Groen Wit 8–CCW 3

Zondag 2 december

14.00 Marienheem 1-CCW 1
10.30 Alexandris 3-CCW 3
Vrouwen
11.00 CCW 1–GVA 1
11.00 CCW 2–Schalkhaar 1

Teuge
Zaterdag 1 december

15:00 Teuge 1 - AGOVV 1
12:30 Teuge 2 - Columbia 2
14:30 Beekbergen 2 - Teuge 3
14:30 Teuge 5 - Groen Wit 7
Vrouwen
12:15 Hierden 1 - Teuge 1

Twello
Zaalvoetbal
Vrijdag 30 november

elders
19.30 Apeldoorn 6 – Twello 1
20.00 Exudiantes 2 – Twello 2
Veldvoetbal

Zondag 2 december

09.30 Schalkhaar 4 – Twello 2
10.00 Twello 5 – Wissel 2
10.00 Twello 3 – Klarenbeek 3
12.15 Heeten 4 – Twello 4
14.00 Twello 1 – ZVV 1

VenL
Zondag 2 december
10:00
10:00
10:30
14:00

V en L 2 - WSV 5
V en L 3 - Colmschate 4
Gorssel VE1 - V en L VE1
Go Ahead Deventer 1 - V en L 1

Voorwaarts
Donderdag 29 november

Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts DS8 – HVV DS3
19.00 Voorwaarts DS3 – Heeten Sportief DS1
19.00 Voorwaarts DS5 – Auto van
Oort/R. DS6

verder ruimte voor gedichten en een
klein herdenkingsritueel. Zangeres
Mariske Hekkenberg zorgt voor de
muzikale omlijsting en zal onder
meer het lied Precious Child van Karen Taylor, dat speciaal voor Wereldlichtjesdag is geschreven, ten gehore
brengen. De avond wordt begeleid
door Iris Knaap, ritueelbegeleider en
spreker bij uitvaarten uit Deventer.
Na afloop is er koffie en thee en is er
gelegenheid tot napraten.
Wilt u op Wereldlichtjesdag een
kind herdenken? Dan bent u van
harte welkom bij Afscheidscentrum
Hemmes, Piet Heinstraat 33 in Twello. Wij hopen u daar te mogen begroeten. Opgave vooraf is niet noodzakelijk maar wordt wel op prijs
gesteld. Dit kan tot 8 december via
info@irisknaap.nl
Kunt u niet naar de bijeenkomst
komen, maar wilt u wel graag deel
uitmaken van het lichtjesritueel? U
kunt ook thuis om 19.00 uur een
kaarsje branden voor een kind dat
u wilt herdenken, of voor alle kinderen. Zo maakt u deel uit van een
kring van licht en bent u op dat moment toch verbonden met een ieder,
waar ook ter wereld, die op hetzelfde tijdstip een kind herdenkt.

9.30 Voorwaarts T 12 – SV Vaassen 4
9.30 Voorwaarts T 9 – Go Ahead D. 2
11.30 Voorwaarts T 4 – VV Lettele 2
11.30 Voorwaarts T 6 – SV Vaassen 2
11.30 Voorwaarts T 5 – Raalte 2

Zaterdag 1 december

Volleybal Jachtlust
12.30 Voorwaarts DS2 – SV Dynamo
A. DS5
14.30 Voorwaarts HS1 – Apollo 8 HS1
17.00 Voorwaarts DS1 – SSS DS2
Handbal Jachtlust
19.30 Voorwaarts DS4 – AutoService/
Haarle DS2

Terwolde
Zondag 2 december

Handbal Jachtlust
12.00 Voorwaarts DS2 – HV Zwolle
DS2
13.10 Voorwaarts DS3 – SV Nieuw
Heeten DS2
Voetbal De Laene
9.30 Voorwaarts T 11 – ZVV ’56 4

Voorst
Zondag 2 december

Zondag 2 december

WILP.- De tijd om een kerstboom aan te schaffen is weer aangebroken!
De familie Hulscher uit Wilp heeft jarenlange ervaring met het samenstellen van de beste kwaliteit kerstbomen. Vanaf 1 december kun je
naast het kopen van een kerstboom, ook een sfeervolle wandeling maken door hun kerstbomendorp.

14.00 IJsselstreek 1 – Terwolde 1
12.00 Schalkhaar 7 – Terwolde 2
09.30 Terwolde 4 – FC RDC 5
10.00 RDC VE1 – Terwolde VE1
Vrouwen
11.30 Terwolde 1 – Activia 1

14:00 Voorst 1 - Alexandria 1
10:00 Voorst 2 - Turkse Kracht 3
10:30 Be Quick Z 2 - Voorst 3
12:00 Voorst 4 - FC Jeugd 4
10:00 Voorst 5 - Brummen 6

Een kleine boom, grote boom, dikke boom, dunne boom… Ieder zo
zijn smaak. Maar waarom zou je er
niet meteen een leuk dagje uit van
maken, als je toch een boom gaat
ophalen? Dat dacht de familie Hulscher uit Wilp dus ook. Voor hun
bezoekers hebben ze een heus kerstbomendorp opgezet, waar kerstmuziek op de achtergrond klinkt.
Na een wandeling door het knusse
kerstbomendorp is het tijd voor een
fotosessie. Daarna vindt de demonstratie van de bomen plaats. Hapjes
en drankjes staan klaar en zo wordt
er een gezellige dag van gemaakt. Er
is voldoende ruimte om te parkeren.
Dit jaar heeft de familie Hulscher
nóg iets bijzonders: een kerstboom
met citrusgeur! De ‘citrusboom’
heeft hele zachte naalden en is, net
als de andere bomen van de familie

Samenkomst: Lessen vanuit Gene Zijde
APELDOORN.- Magda Witsiers verzorgt op elke 1e en 3e zondag van de
maand een samenkomst waarbij zij, als intermediair voor de Leraren van
Gene Zijde lessen, een energie aan u overdraagt. Meer informatie over de
samenkomst kunt u vinden op: www.passage-school.nl U bent hierbij van
harte welkom op zondag 2 december a.s. in het Fletcher Hotel Apeldoorn,
Soerenseweg 73, Apeldoorn. Aanvang 14.00 uur. Een vrije gift is mogelijk.

