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LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

VOORSTER NIEUWS NODIGT ‘SCHRIKKELJARIGEN’ UIT
TWELLO.- Goed nieuws voor de inwoners van de gemeente Voorst die op 29 februari zijn geboren, het is dit jaar schrikkeljaar en dus kunnen zij weer 
eens ‘echt’ hun verjaardag vieren. Het Voorster Nieuws wil deze jarigen eens extra in het zonnetje zetten en nodigt hen uit dit aan ons kenbaar te maken. 
De redactie wil graag een oude traditie in ere herstellen en is op zoek naar meisjes, jongens, mannen, vrouwen, oud en jong die hun exclusieve geboortedag met 
de lezers willen delen. Het plan is om er een gezellige bijeenkomst van te maken. Nadere info en of aanmelden kan door te mailen naar info@voorsternieuws.nl  of 
bellen 0571 276191,

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

OPRUIMING
2e matras

2e artikel

50% KORTING

50% KORTING € 2.499,00
Complete boxspring
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7 DAGEN PER 
WEEK GEOPEND
 BORREL|LUNCH| DINER 

WWW.PIETZOOMERS.COM

PIET ZOOMERS
END OF SEASON
SHOPPEN

50%-70%
KORTING

TOTALE DAMES
NAJAARS- EN WINTERCOLLECTIE

DE VERZAMELAARS VOOR DE 
BROCANTEMARKT ZIJN AL WEER ACTIEF
TERWOLDE.- De mensen van de bro-
cantemarkt, annex rommel- en antiek-
markt in Terwolde zijn al weer gerui-
me tijd bezig met het verzamelen van 
spullen voor de markt op de zaterdag 
voor Pinksteren in Terwolde. Zoals 
gebruikelijk is de opbrengst weer be-
stemd voor het restauratiefonds van 
de Cosmas en Damianus kerk in het 
dorp. Een bijzonderheid daarbij is dat 

het bijzondere (nl. eerste orgel van de 
beroemde orgelbouwer) Naberorgel 
dringend aan restauratie toe is. De 
opbrengst van de brocantemarkt is 
dan ook voor die restauratie bestemd. 
Alle betrokkenen hopen dat de markt 
dit jaar weer een gunstig resultaat zal 
laten zien, omdat het financiële gat 
om de restauratie te kunnen betalen, 
na aftrek van de nodige subsidiemo-

gelijkheden nog enkele tienduizenden 
euro’s bedraagt.

Zoals gemeld, de vrijwilligers van de 
brocantemarkt zijn al weer geruime 
tijd bezig om uit allerhande hoeken en 
gaten spullen te verzamelen voor de 
komende verkoop. Natuurlijk willen 
zij graag niet alleen veel, maar als het 
even kan ook mooie spullen verzame-

len, zodat straks op de voorjaarsmarkt 
weer heel veel mensen mooie spul-
len kunnen scoren en, logisch, de kas 
van het restauratiefonds weer stevig 
gespekt kan worden. De contactper-
sonen voor het aanmelden van goede-
ren zijn dezelfden als vorige jaren, nl.: 
Evert Slijkhuis, telnr. 0571291074, Jaap 
van Oorspronk, telnr.: 0553231711 en 
Gerrit de Groot, telnr.: 0553231261.

GESLAAGDE 1E EXPERT TWELLO NIEUWJAARSLOOP
TWELLO.- Zondag 19 januari was in 
Twello voor de eerste keer een nieuw-
jaarsloop in Twello, georganiseerd door 
Start Finish evenementen. Hoofdspon-
sor van deze editie was Expert Twello, 
in het kader van het 40-jarig bestaan 
van het bedrijf. Het bleek een prachtige 
dag voor dit evenement, het zonnetje 
brak ’s ochtends door en dus konden 
de wandelaars rond 10 uur met een 
gerust hart van start gaan. Voor zowel 
wandelaars als hardlopers waren er 3 
afstanden die men kon afleggen: 5, 10 
en 21 kilometer. En voor de kids was 
er nog speciaal een kidsrun over 1000 
meter. 