Kalender
DECEMBER

Hulscher, met aandacht verzorgd.
Er is ook veel moeite gedaan voor
de presentatie van de Nordmanbomen: ze staan allemaal op pin
en je kunt er bij wijze van spreken
omheen lopen. Zoals de boom hier
buiten staat is de boom ook binnen.
De familie Hulscher is enthousiast:
“Wij weten wat een boom nodig
heeft. Zo zagen wij een boom altijd
opnieuw af en geven wij een voedingstablet mee. Door onze kwaliteit weten mensen uit de hele regio
ons te vinden.” De verkoop start op
1 december. In het weekend van 8
en 9 december wordt er iets extra’s
gedaan… Laat je verrassen.
Kerstbomenverkoop Fam. Hulscher,
Grotenhuisweg 55, Wilp (Posterenk). Telefoon 06-13029363 en
0571-261320. Zie ook de website
www.famhulscher.nl
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Tom Spijker

Ismar Maglajlic

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

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

Bij slecht weer gaan we naar binnen

PLAATS

DAG

DATUM

TIJD

LEEFTIJD

LOCATIE

Terwolde

Maandag

3 en 17

15:15 uur tot 16:15 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein De Bongerd

Teuge

Maandag

10

15:30 uur tot 16:30 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein De Zaaier

Twello

Dinsdag

4 en 18

14:45 uur tot 15:45 uur

4 t/m 7 jaar

De Groene Wig

16:00 uur tot 17:00 uur

8 t/m 12 jaar

Nijbroek

Dinsdag

11

15:00 uur tot 16:00 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein Ten Holtens Erve

De Vecht

Woensdag

19

12:45 uur tot 13:45 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein Antonius

Wilp

Woensdag

12

12:30 uur tot 13:30 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein De Hagewinde

Klarenbeek

Donderdag

6 en 20

15:00 uur tot 16:00 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein Kopermolen

Voorst

Donderdag

13

14:45 uur tot 15:45 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplen De Wiekslag

Wilp Achterhoek

Vrijdag

7

14:00 uur tot 15:00 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein OBS Wilp Achterhoek

Bussloo

Vrijdag

14

14:45 uur tot 15:45 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein St. Martinus
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Afscheid moeten nemen van een
kind is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Alle hoop en verwachting die
horen bij een nieuw (of jong) leven
worden in de knop afgebroken. Hoe
ga je verder met zo’n groot gemis?
Een overleden kind blijft voor altijd
deel uitmaken van een familie. Het
blijven praten over hem of haar en
het noemen van de naam is belangrijk en kan troost bieden. Ook het
delen van het verdriet met lotgenoten kan helpen bij het gemis en het
misschien voor eventjes een zachter
randje geven.
Intieme bijeenkomst met lichtjes en
herdenkingsritueel
Bij binnenkomst kunt u, als u dat
wilt, de naam van het kind dat
u komt herdenken op een hartje
schrijven en deze bevestigen aan een
boomtak. Ook kunt u dan kenbaar
maken of u het fijn zou vinden dat
de naam van het kind tijdens de bijeenkomst al dan niet hardop wordt
genoemd. Om 19.00 uur worden de
kaarsjes aangestoken. Doordat dit
wereldwijd op hetzelfde moment
wordt gedaan, zijn we over de hele
wereld door de verschillende tijdzones heen door een lint van licht met
elkaar verbonden in ons gemis.
Tijdens de intieme bijeenkomst is er
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TWELLO.- Hemmes Uitvaartzorg in
Twello zet op zondag 9 december de
deuren open voor een ieder die een
overleden kind gezamenlijk wil herdenken. Dat kunnen kinderen zijn
van alle leeftijden, ook baby’s die
levenloos ter wereld kwamen. Ook
is er aandacht voor degenen die een
klasgenootje, vriendje of vriendinnetje of een buurkind willen komen
herdenken. De bijeenkomst is van
18.30 uur tot circa 19.30 uur. Inloop
vanaf 18.00 uur.
Op Wereldlichtjesdag worden jaarlijks wereldwijd om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor alle overleden
kinderen die worden gemist. Dit jaar
is wereldlichtjesdag op 9 december.
Ilse Hemmes van Hemmes Uitvaartzorg in Twello speelde al jaren met
het idee om in de gemeente Voorst
op een bijzondere wijze stil te staan
bij het gemis van ouders die een
kind verliezen. In haar werk maakt
Ilse van dichtbij mee wat het met
naasten doet als zij afscheid moeten
nemen van een geliefd kind. Om te
zorgen dat deze kinderen niet worden vergeten, benaderde Ilse in het
kader van Wereldlichtjesdag ritueelbegeleider Iris Knaap uit Deventer.
Samen zochten zij naar een vorm
om inhoud te geven aan een kleinschalige herdenkingsbijeenkomst.

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER Winkelcentrum Colmschate
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On tour

De Autobedrijven in de Regio
www.autospijker
www.autospijkerbosch.nl
autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

Hierbij een greep uit onze occasions
FIAT DOBLO

MAZDA CX-5 2.0 SKYACTIVE TS

€4.999 | bouwjaar: 01-2008

€ 19.899 | bouwjaar: 2014

OPEL MOKKA MOKKA X

OPEL ZAFIRA 2.2 ENJOY

Dorpsstraat 3 7384 BC Wilp Tel. 0571-261437
Citroën C1, zwart, 3 deurs

BJ 2009

100.000 km

Nissan Micra, grijs metallic, 3drs. 1.2

BJ 2002

50.000 km

Mitsubishi space star, 5 drs., bordeaux rood

BJ 2003

128.000 km

Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart

BJ 2006

155.000 km

Peugeot 107 1.3, 5drs., zwart met airco

BJ 2010

158.000 km

Suzuki wagon R, zwart, automaat

BJ 2005

74.500 km

VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI

BJ 2012

58.096 km

VW Golf cabrio 1.6 groen metallic, benzine, leder bekl. elek dak

BJ 2000

165.000 km

 Reparatie
 APK
€23.450 | bouwjaar: 04-2018

€4.450 | bouwjaar: 08-2005

RENAULT CAPTUR TCE 90 INTENS NIEUWSTE MODEL

OPEL MERIVA 1.4-16V MAXX COOL

€18.999 | bouwjaar: 03-2018

€4.999 | bouwjaar: 05-2007

 Schadeherstel
 Verkoop nieuw en gebruikt
 Verhuur 9 persoonsbus

Reparatie en
onderhoud
Ook service en onderhoud
van uw airco systeem

Kijk op onze site voor het aanbod
Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

Like ons op facebook

Service Partner

Schade? Eerst Ooijman bellen, ook als uw verz.mij. anders adviseert!

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.