In totaal deden 375 mensen mee aan 
deze eerste editie van de Nieuwjaars-
loop. Al met al een mooi aantal voor 
deze eerste editie. Voor de hardlopers 
waren er ereprijzen in de categorieen 
mannen en vrouwen voor de nummers 
1 t/m 3 op alle afstanden, in de vorm 
van een beker en een leuke prijs be-
schikbaar gesteld door Expert Twello. 
Voor alle deelnemers was er een mooie 
medaille! Het volgende evenement van 
Start Finish is Rondje Thermen Bussloo 
op 22 maart a.s.. 

Open woe. t/m za. vanaf 10.00 uur.
www.hofvantwello • info@hofvantwello.nl

Nu vol op fruitbomen 
en fruitstruiken.

Biologisch brood van  
de Driekant.

BIJEENKOMST 
DONORREGISTRATIE 
IN BIBLIOTHEEK 
TWELLO
TWELLO.- Op 1 juli 2020 gaat de 
nieuwe donorwet in. Alle mensen 
van 18 jaar en ouder die ingeschre-
ven zijn in een Nederlandse ge-
meente komen dan in het Donor-
register. In het Donorregister staat 
of iemand na zijn dood orgaan- en 
weefseldonor wil zijn. Iedereen die 
na 1 juli 2020 geen keuze invult, 
komt in het donorregister met de 
vermelding ‘geen bezwaar tegen 
orgaandonatie’.

In de Bibliotheek Twello is op 
woensdagochtend 29 januari van 
9.30 uur tot 11.00 uur een infor-
matiebijeenkomst over de nieuwe 
donorwet krijgen. Het gaat over 
wat orgaan- en weefseldonatie is 
en er wordt uitleg gegeven hoe de 
eigen keuze in het Donorregister 
ingevuld kan worden. De bijeen-
komst duurt circa anderhalf uur en 
is gratis. De bijeenkomst is speciaal 
bedoeld voor mensen van 60 jaar 
en ouder.

Praktische informatie
De informatiebijeenkomst donor-
registratie is op woensdagochtend 
29 januari van 9.30 uur tot 11.00 
uur in Bibliotheek Twello. Toegang 
is gratis, aanmelden kan via www.
bibliotheekbrummenvoorst.nl.  

mailto:info@voorsternieuws.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl


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

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

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

Je kunt je er op voorbereiden. Ik sta 
dag en nacht voor u klaar. Ook als u 
niet of elders verzekerd bent.

Monuta  
T  0800 - 023 05 50
E voorst@monuta.nl
I  monuta.nl/uitvaart

Een bijzonder 
afscheid.

Arthur Hogenkamp-Becking
Bel bij overlijden

0800 - 023 05 50

Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

‘BEDANKT VOOR WIE JE WAS!’

Toch nog plotseling werd uit onze 
familiekring weggenomen onze lieve, 

dappere zus, schoonzus en tante

Marie 
Huisintveld - Oosterwegel

We wensen haar kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte de komende tijd.

 Familie Oosterwegel

Het spel is gespeeld,
het laatste puzzelstukje gelegd.

Verdrietig hebben wij in liefde losgelaten 
onze lieve, zorgzame mama en oma

Marie 
Huisintveld - Oosterwegel

Maria Henrica Theodora

sinds 25 december 2017 weduwe van 
Bennie Huisintveld

* Bussloo,  † Zwolle, 
28 april 1939 16 januari 2020

Joke en Anton Havekes
    Jan
    Sander

Petra en André Streppel
    Saria
    Romann

Correspondentieadres:
Heemskerkstraat 66
7391 LP Twello

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid 
nemen op woensdag 22 januari van 19.00 
uur tot 20.00 uur in Afscheids centrum 
Hemmes, Piet Heinstraat 33 te Twello.

De afscheidsdienst vindt plaats op 
donderdag 23 januari om 10.30 uur  
in de H. Martinuskerk, Kerklaan 18  
te Duistervoorde - Twello. Aansluitend 
begeleiden wij haar naar haar laatste 
rustplaats op het naastgelegen kerkhof.

Zoveel kaarten, zoveel warme woorden, 
zoveel belangstelling en

zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven 
na het overlijden van

Jan de Weerd

D. de Weerd-Boerman
Kinderen

Twello, januari 2020
Klara Josephine  
Wolters - Welsch

Ze was een lieve, sterke vrouw en 
hield het langer vol dan wij ooit 

durfden te hopen.

Trots op wie ze was en dankbaar voor  
de vele jaren die we met haar mochten  

doorbrengen, delen wij u mede dat  
onze moeder, schoonmoeder,  

grootmoeder en overgrootmoeder  
 op 13 januari van ons is heengegaan.

weduwe van

Hendrik Jan Wolters

Roswitha  
Peter en Eugenie 
Henk en Gea 
Klein- en  
achterkleinkinderen

De crematieplechtigheid heeft  
inmiddels plaatsgevonden.

Onze speciale dank gaat uit naar de  
medewerkers en vrijwilligers van 
zowel Trimenzo als Sensire voor de  
liefdevolle zorg de afgelopen jaren.

5 Koblenz, 10 februari 1918

c Voorst, 13 januari 2020

 
Correspondentieadres:
H.J. Wolters
Ugchelseweg 43
7335 JR Apeldoorn

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken

• waar u ook verzekerd bent

• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

Henk Bessels

Langs deze weg willen  wij iedereen  
bedanken voor de belangstelling tijdens  
zijn ziekte en na het overlijden van onze  
broer en zwager

Namens de 
Familie Bessels

Posterenk, Januari 2020

TE KOOP: 
kleine en grote 

hooibalen en stro 
Wilp-Achterhoek 

06 53701497
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

AANKOPEN?

RED DE BOL, HELP DE BIJ

TWELLO.- Veel bloembollen worden 
na het bollenseizoen verwerkt tot com-
post. Dat is heel jammer voor alle bijen 
en insecten die het stuifmeel van de 
bloemen goed kunnen gebruiken. En 
elke bloem telt voor de bijen! En door 
de zachte winter kunnen de bollen nu 
nog steeds de grond in. Bij 20 basis-
scholen in de gemeente Voorst en 
wijde omgeving werden de afgelopen 
week daarom duizenden bollen uitge-
deeld.

De firma Baltus Bloembollen uit Vaas-
sen heeft hun overgebleven bollen gratis 
geleverd en de werkgroep Groene Kerk 
Twello heeft de verdeling op zich geno-
men. Imkerij de Werkbij uit Vaassen heeft 
een fotowedstrijd aan deze actie gekop-
peld waarbij een leuke prijs is te winnen. 
Als over een paar weken de lente in aan-
tocht is en de bollen in bloei komen kun 
je gaan speuren naar bijen en andere in-
secten die de bloemen bezoeken. Maak 
daar snel een foto van en stuur deze 

naar Imkerij de Werkbij. De mooiste foto 
wordt beloond met een educatief bezoek 
aan de nieuwe natuurbeleeftuin van de 
Werkbij, de Gatherhof, in Vaassen met 
de hele klas. Ruim 3.000 kinderen kre-
gen een zak bloembollen mee naar huis 
om in de tuin te poten en dat leverde veel 
blije gezichten op! En voor de werkgroep 
Groene Kerk leverde het heel veel hel-
pende handen om de 100.000 bollen in 
de grond te krijgen. Kortom kinderen blij, 
ouders blij en de bijen blij.

Meester Arnold van de Hietweide met enthousiaste kinderen.