PERSONENAUTO’S



BEDRIJFSAUTO’S



ONDERHOUD



REPARATIE



APK-KEURINGEN



SCHADE-AFWIKKELING



MOBILITEITSGARANTIE



EXPORT-SERVICES

www.autowientjes.nl/banden

€ 36,-

Al
Vanaf

HYBRIDE-AUTOMAAT

MITSUBISHI
OUTLANDER
FIAT 500 1.4
SPORT
2,0
PHEV KM
INTENSE
115.000
- 2008+
135.000 KM - 2013

€€14.950
7.900,-

NU
NUVOOR
VOOR

NL-AUTO

PEUGEOT
108 BUSINESS
OPEL ASTRA
1.3 CDTI
1,0
VTI ACTIVE
5 DRS
81.000
KM - 2010
99.000 KM - 2014

YOUNGTIMER-AUTOMAAT

9-3AUT. 132 KW
VOLVO V70 SAAB
1.6 T4

€ 10.750,€6.750

NU NU
VOOR
VOOR

2,0 T143.000
129 KW KM
SPORT
SEDAN
- 2011
169.000 KM - 2003

€ 22.750,€4.450

NU NU
VOOR
VOOR

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ
AUTO WIENTJES B.V. VEENHUIZERWEG 132 | 7325 AM APELDOORN | T +31 (0)55 323 1635 | INFO@AUTOWIENTJES.NL

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL
OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00
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De Autobedrijven in de Regio
Garage de Vecht

Renault Kangoo Express Maxi
Express Maxi 1.5dCi 110pk NAVI/ AIRCO
Bouwjaar: 2013 | Bedrijfswagen
84.553 km | €7.250,-

Citroen DS3
1.6 BlueHDi Business NAVI/ PDC/ ECC
Bouwjaar: 2014 | Hatchback
139.074 km | €8.450,-

Renault Twingo
1.2 – 16V Airco
Bouwjaar: 2010 | Hatchback
85.381 km | €4.450,-

Volkswagen New Beetle
Beetle 1.2 TSI AIRCO- ECC/ NAVI/ PDC
Bouwjaar: 2012 | Hatchback
67066 km | €12.750,-

CCW’16 pas laat naast IJsselstreek
WILP.- CCW`16 heeft het vanmiddag duidelijk
aan zich zelf te wijten gehad dat het niet wist
te winnen van IJsselstreek. Al in de eerste minuut dacht eigenlijk iedereen dat IJsselstreek al
recht had op een strafschop na een schijnbare
overtreding van rechtsback Nick v.d. Linde op
de water vlugge rechtsbuiten van IJsselstreek
Derk Casper Mekking, alleen scheidsrechter
Hub uit het net over de grens liggende Bocholtz
dacht daar gelukkig anders over. In de eerste de
beste tegen aanval was het de thuisclub die de
leiding nam door Mark Wolters die een goede aanval wat moeizaam af ronde, 1-0. Wienu
dacht dat de thuisclub hiermede in een zetel
kwam had het goed mis, want wat er m.n. de
eerste helft op de mat werd gelegd was eigenlijk
maar bijzonder pover, geen enkel duel werd gewonnen en het gaf de gasten uit Deventer alle
ruimte om te voetballen, en als je iets niet moet
doen tegen een ploeg als IJsseltreek is hun in
hun spelletje laten komen, en een speler als
Adem Kocak, die geen meter kan lopen maar
ontzetten sterk is aan de bal, dan krijg je vanzelf
wel de rekening gepresenteerd. In de 19e munuut was het dan ook diezelfde Kocak die volkomen ongehinderd in de zestien kon komen
en diens schot was doelman Joris Bruntink te
machtig, 1-1. Ook na dit doelpunt verzuimde
de thuisploeg hier iets tegen te doen, en was het
zelf mede door angst niet in staat om zelf veel
te creëren, en de kansjes die er wel lagen werd
slecht uitgespeeld. In de 42e minuut kwam IJsselstreek dan ook verdiend op voorsprong toen
Derk Casper Mekking enorm geklungel in de
achterhoede van CCW wist af te straffen, 1-2 en
dat werd ook de ruststand.
Direct na aftrap van de tweede helft waren enkele voorwaartsen van CCW die vonden een

VOOR VERKOOP EN TOTAAL
ONDERHOUD VAN UW AUTO

doelpunt te hebben gemaakt, maar de inzet
van Bart Keurhorst verdween toch duidelijk
door een gat in het net in het doel werd dus
ook terecht geannuleerd. Enkele minuten later
kwam CCW toch langs zij toen Tom Stormink
met een ala Bep Bakhuis snoekduik de bal uit
een voorzet van Bart Keurhorst binnen kopte.
Echter lang van deze gelijkmaker kon de thuisclub genieten want amper aan vijf later kreeg
Adem Kocak voor de zoveelste keer de kans
om Derk Casper Mekking de diepte in te sturen, deze wist de achterhoede van CCW, incl.
de doelman er uit te lopen en vrij eenvoudig
de 2-3 binnen te lopen. Toen drie minuten later
ook de 2-4 viel door een van richting veranderd
schot door IJsselstreek aanvaller Raymond
Pothoven leek het pleit beslecht. Gelukkig
was het direct na dit doelpunt Mark Wolters
die uit een voorzet van Bart Keurhorst op de
goede plek stond en op keurige manier de 3-4
binnen schoot. Na dit doelpunt werd het ook
wat onsportiever in het veld en had m.n. Paul
Van Benthem geluk dat hij geen rode kaart ontving na opzichtig natrappen op Job Bruntink.
Naar mate de wedstrijd vorderde kreeg CCW
wat meer ruimte om te voetballen omdat de
krachten bij de gasten uit Deventer wat afvloeide. Toch duurde het tot de 86e minuut
voor de dik verdiende gelijkmaker viel, na
een zeer goede actie op rechts van Tim Alferink leverde deze een perfecte voorzet af
waarbij Mark Wolters de bal bij de tweede
paal snoeihard binnen kopte en z’n derde
van de middag maakte, 4-4. Helaas was de
tijd te kort om de bezoekers op de knieën te
krijgen en had de thuisclub het volkomen
aan zich zelf te danken dat het genoegen
moest nemen met een punten verdeling, iets
waar beide ploegen weinig mee opschieten.

Drukwerk nodig?
Stationsstraat 17 Twello, Tel. 0571 27 61 91, info@printandmore.nu
Kopieën

www.garagedevecht.nl

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids
kaarten

Uw meest betrouwbare garage

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

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

ONTDEK DE VOORDELEN
voordelig uurtarief
transparante werkwijze
vooraf kostenindicatie
persoonlijke benadering
kwaliteit

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

www.printandmore.nu

Vanaf nu camper onderhoud!

KOMT U LANGS VOOR
een APK
een reparatie
een diagnose
onderhoud
uitlezen

Zonnebergstraat 34D - Wilp - 06 54654008 - www.garagebedrijf-tijssen.nl

winter

Lichtjestocht

Wintermarkt

Kom 15 december overdag een
tas pimpen op het plein aan de
Dorpsstraat en loop ‘s avonds mee
met de lichtjestocht.

Winkelen en genieten van
de echte Twellose kerstsfeer.

15 december 2018
13.00 - 20.00 uur

15 december 2018
18.30 - 19.30 uur

15 dec.

13.00 - 20.00 uur
18.30 - 19.30 uur

!
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a
la Wil je ook

een kraam?