NIEUW 
SEIZOEN JONGE 
MEESTERS
WILP.- Zondag 26 januari speelt cel-
liste Eline Hensels om 15.00 uur in 
de Dorpskerk van Wilp. Zij is winnaar 
van het Nationaal Cello Concours 
2018 en won ook de publieksprijs. De 
overige concerten zijn op 16 febru-
ari 2020, Helikon Kwartet en 15 maart 
2020, Lunette Saxofoonkwartet. Meer 
informatie en kaartverkoop: www.
jongemeesterswilp.nl. Stichting Jonge 
Meesters Wilp presenteert sinds 2016 
ieder seizoen een serie bijzondere con-
certen van jonge, klassiek geschoolde 
musici. Deze organisatie heeft twee 
doelen voor ogen: een breed publiek 
kennis laten maken met het werk van 
jonge getalenteerde musici uit het oos-
ten van het land en het bieden van een 
coachingstraject aan deze musici. Ze 

krijgen een aantal dagdelen professi-
onele coaching om zo een fundament 
te leggen onder hun cultureel onderne-
merschap. 

NIEUWJAARSDINER WILP-ACHTERHOEK

Ons Nieuwjaarsdiner zit er alweer op. 
Met dank aan Jumbo Binnendijk die 
dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. 
Afgelopen woensdag 15 januari hield 
Wilp-Achterhoek wederom het nieuw-
jaarsdiner met veel succes. Met veel 
vrijwilligers hebben we samen gekookt 
en gebakken voor onze dorpsgenoten. 
Dit alles vond plaats bij Kookstudio Den 
Hoek.
Nadat een ieder het welkomstdrankje 
had genuttigd en elkaar het beste voor 
2020 te hebben toegewenst, zocht een 

ieder zijn plekkie op. Het diner bestond 
uit drie gangen. Op het menu stond als 
voorgerecht een groenten- of champig-
nonsoep. Het hoofdgerecht bestond 
uit kip met mascarpone, verschillende 
soorten warme- en koude gerechten. 
En als dessert een warme appelbol met 
vanille-ijs. 
Bij het welkom woordje werd al verteld 
dat er nog een verrassing kwam. Wij 
hadden de eer dat “De Olde Deerns” 
kwamen op treden. Zij zongen en voer-
den een paar mooie schetsjes op waar 

het publiek actief aan mee kon doen. Ter 
afsluiting was er koffie of thee. En zoals 
altijd komt aan alles een eind en dus ook 
aan deze hele gezellige middag. 
Wij kijken terug op een mooi samenzijn 
en hopen dit in de toekomst nog vaak 
te mogen doen met elkaar. Aan het en-
thousiasme van zowel de vrijwilligers als 
de gasten zal dit niet liggen. We kunnen 
terugkijken op een hele gezellige mid-
dag. Dank aan de sponsoren die dit ook 
voor de kern Wilp-Achterhoek mogelijk 
hebben gemaakt.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

NIEUWJAARSBRUNCH 
VOOR DE ZONNEBLOEM 
TWELLO NOORD-WEST

DE VECHT.- De klanten van de Zonne-
bloem Twello Noord-West zijn vorige 
week bij elkaar gekomen in de zalen 
van De Groot op De Vecht voor een 
nieuwjaarsbijeenkomst, gecombineerd 
met een smakelijke brunch. Deze bij-
eenkomsten, die behoorlijk wat vragen 
van de vele vrijwilligers(sters) geven 
niet alleen aan de ouderen een grote 
boost aan energie door het bijkletsen 
met leeftijdgenoten over vroeger en 
nu, ook genoemde vrijwilligers krijgen 
naast de vele inspanningen die zich 
voor de ouderen getroosten, iedere 
keer weer een enorme opkikker, door 
de saamhorigheid die iedere keer weer 
bij die bijeenkomsten te bespeuren 
valt.