Kijk voor meer informatie op onze website www.intwello.nl

mail voor 3 dec. naar
evenement@intwello.nl

kleur met meerdere tinten zodat
de kleur mooi gemêleerd en
natuurlijk blijft. Roswitha is erg
blij met haar nieuwe coupe, wij
bij Frendz vinden dat het aller
belangrijkste.

Model: Roswitha Bangertman
Leeftijd: 31 jaar
Kapper: Rakoen, Frendz
Visagie: Margje, Skynz
Kleding: Yvonne, Susskind

Frendz (Rakoen):
Roswitha kwam binnen met
lang, sluik blond haar en wilde
graag iets nieuws maar wist
niet wat haar goed zal staan.
Na het advies gesprek hebben
we gekozen voor een korter
luchtige coupe. We wilden
ook meer kleur in haar gezicht
creëren vandaar dat we gekozen
hebben voor een donkerblonde

Susskind (Yvonne):
Voor Roswitha kiezen we voor
een stoere look van Ykke Black
Label. Ze draagt een zwarte
skinny broek met een wax
laag. Daar op draagt ze een
twin-set,
blauw met zwart
gestreepte trui en lang vest. In
het vest en trui zit wol-acryl en
polyester verwerkt, daardoor
heerlijk warm maar kriebelt niet.
Skynz (Margje):
Roswitha heeft een mooie huid.
We gebruiken een lichte bb
cream om de huid te verzorgen
en te egaliseren. Met een roze
blush geven we Roswitha een
gezonde glow. Om haar ogen
te laten spreken gebruiken we
blauw en paarse tinten. Met
een eyeliner aan de bovenste en
onderste wimper-rand geven we
de ogen extra diepte. Met een
wenkbrauw poeder geven we
de wenkbrauwen meer vorm en
volume. De lippen krijgen een
mooie rood/roze kleur.

WOMENS JEANS AND BASICS

STYLE TIME
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Knappe overwinning van s v Twello tegen TKA
TWELLO.- De ploeg uit Twello heeft
zondag een knappe overwinning in
Apeldoorn tegen TKA behaald. Het
eerste half uur was voor de thuisploeg. Maar onder leiding van de
sterk spelende aanvoerder Frank
Wijnbergen hield s v Twello knap
stand. Het laatste deel van de eerste
helft was al voor s v Twello, maar
toen werden de kansen nog niet benut. Na de rust sloegen de spelers
van s v Twello toe en had de score
nog hoger kunnen uitvallen.
De eerste 10 minuten waren voor
TKA zonder echt gevaarlijk te worden. In de 12de minuut redde Jay
Koster knap op een schot van Cihan
Ozcan. Nog tweemaal redde Jay Koster magistraal op zijn schoten en een
strak schot van Gazi Kaya maakte
hij onschadelijk. Naarmate de wedstrijd langer duurde doofde het vuur
bij TKA. De ploeg uit Twello kwam
meer en meer over de middenlijn
en zag schoten van Tom Nijdeken
en Nicky Eekhuis over het doel verdwijnen. Frank de Croon ging zelfs
af en toe mee naar voren maar zag
keeper Rowan Liefers knap redden

op zijn inzet. Steeds meer kansen
voor de gasten, maar pal voor de rust
redde Jay Koster knap op een inzet
van Gazi Kaya. Ruststand 0-0 en
toch waren er vele mogelijkheden
geweest aan beide kanten.
Na de korte rust - daar de wedstrijd
veel te laat begonnen was – zag je een
voortzetting van het laatste kwartier
van de 1ste helft. Steeds meer kreeg s
v Twello grip op het spel van TKA.
In de 51ste minuut nam Max Smaal
een vrije trap zo perfect en de 0-1
kwam op het scorebord. Nu waren
de momenten voor s v Twello aangebroken. Tim Evers kwam steeds
beter op dreef. Alleen aan de afronding ontbrak het nog . De grootste
kans was er in de 63ste minuut voor
Nicky Eekhuis. Na een prachtige
steekbal verscheen hij oog in oog
met keeper Rowan Liefers. Deze
dreef hem te veel naar de buitenkant
en kon zodoende redden. Nadat Jorden Roeterd hoog over had geschoten maakte Tim Evers wel heel mooi
de 0-2. Kort daarna had hij de 0-3
moeten maken maar keeper Rowan
Liefers redde bekwaam. Twee minu-

ten later werd een strak schot van
Eli Wattimena van de lijn gehaald
door een verdediger van TKA. Misschien was de mooiste actie wel in
de 83ste minuut van Tim Evers. Op
snelheid een aantal verdedigers passerend schoot hij snoeihard op het
doel. Via de onderkant van de lat en
de binnenkant van de paal kwam de
bal terug. TKA probeerde wel, maar
de goed spelende Marijn Ruijl schakelde de gevaarlijke Cihan Ozcan
volledig uit en op het middenveld
speelde Max Smaal heel sterk deze
middag. Pas na half 5 floot de uitstekend leidende scheidsrechter W.H.
Kruit af. Veel langer kon er ook niet
gespeeld worden vanwege de invallende duisternis.
Volgende week ZVV uit Apeldoorn
thuis. Met dezelfde instelling kan s v
Twello ver komen. Er werd hard gewerkt en bij vlagen knap gevoetbald.
Weer dank aan Wilco Klomp en zijn
3 spelers uit het A elftal ( Mike Burgwal, Pascal Klein Velderman en Eli
Wattimena) om deze middag het eerste te ondersteunen.

Dames V en L verslaan koploper
DE VECHT.- V en L blijft verrassen
in de 3e klasse. In alles zie je dat 3e
klasse damesvoetbal serieus is. V en
L kon beginnen met nagenoeg de gehele selectie alleen Celester Keizer
speelde niet vanwege een blessure.
De spelers die in het veld stonden
deden het geweldig. Brummen/
Oeken was wat meer in balbezit en
kreeg ook enkele serieuze kansen
maar zij waren niet scherp genoeg.
De tactische zet van V en L om een
extra middenvelder te creëren bij
balbezit tegenstander bleek een
goede. Vaak wist V en L het gevaar
buiten haar eigen 16 te houden.
Voetballend zag men V en L enkele malen geweldig onder de druk
van Brummen/Oeken uit voetballen. Al met al V en L verdedigend
sterk maar eerlijkheidshalve moet
gezegd worden dat ze aanvallend te
weinig in beeld kwamen. Daarom
was er eigenlijk maar 1 ploeg die
tevreden mocht zijn met de gelijke
stand in de rust en dat was V en L.
In de rust 2 wissels, Cissy Casteel
voor Lieke Hopman. Cissy kreeg als

taak om de nummer 10 van Brummen/Oeken uit de wedstrijd te spelen. Lieke had dat de 1e helft prima
gedaan achteraf bleek dat Cissy te
veel aanvallend ingesteld is waardoor nummer 10 een aantal malen
vrij kon opbouwen. De andere wissel die daar ook voor zorgde was
Femke Koldenhof voor Brigit Kamphorst. Het spelbeeld kantelde een
klein beetje. V en L was wat meer op
de helft van Oeken/Brummen en dat
resulteerde in de voorsprong toen
Linda Casteel de mee opgekomen
verdedigster Sylvia Bouwmeester
in stelling wist te brengen. Sylvia
scoorde de 1-0. Brummen/Oeken
was kennelijk even de weg kwijt en
V en L deed er een schepje bovenop
want nog geen 2 minuten later was
het opnieuw raak voor V en L. Nu
was het Linda Overvelde die Femke
wist aan te spelen en dat zij gevaarlijk is voor het doel van de tegenstander weet Oeken/Brummen nu
ook. 2-0. Bij de voorbereiding op dit
doelpunt raakte een van de steunpilaren van het team geblesseerd,

Linda Casteel moet het veld verlaten met het zich laat aanzien vervelende spierblessure. Jolijn Overvelde mocht haar taak overnemen.
Helaas werd er niet lang genoten van
deze riante voorsprong want vanuit
een corner werd de aansluitingstreffer gescoord. Oeken Brummen kreeg
veel corners mee en dat zorgde toch
vaak voor de nodige problemen bij
V en L. Het spel van V en L werd
er niet beter op want het was tegenhouden en knokken voor iedere meter. Het minste wat je kunt doen is
inzet tonen en dat deden de dames
van V en L vandaag optimaal. De officiële tijd was verstreken en heel V
en L zat te wachten op het eindsignaal toen het opnieuw Femke Koldenhof was die haar tegenstandster
te snel af was en Linda Overvelde
wist aan te spelen. Linda heeft een
goede trap in haar benen en dat liet
ze nu zien. 3-1 en daarmee was de
overwinning veilig gesteld.
Nu een week rust en over 14 dagen
de laatste tegenstander FC Zutphen.

Opnieuw overwinning Voorwaarts
TWELLO.- De wedstrijd Voorwaarts
- SDC ‘12 vond afgelopen zondag
onder koude maar goede voetbalcondities plaats aan de Laene. Het
vertoonde spel en het resultaat verwarmde in ieder geval de harten van
de Voorwaartsaanhang. Voorwaarts
wint de wedstrijd met 4-2. In het
eerste kwartier lijkt het er niet op dat
Voorwaarts aan het langste eind gaat
trekken. SDC opent fel en komt al in
de tweede minuut alleen voor Yoel
Finke. De solide keeper van Voorwaarts onderbreekt het schot met
zijn voet, maar de bal moet daarna
nog even veiliggesteld worden door
een Voorwaartsverdediger. De vraag
bleef na afloop rondgonzen of dit
reglementair was gebeurd. Daarna
volgen in het eerste kwartier zeker
drie honderdprocent kansen voor
SDC. Voorwaarts kan pas na twintig
minuten ontsnappen. Dat doet het
wel heel effectief. Na een prachtige
combinatie op het middenveld kan
Luuk Grieving alleen oprukken naar
het vijandelijke doel. Zijn schuiver
is de keeper te machtig, 1-0. Daarna
zet SDC nog meer druk. Voorwaarts
heeft soms kunst- en vliegwerk nodig om het ontij voor te zijn, zoals
in de 33ste minuut als de bal op de
paal belandt. Yoel kan de bal kolderiek in ontvangst nemen. Vlak voor
rust wordt Voorwaarts weer do-
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minanter. In de 43ste minuut kopt
Pim Havekes uit een corner prachtig raak. Het doelpunt krijgt geen
goedkeuring van de scheidsrechter.
Twee minuten later krijgt Nando
Manuputty de bal op zestien meter
voor zijn voeten na een afgeslagen
corner. Zijn gesmoorde schot verdwijnt in het doel. De scheidsrechter heeft echter voor rust gefloten en
keurt het doelpunt af. Na rust wordt
de wedstrijd nog meer open. Voorwaarts combineert er lustig op los
en wordt nu ook verdedigend beter
georganiseerd. In de 53ste minuut
een vlammend schot op het doel van
man of the match Luuk op de vuisten van de keeper. Even later wel de
beloning. Uit een corner kopt Luuk
de bal bij de tweede paal op het
doel. Vlak voor het doel toucheert
Joey Teering de bal met het hoofd,
2-0. Daarna speelt Voorwaarts een
voor de toeschouwers oogstrelend
spelletje. Onder aanvoering van de
energieke Lars Teunissen, de lepe
Nick Linthorst en de altijd aanspeelbare Luuk Grieving worden de mannen uit Denekamp zoekgespeeld.
Eerst is het Jesse Zwienenberg die
alleen op de goal af kan gaan. Zijn
schot wordt gesmoord door de keeper. Zijn herkansing vlak voor het
doel wordt met een teenlengte verijdeld. SDC kan nog een keer aan de

aandacht van de Voorwaartsverdedigers ontsnappen. Yoel Finke staat
echter opnieuw een tegendoelpunt
in de weg. Dan is het weer de beurt
aan Voorwaarts. In de 70ste minuut
schudt Nick Linthorst zijn directe
tegenstander af aan de linkerkant
van het strafschopgebied. Zijn lage
voorzet wordt door Joey Teering bij
de eerste paal binnengetikt 3-0. De
koek is nog niet op. Daan Stormink
komt voor Jesse in het veld. Uit zijn
actie op het middenveld ontstaat een
vrije trap, die door Nick Linthorst
snel wordt neergelegd bij de op
links vrijstaande Luuk. Hij schiet
de bal krachtig binnen, 4-0. De wedstrijd is beslist. SDC richt zich nog
een keer op en scoort in de 78ste en
82ste minuut, 4-2. Het lijkt nog even
spannend te worden, maar zo ver laten de spelers het niet komen. Met
Bastiaan Lubberts voor Joey en Pim
Wolbers voor Nando wordt de wedstrijd solide uitgespeeld. Sterker, het
elftal creëert nog volop mogelijkheden die niet meer verzilverd kunnen
worden. Dit elftal wilde reageren na
mindere resultaten in de afgelopen
weken. Dat heeft het heel goed gedaan. Vanavond mag het opnieuw
aantreden tegen KHC uit Kampen
voor de 2de knock-outfase in de beker. De wedstrijd begint om 20.00
uur aan de Laene.