Dit keer was een summier programma 
opgesteld, met veel onderling bijpra-
ten, een hapje en een drankje, wat 
rondjes bingo en een zeer smakelijke 

maaltijd. Zoals zo vaak bleek ook nu 
weer, dat met name dat onderlinge bij-
praten hét essentiële onderdeel van de 
bijeenkomsten van de ouderen is. ‘Het 
is’, zoals de heer Nikkels aanhaalde, 
‘inmiddels bijna de enige gelegenheid 
waarbij je herinneringen uit je jeugdja-
ren met gelijkgestemden kunt ophalen, 
omdat in ieders eigen sociale omgeving 
de meeste leeftijdgenoten inmiddels 
zijn weggevallen.’ Dat ophalen van her-
inneringen werd dan ook ruimschoots 
gedaan, hoewel duidelijk bleek dat het 
gros van de ouderen minstens zo be-
zorgd blijken te zijn over de problemen 
van de moderne tijd dan de jongeren in 
ons land. Met andere woorden, stof tot 
bespreken te over, wat af en toe leidde 
tot het geluidsvolume van het bekende 
kippenhok. De deze middag gemaakte 
foto’s door Gerrit Bosch zijn te vinden 
op: http://www.flickr.com/photos/re-
giovoorstzonnebloem album 200114.

Foto Gerrit Bosch.

http://www.jongemeesterswilp.nl/
http://www.jongemeesterswilp.nl/
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem%20album%20200114
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem%20album%20200114
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Wij zoeken een
TOPKLASSE VRACHTWAGENCHAUFFEUR 
VOOR FESTIVALS EN EVENEMENTEN M/V

In een nieuwe Volvo FH rijd je van festival naar festival. Terwijl de podia op het festival worden opgebouwd  
en de eerste bands hun soundcheck doen, richt jij het sanitaire deel van het festivalterrein in met onze  
spectaculaire Pop Up Event Toilet-units. Zie jij het al voor je? 

Ons concept is nieuw en uniek. Niet eerder vertoond. De Popupunits zijn compact tijdens transport omdat ze 
in elkaar schuiven. Met één beweging worden de units met de kooiaap op de juiste plek gezet én gelijktijdig 
uit elkaar geschoven. Dit spektakel wordt verzorgd door slechts 1 persoon: onze nieuwe collega,  
een vrachtwagenchauffeur van topklasse. Jij? 

Drie redenen waarom we jou nodig hebben: 
1   Festivalterreinen liggen niet altijd op de meest toegankelijke plekken. Je schrikt niet van kleine kronkelpaadjes 

en manoeuvreert met hetzelfde gemak voor- als achteruit. Ook begrijp je dat een festivalterrein mooi moet 
blijven en ben je enorm handig met een kooiaap, waarmee de lading op de plek van bestemming wordt gezet.

2   Onze definitie van een TOPchauffeur is iemand die heel goed kan sturen, maar die ook weet dat laden en  
lossen iets is waarvoor je moet bewegen. Je klimt met plezier in de truck, maar komt er net zo graag uit om op 
de tofste plekken onze Event-Toiletten neer te zetten. Je beschikt over technisch inzicht, maakt makkelijk een 
praatje met de klanten backstage op het festivalterrein en helpt graag je collega’s in de werkplaats als het 
tourschema dat toelaat. Als je dat allemaal in je hebt, ben jij voor ons  
een chauffeur van TOPklasse. 

3   Misschien nog wel het belangrijkste: wij zijn gewoon heel erg trots  
op onze nieuwe vrachtwagen, een Volvo FH, bouwjaar 2019.  
In dit werkpaard mogen alleen de besten rijden!  

Proefrit maken?  
Laat die brief met motivatie maar zitten. Dat geloven we wel.  
Kom liever de Volvo FH van binnen en buiten bewonderen en  
neem een kijkje in de werkplaats. Proef de koffie en maak kennis  
met je nieuwe collega’s. Vraag alles wat je wilt weten over de  
baan en over ons. En als je je rijbewijs meeneemt, dan mag je een 
eindje in onze nieuwe vrachtwagencombinatie rijden. Zien we je? 
Superleuk! Bel of mail voor een afspraak naar Marco Schimmel 
055-3121271 of schimmel@popuptoiletevents.nl
popuptoiletevents.nl

P A S S I O N  F O R  T O I L E T S

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

Pop Up Toilet Company zoekt een nieuwe collega. Een persoon die wonderen op kantoor kan  
verrichten en een spin in ons web wil zijn. Jij bent degene die in de hectiek van ons bedrijf het 

hoofd koel weet te houden en het overzicht houdt. Wij zoeken een 

Een klant uit Australië belt. Aan de deur staat de leverancier die z’n lading kwijt wil. De boekhouding moet  
volgende week naar de accountant en alle bonnen moeten nog worden ingeklopt. De verhuuradministratie  

moet bijgewerkt en de accountmanager vraagt je hulp bij de offertes die echt nu de deur uitmoeten.  
Dit is de hectiek bij Pop Up Toilet Company. Schrikbeeld of uitdaging?