Agenda

30 november & 1, 2 december, VOORST 200 JAAR: WILP
Dorpshuis de Pompe
Zaterdag 1 december, BROCANTE T.B.V. DE KERK IN WILP
Dorpskerk Wilp, 10.00 - 13.00 uur
Zaterdag 1 december, MUZIEK & KUNST MET ‘KLAUSING’
Kunstkring Voorst, 15.00 uur
Zondag 2 december, OPTREDEN POPKOOR BREAK-OUT
Dorpshuis de Pompe, 14.00 - 16.00 uur
Zaterdag 8 december, KERSTCONCERT LA SORANZA
Sint Martinuskerk Bussloo, 15.00 - 16.00 uur
Zondag 9 december, WINTERWANDELING MET BREAK-OUT
Wilpermolen Posterenk, 14.00 - 16.00 15.00 - 18.00 uur
12, 19 december & 9, 16 januari, SKATEBOARDLES DOOR BURNSIDE
Skateparkje Twello (Jupiter 4), 14.00 - 15.00 uur
Woensdag 12 december, SCHRIJFWORKSHOP: SCHRIJVEN VANUIT JE HART
Galerie Statenhoed, 19.30 - 21.30 uur
Vrijdag 14 december, BIOSCOOP: THE GREAT SHOWMAN
Dorpshuis Voorst, 20.00 uur
Zaterdag 22 december, CHRISTMASNIGHT WALK & RUN
Recreatieplas Bussloo, 20.00 uur
Zaterdag 22 december, KERSTWANDELING
Dorpskerk Twello, 17.00 - 19.30 uur
De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders van Cultuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente Voorst, zowel het
structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contactformulier kunt u een account
aanvragen waarna u geheel kosteloos gebruik kunt maken van dit platform. Gepubliceerde
activiteiten worden tevens gedeeld via Twitter (@VoorstActief) en Facebook (Voorst Actief).
Wekelijks wordt er in het Voorster Nieuws een overzicht geplaatst van geplande activiteiten.

Fit & Fun Voorwaarts-Westsite
TWELLO.- Vorige week werd er helaas verloren. Deze week werd er
weer scherp getraind om de punten in
Twello te houden. Op het programma
stond een wedstrijd tegen Westsite.
Vorige seizoen werd er uit verloren en
ook thuis kon men pas op het einde
het verschil maken. Het zou dus zeker
geen makkelijke wedstijd worden.
Westsite begon fel en scherp en al snel
keek de ploeg tegen een achterstand
aan. Dit was toch niet echt de bedoeling. De knop ging om en het werd feller en scherper en na 12 minuten spelen stond de score weer gelijk. Sharin
was lekker op dreef en wist 4 keer achter elkaar het net te vinden. Vlak voor
rust weet Alineke met een mooie lob
te scoren. Ruststand 16-14. Voorwaarts
kwam heel goed uit de kleedkamer en
scoorde er op los. Sharin scoorde vanuit de hoek. Merlin vanaf de cirkel, Ellen en Melissa vanaf de opbouw. Ook
de verdediging zat potdicht en pas na

10 minuten spelen in de 2e helft wist
Westsite te scoren. Toen de thuisploeg
in ondertal kwam wist Westsite een
paar keer te scoren. Stand 28-17. De
concentratie werd een beetje verloren en mooie aanvallen werden afgewisseld met hele slordige fouten. De
wedstrijd werd harder met soms flinke
overtredingen. Zowel fit & Fun Voorwaarts en Westsite wist te scoren via
penalty’s. Ook werd er nog een penal
gestopt door Brigitte. Vlak voor tijd
werd er nog een break gelopen wat
de stand 40-33 maakte. Dit was dan
ook de eindstand. Volgende week is
Voorwaarts een weekend vrij en kan
er even uitgerust worden en genoten
worden van het Nederlands dames
handbalteam. Zaterdag 8 dec wordt
er afgereisd naar Heemskerk en zullen
dan spelen tegen DSS. Aanvang wedstrijd 19:30 uur. Er is nog steeds kans
op de periodetitel dus is alle steun van
de supporters nodig.

Jeugdwedstrijden Trias
Trias 1 – Kampenion 1

TWELLO.- In de hoofdklasse van de
jeugd mocht het eerste team van Trias
het opnemen tegen de nummer twee
van de competitie: Kampenion. Zelf
stonden Thomas Wijnhout, Amber
Schierholz en Femke van Schaik op
een teleurstellende laatste plaats. Trias
begon voortvarend aan de wedstrijd.
Thomas wist in zijn eerste enkel overtuigend te winnen. Helaas wisten zijn
teamgenoten deze reeks niet voort te
zetten. Ondanks hun prima inzet wisten Amber en Femke jammerlijk genoeg geen punten binnen te halen voor
Trias. In wedstrijd zes, de tweede partij
van Thomas wist Trias nog een extra
punt binnen te slepen. Dit bleek echter
niet genoeg te zijn. Eindstand: 2 – 8.

Trias 2 – DTS 2

Levi van Hunnik, Mees Snoek en invaller Milan Munning kregen DTS uit
Enschede op bezoek. Op voorhand
van deze wedstrijd een echter kraker! Beide teams strijden het gehele
seizoen voor degradatie. Dit was een
uitgelezen mogelijkheid voor Trias om
dichterbij DTS te komen op de ranglijst. Echter de ploeg uit Enschede begon ijzersterk aan de partij. Al vroeg
keek Trias tegen een 0 – 5 achterstand
aan. Maar toen kwam er eigenlijk een
soort van comeback met twee overwinningen van Levi en één van Mees
leek het erop dat Trias terugkwam in
de wedstrijd. Dit liet DTS niet toe en

ook zij wonnen uiteindelijk nog twee
partijen. Met nog twee competitiewedstrijden te gaan is niets onmogelijk,
maar het zal een zware dobber worden
voor dit Triasteam om zich te kunnen
handhaven in de derde klasse.

Trias 3 – Leogang 5

Nienke Wijnhout, Floortje Gerritsen
en invaller Boris Horstink speelden
afgelopen weekend tegen Leogang
uit Nunspeet. Ondanks een boeiend
gevecht wist telkens Leogang aan het
langste eind te trekken. Floortje wist
in haar eerste partij nog wel een punt
binnen te slepen voor Trias. Dit redde
de eer voor het Twellose team. Hierdoor eindigde deze wedstrijd in een
geflatteerde overwinning voor Leogang: 1 – 9. Hierdoor blijft dit team op
een mooie plaats staan in de middenmoot van de vijfde klasse.

Trias 5 – Leogang 7

Joep Kamminga & Wes Zweers kregen
ook Leogang op bezoek. Dit tweetal
van Trias strijdt het hele seizoen al tegen degradatie, en ook deze wedstrijd
stond weer in het teken van handhaving. Deze wedstrijd was een uitgelezen kans. Leogang was namens hun
directe concurrent. Echter moest het
tweetal hun hoofd buigen tijdens de
enkelspellen. In de dubbel speelden
Joep en Wes uitstekend en wisten ze
toch nog 1 Triaspunt binnen te slepen.
Eindstand 1 – 4.

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978
7.99
7.99
6.99
2.99

elitehaver
500 gram

pistaches
500 gram

cashewnoten
500 gram

10.00
grote blanke rozijnen
7.99
Turkse abrikozen
7.99
sultana rozijnen
4.99
cranberry’s
1000 gram
1000 gram
1000 gram

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

pinda’s
500 gram

1000 gram

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

VERSE PEULEN OF
SUGAR SNAPS
2 SCHALEN

1

99

Pink lady appels
3 kg

SPAANSE NAVEL
SINAASAPPELS

3

‘VOL SAP, TOP VAN SMAAK’’

14 STUKS

1.50

99

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

3 KILO

Pitloze druiven
2 dozen

Activia beleeft offday in Vaassen
TWELLO.- Na 3 achtereenvolgende overwinningen in de competitie leed Activia 1 vandaag weer eens een nederlaag. En zoals al
eerder bleek in deze competitie: als de mannen van trainer Hulshof verliezen dan doen
ze dat “goed”. Er moest weer flink geschoven
worden in de Activia elf want naast de al langer afwezigen hebben sinds vorige week ook
Michiel Mikkers en Niels Achtereekte zich in
de ziekenboeg gemeld. Er stond nog steeds een
aardig elftal maar het aantal afwezigen begint
zich toch te wreken. Het begin was hoopgevend want binnen het kwartier kwam Activia
op voorsprong. Na een prima steekbal van Michael Hubner kwam Bart Wippert vrij voor de
Vaassen doelman en hij rondde beheerst af.
Tegen de als stug en vooral verdedigend sterk
bekend staande Vaassense ploeg was dat precies wat gewenst was. Immers, op achterstand
gekomen moesten zij initiatiefnemen en ruimte gaan weggeven. Daar kwam echter niet veel
van terecht en dat kwam vooral doordat Activia alle grip op de wedstrijd kwijt raakte; en
ook niet meer terug kreeg. Uit een strafschop
na ongelukkig hands; een knap hard en laag
afstandsschot en gepruts in de defensie stond

GIEZER WILDEMAN
STOOFPEREN

erbij rust opeens een 3 – 1 achterstand op het
scorebord.
Na rust en een tactische omzetting leek Activia weer terug te kunnen komen in de wedstrijd maar gecreëerd werd er amper iets (een
goede schietkans van Wouter Klein Velderman; veel meer was er niet te noteren). Gaandeweg verdween het laatste beetje overtuiging
uit de ploeg en in het laatste half uur moeten
de Vaassen aanvallers zich in een schiettent
hebben gewaand; zo veel kansen werden er
uitgespeeld. Uit de hele rits mogelijkheden
werd nog 3 x gescoord en zo eindigden we
op deze koude en sombere zondagmiddag op
6 – 1. Dat doet zeer, natuurlijk. Het zijn echter
niet meer dan drie punten. Bij de ploegen die
de prijzen gaan verdelen zullen wij niet horen
aan het einde van de rit. Als we bij de onderste
4 of 5 ploegen weten weg te blijven dan is dat
prima. Vandaag werd wel duidelijk dat als je
in deze derde klasse niet thuis geeft; dat dit
keihard wordt afgestraft. Nog drie (pittige) potjes voor de korte winterstop. Volgende week
komt koploper Turkse Kracht op bezoek op de
Schoapenwei. Kijken of er een stuntje inzit!

2.00

SUPER ELSTAR APPELS
‘KNAPPERIG EN TOP VAN SMAAK’

1

99

3 KILO

Mandarijnen
Zonder pit

30 Stuks

2

49

3.50

TIP! Voor het heerlijk avondje

Onze BORSTPLAAT
Mokka, vanille en chocola

Banketbakkerskwaliteit

200 gram

3,

50

DROP SNOEP
& CHOCOLADE

Kaartavond bij ’t Pitje
VOORST.- Kaartclub Plezier is Troef houdt op vrijdag 30 november de derde kaartavond van het seizoen. Als vanouds speelt men klaverjassen of kruisjassen. Nieuw is
het op voorhand troef maken.
Het kaarten is in café Radstaake in Voorst. Aanvang 19.30 uur. Er zijn mooie avondprijzen te winnen en iedere deelnemer ontvangt een prijs naar keuze en een attentie. Iedere
speler die vijf van de zes kaartavonden van het seizoen meekaart, komt in aanmerking
voor een kans op de 110 euro contant.
Inlichtingen D.J. Radstaake: 0575-502108/502390

Woensdag 28 november 2018

KERKDIENSTEN
Zondag 2 december

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur leesdienst en 14.30 uur ds. H.
Brons.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds.
Pors.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30
uur, ds. Pater, 15.00 uur ds. Vlastuin.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds.
Van Dam.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur, ds. .
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds.
Pors.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds.
Lammers.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds.
R.K.kerk
Duistervoorde-Twello,
10.00 uur, pastor Hermens en pastor
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Voorster Nieuws
Oude Vrielink. Kerk eveneens geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te
Zutphen, 10.00 uur, ds. C. v/d Valk.
17.00 uur ds. L. Schouten.

Oudheidkundige Kring Voorst

Herst.Herv.gem. Emst/Epe,
uur, ds. Heemskerk.

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

Donderdag 6 december

‘uit het archief’

19.30

Oecumenische Omroep Voorst

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

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

Deze foto is omstreeks 1934 gemaakt op het Molenveld in Twello. Jantje met zijn opa. Wie kan
ons er meer van vertellen?
Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.

NaastenhulpVoorst

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

Voetbal voor 55 plussers op
vrijdagmiddag bij SV Voorwaarts

Drie keer zaalvoetballen in december
TWELLO.- Voor 55-plussers start op vrijdagmiddag 7 december een
zaalvoetbaltraining onder begeleiding van de buurtsportcoach van SV
Voorwaarts. Deze activiteit voor 55 plussers wordt samen met Mens en
Welzijn Voorst georganiseerd. Lekker ouderwets een potje zaalvoetballen. Drie weken lang kan er gratis kennis gemaakt worden met (walking) zaalvoetbal.

Reactie week 47.

Dit is een groep touwtrekkers uit
Klarenbeek 1968. Achterste rij
vlnr; Harrie Koers, Bennie Jansen,
Gerard Boerkamp, Wim de Valk
en Bernard Brugman. Voorste rij;
Tonnie van de Linde, Wim Buitink, Jack Meulenbeek en Gerrit
Hissink Liggend Gerard Dashorst.
Reacties kwamen van Bennie Jansen uit Twello (op de foto) en Vincent de Valk uit Twello.

Eerste jeu de boules toernooi in Terwolde
Wekelijks vaste groep voetballers in Twello

Sportiviteit en gezelligheid

Een vaste groep spelers uit Twello
en omgeving komt wekelijks naar
SV Voorwaarts om een lekker potje
voetbal te spelen. De 55 plus variant is een voetbalvorm waarbij niet
wordt hardgelopen. Tijdens de Walking voetbal wordt aandacht besteed
aan een goede warming-up om vervolgens te werken aan onder andere
trap en pass-oefeningen en afwerken
op doel. Als afsluiting wordt er wekelijks een onderling partijtje gespeeld. Naast het sportieve gedeelte
wordt er na het voetballen (de derde

helft) samen een kop koffie gedronken en wordt er gepraat over van alles en nog wat, net als vroeger!