A D M I N I S T R AT I E , B O E K H O U D I N G  E N  C O M M E R C I Ë L E  O N D E R S T E U N I N G

In ons bedrijf heeft iedereen een pluspakket aan taken. Jij bent vooral erg goed met cijfers. 

De administratie en boekhouding zijn je kerntaken. Tussen de bedrijven door neem je 

taken voor je rekening die te maken hebben met de verhuuradministratie en inkoop. 

Je bent taalvaardig en als je meerdere vreemde talen beheerst, is dat een dikke pre. 

Zo kun je ook communiceren met onze internationale klanten. Van een storingsmelding 

word jij ook niet zenuwachtig. Niet omdat je altijd precies weet wat je doen moet, 

maar omdat je collega’s hebt die je helpen. Dat geeft zelfvertrouwen om in 

je functie te groeien en je verder te ontwikkelen.  

Natuurlijk weten wij ook wel dat je niet overal even goed in kunt zijn. 

Hoeft ook niet. We vinden het belangrijker dat je gemotiveerd bent 

om te leren. 

Koffie? 
Spreekt deze omschrijving je aan? Dan komen we graag met je 

in contact. Je hebt vast nog heel veel te vragen. Misschien wil 

je eerst een kijkje komen nemen in ons nieuwe bedrijfspand? 

Je bent van harte welkom. We leiden je graag rond. 

Kun je ondertussen alles vragen wat je weten wilt. 

Bel of mail naar Marco Schimmel via 055-5763033 of 

schimmel@popuptoilet.nl  

ADMINISTRATIEVE DUIZENDPOOT M/V

popuptoilet.nl

'LAMMETJES'WEIDE

VOOR DE KLEINTJES

 

WWW.LENTELIVE.COM

MEGAFEESTTENT BEKENDIJK DE VECHT 

ZONDAG 5 APRIL GRATIS ENTREE

VRIJDAG 3 APRIL

ZATERDAG 4 APRIL

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

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

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas Gas Gas - - - Water Water Water - - - Sanitair Sanitair Sanitair - - - DakwerkenDakwerkenDakwerken
Elektra Elektra Elektra Elektra - - - Centrale Verwarming Centrale Verwarming Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud Service en OnderhoudService en Onderhoud Service en Onderhoud Service en OnderhoudService en Onderhoud 

OP ZOEK 
NAAR 

HÉT HUIS?
WIJ ZOEKEN
GRAAG MEE!

WWW.ECKHUYS.NL

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Januari
Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met goede voornemens: 

meer sporten, afvallen, minder alcohol drinken. Zouden we voor onze 

huisdieren ook goede voornemens moeten maken? Het kan geen kwaad 

om even te evalueren hoe het met het gewicht van uw huisdier staat: 

veel huisdieren zijn namelijk te zwaar. We zijn als eigenaar vaak te lief 

met voeding voor onze beestjes, vooral tussendoortjes ti kken lekker aan.

De ribben bij uw huisdier moeten goed te voelen zijn, daarnaast moet 

uw dier nog taille hebben. Bij katt en valt de dikke (hang)buik als eerste 

op bij overgewicht. Meer bewegen en minder eten is ook voor onze 

huisdieren een goed plan. Als hondeneigenaar meteen dubbel eff ect: 

meer wandelen is goed voor mens en hond! Voor katt en (binnenkatt en 

vooral) wat lasti ger te realiseren, maar het voer dagelijks afwegen en 

wat vaker spelen met de kat kan al heel wat verschil maken. Lukt het u 

niet om uw huisdier te laten afvallen dan kunt u bij ons terecht: onze 

paraveterinairen kunnen u een goede begeleiding geven (grati s).