Proeftrainingen

Omdat het buiten kouder wordt, nodigen wij u op vrijdag 7, 14 en 21
december van 13.30 tot 14.30 uur
uit om vrijblijvend een proeftraining
mee te doen in de gymzaal van (oud)
Veluws College aan de Hietweideweg 20 in Twello. Voor vragen kunt
u terecht bij de buurtsportcoach via
06-15823140 of buurtsportcoach@
voorwaartstwello.nl

Klaverjasmarathon bij Activia
TWELLO.- Op 5 januari wordt er weer een halve klaverjasmarathon gehouden in de kantine van voetbalvereniging Activia. Het is ieder jaar
weer een gezellig evenement waar veel mensen plezier aan beleven. Deelnemers kunnen zich opgeven bij G. Jansen, via e-mail: doornjans@home.
nl (06-18338688). De kosten bedragen €15 euro per persoon en dit is inclusief een warme maaltijd. Er wordt om 10.00 uur gestart en deelnemers
worden verzocht uiterlijk om 9.45 uur aanwezig te zijn.

Trainer Hulshof vertrekt na
3 seizoenen bij v.v. Activia
TWELLO.- Hoofdtrainer Sander Hulshof, bezig aan zijn 3e periode bij Activia, vertrekt aan het einde van het seizoen, zo heeft hij spelers, begeleiders
en bestuur laten weten. Hulshof, bij Activia bezig aan zijn eerste club als
zelfstandig hoofdtrainer, is zeer succesvol bij de 3e klasser uit Twello. In het
1e seizoen werd de nacompetitie behaald en het afgelopen seizoen loodste
hij de club met een kampioenschap van de 4e naar de 3e klasse waarin het
momenteel verrassend goed presteert met een 3e plaats. Spelers, begeleiders
en bestuur waren graag doorgegaan met Sander maar hebben begrip voor de,
naar eigen zeggen zeer moeilijke, beslissing. De komende periode zal Activia
op zoek gaan naar een geschikte opvolger.

TERWOLDE.- In juni 2016 werd
de jeu-de-boules baan bij het
dorpshuis in Terwolde in gebruik
genomen. Sinds die tijd wordt er
wekelijks druk geoefend. Op dinsdagochtend spelen de dames, op
woensdagochtend de heren. Het
aantal deelnemers groeit gestaag.
Het zat er dan ook al een tijdje aan
te komen: een heus toernooi van
de dames tegen de heren. De laatste maanden werd het voelbaar in
het dorp; de spanning liep op. Er
werd nóg fanatieker geoefend; er
werd gesmoesd; de tactiek werd
besproken.
Op zaterdag was het zover. Twintig
deelnemers (10 dames en 10 heren)
waren aanwezig om hun sekse te
verdedigen. Er werden vier partijen
gespeeld (max. speeltijd was drie
kwartier). Slechts één partij werd
gewonnen op punten, de andere
partijen werden na drie kwartier
op tijd afgebroken. Dit geeft al aan
dat de mannen en vrouwen aan elkaar gewaagd waren. De deelnemers
hadden zelf voor versnaperingen
gezorgd (vlaai, borrelhapjes, soep,
bitterballen, dessert), zodat tussen
de partijen door de inwendige mens
ook niets tekort kwam. De eerste

partij werd gewonnen door de dames. De tweede partij door de heren.
De spanning steeg. Er deden ook
echtparen mee. Als in een bepaalde
wedstrijd de echtgenoot was ingeloot bij de heren en de echtgenote bij
de dames dan gaf dit extra spanning:
“als je mijn bal wegschiet slaap je
vannacht op de bank…” De derde
partij werd door de heren gewonnen. De eerste drie partijen werden
telkens na drie kwartier gestopt. Na
drie partijen stonden de heren met 1

punt verschil voor. De laatste partij
werd op punten gewonnen door de
heren.
Einduitslag: de heren hebben dit
eerste jeu de boules toernooi van
Terwolde gewonnen (6 punten verschil). De wisselbeker is te bewonderen in de Olde Schole. Ondanks
het niet-Franse weer was het een bijzonder Terwolds-geslaagde dag. De
jeu de boules specialisten zijn overigens al weer aan het oefenen voor
volgend jaar.

Bart Jan Slief stopt als trainer CCW’16
WILP.- Vorige week zondag, na de gewonnen thuiswedstrijd tegen sp Terwolde, heeft trainer Bart Jan Slief
helaas laten weten dat hij na dit seizoen stop als trainer van sv CCW`16. Als CCW`16 betreuren wij deze
stap, maar respecteren uieraard zijn beslissing, en zijn er dan ook volledig van overtuigd dat hij het lopende
seizoen op de zelfde manier zal voortzetten zoals het nu gaat, namelijk tot volle tevredenheid, en hopend op
toch nog een prijsje aan het eind van de rit. De komende weken zal de club zich dan ook gaan beraden over
een passende opvolger.

3

00

JUMBO
CHOCOLADELETTERS

CHOCOMEL OF FRISTI
HOUDBAAR

MANDARIJNEN

Melk, puur, wit of melk hazelnoot
4 verpakkingen à 135 gram

3 pakken à 1 liter

2 VOOR

3+1

oktober t/m di 4 december 2018

ogelijk.
ogelijk.
s mogelijk

2

3 VOOR

50

3

00

GRATIS*

Net à 1 kilo

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

Jumbo Binnendijk Twello , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

Geldig van wo 3 oktober t/m wo 5 december 2018

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

JUMBO AARDAPPELEN

MAGERE RUNDERLAPPEN

Alle soorten
Zak 3 kilo

Per 500 gram

11

4

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

ROBIJN

CAMPINA VLA

M.u.v. geurstokjes
3 verpakkingen

2 pakken à 1 liter

+

GRATIS*

2+1
GRATIS*

korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk
ting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
Geldig van
oktober t/m
di 4combinaties
december 2018
ting op de totaalprijs
vanwo
4 3producten.
Alle
mogelijk.

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

99

Kiloprijs 9,98

HAK GROENTEN OF
APPELMOES
M.u.v. haricots verts
4 middelgrote potten

2 VOOR

2

00

4 VOOR

3

00

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

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

Jumbo Binnendijk Twello , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

T VOORDEEL
DAT ISVAN
HETJUMBO
VOORDEEL VAN JUMBO
Jumbo Binnendijk Twello , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

* 3+1 gratis:
25% korting op deGeldig
totaalprijs
van
4 producten.
combinaties
ober t/m di 4 december
2018
van wo
3 oktober
t/m di Alle
4 december
2018 mogelijk.

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk

Geldig van wo 7 november t/m di 4 december 2018