Pexion
We hebben een evaluati e gemaakt van de werking van Pexion bij 

angsti ge honden ti jdens de oudejaarsnacht. Bij de meeste honden gaf 

het een goede angstreducti e en meer rust ti jdens het knallen. Sommige 

honden hadden wat last van bijwerkingen, vooral wiebelig en omvallen 

in het begin. Gelukkig duurde dit maar kort bij deze honden.

BUURT WIL BEHOUD VAN SPEEL- EN SPORTVELD 
AAN FRANS HALSSTRAAT IN TWELLO

Gemeente Voorst heeft 4 kleine inbreidingslocaties in Twello aangewezen 
voor woningbouw. Een perceel aan de Koningin Julianastraat, de voorma-
lige schoollocaties De Oase (Troelstralaan) en De Kruimelkring (Abraham 
Kuyperstraat) én het ‘Kajak veld’ aan de Frans Halsstraat. Buurtbewoners 
van de wijk ‘De Veldjes’ zijn ‘zeer boos’ en maakten dit onder meer kenbaar 
middels diverse schriftelijke correspondentie alsmede hun inspreekrecht 
tijdens de onlangs gehouden RTG (Ronde Tafel Gesprek) in het gemeente-
huis. 

De reden van de boosheid wordt tijdens 
de RTG vertaald door onder meer buurt-
bewoner Wouter van de Veen. Afgelopen 
zomer is pas vernomen van de plannen, 
waar door gemeente Voorst al jaren aan 
wordt voorbereid, aldus van de Veen. In 
zijn eerdere brieven aan het gemeen-
tehuis schrijft hij onder meer, zich te 
kunnen vinden in de het plan vanuit de 
gemeente, om binnen de kern van het 
dorp Twello woningbouw te realiseren 
op plekken die vrij komen of nog geen 
publieke bestemming hebben. ‘Maar het 
plan om daar ook een speel c.q. sport-
veldje voor in te ruilen, gaat mij te ver’ 
waarbij van de Veen vervolgt ‘mede ook 
dat er in de wijk steeds meer jonge gezin-
nen wonen met kinderen, is het verstan-
dig om kritisch naar het plan te kijken’. 

Tijdens de RTG buigen diverse raads-
leden zich over de kwestie. Lijst Jansen 
stelt terecht de vraag, of er veel gebruik 
wordt gemaakt van het veld. Volgens 
Wouter van de Veen is dat wisselend 
maar wijst nogmaals op de vele jeugd 
in de buurt. Bovendien stelt hij duidelijk, 
dat het veldje géén hangplek is. PvdA/
Groen Links vraagt wat nu eigenlijk het 
pijnpunt is van de buurt; de woningbouw 
of de wijze waarop men is behandeld 
door de gemeente? Van de Veen geeft 
aan, dat de buurt graag mee wil praten 
over hoe het stuk grond te benutten. 

“Het is een sportveld voor de jeugd, niet 
om daar 12 woningen te creëren” aldus 
de spreker. 

De buurt gebruikt nog een ander ver-
weer en dat betreft het groene- en spor-
tieve beleid van gemeente Voorst. Voorst 
is de groenste gemeente van Europa en 
won daarvoor in 2019 een prijs. De jury 
loofde onder meer het verbinding zoe-
ken met de burgers en de betrokken-
heid tussen inwoners en gemeente. De 
buurt is echter van mening, nergens in 
te zijn betrokken. ‘Buurtcoaches worden 
betaald om bewegen van jongeren te 
stimuleren. Daar moet voor betaald wor-
den, maar er liggen gratis velden voor de 
kinderen die moeten verdwijnen’ aldus 
een andere inspreker. Op de vraag van 
Gemeentebelangen, of er voldoende 
alternatieven zijn, blijkt dat deze er zijn, 
maar wel verspreid en niet geschikt voor 
alle doelgroepen. Een speeltuin is niet 
voor ieder kind geschikt en al zéker niet 
voor voetballen. Daarnaast speelt de 
verkeersveiligheid een rol bij het bezoe-
ken van andere locaties, aldus de buurt. 

Wethouder Lagerweij geeft aan, dat er 
sinds 2008 al sprake is van woningbouw, 
waarbij zelfs rekening wordt gehouden 
met het spoor. Lagerweij noemt het een 
vervelende afweging, wanneer het gaat 
om de keuze tussen wonen of voetbal-

len. Daarbij komt, dat uit advies door 
een externe partij blijkt, dat de vier in-
breidingslocaties als één project moeten 
worden aangeboden aan marktpartijen. 
Je kan daarmee voldoen aan de mix van 
eisen alsmede, dat er geen groot scala 
een restricties wordt meegegeven wat 
ontwikkelaars en bouwers tegen kan 
houden. 

Er ligt nog geen concreet plan en er is 
al afgesproken, dat de buurt betrok-
ken gaat worden bij de verdere plan-
nen. Daarvoor worden ze uitgenodigd 
en zo nodig zelfs vaker. De keuze tus-
sen groen, speelvelden en woningbouw 
blijft lastig, maar in deze is een bewuste 
keuze gemaakt voor de behoefte aan 
woonlocaties. “In de ideale wereld zou-
den we heel veel sportveldjes moeten 
hebben. We begrijpen het standpunt 
van de buurt maar hopen ook dat ze be-
grijpen, dat er behoefte is aan bouw. We 
kijken naar voorzieningen, maar in deze 
heeft wonen meer gewicht in de schaal” 
aldus de wethouder. 

Daarbij is de wethouder van mening, 
dat de buurt zelfs heel vroeg is geïn-
formeerd. De plannen voor bespreking 
zijn er nog niet, alles moet nog vorm 
krijgen en dus is het ook nog niet dui-
delijk, waarover gesproken gaat wor-
den. In de plannen zit nog rek, volgens 
de wethouder. Een plan is pas definitief, 
wanneer de raad het bestemmingsplan 
heeft vastgesteld. Tot die tijd is er wel-
licht nog ruimte en zal de buurt in ieder 
geval betrokken worden bij de verder 
ontwikkelingen. 

Maandag 27 januari staat dit onderwerp 
op de agenda van de raadsvergadering. 

NIEUWJAARSCONCERT SLANINA-CESTA MUSIKANTEN
VOORST.- Blaaskapel Slanina-Cesta 
Musikanten uit Voorst organiseert 
zondag 26 januari een Nieuwjaarscon-
cert in het Dorpshuis te Voorst. Naast 
een eigen repertoire van Oostenrijkse 
en Tsjechische muziek zijn er dit keer 
weer gastartiesten. Vaste gasten zijn 
natuurlijk het harmonicaduo Annie & 
Marie dat het publiek bij het binnen-
komen van de zaal en tijdens de pauze 
vermaken met hun gezellige muziek.

Het succes van een gezamenlijk con-
cert samen met het Oosterhuuzens 
Dialectkoor van  enkele jaren terug, 
wordt nog eens een keer overgedaan. 
De samenwerking tussen de   blaas-
kapel en het dialectkoor was toen wel 
bijzonder en daarom heeft de organi-
satie  besloten om dit Nieuwjaarscon-

cert nog eens samen te doen. Een ver-
rassende muzikale middag met veel 
muziek en gezellige samenzang van 
het dialectkoor.

Wie deze muzikale middag wil bijwo-
nen heeft een entreekaart nodig. Een 
kaartje kost 6 euro en is verkrijgbaar 
bij de voorverkoopadressen Bak-
ker Bril Rijksstraatweg 24 te Voorst, 
Dorpshuis aan de Schoolstraat 14 in 
Voorst en bij boekhandel Oonk aan de 
Stationsstraat 4 te Twello. Natuurlijk 
zijn er aan de zaal ook kaarten ver-
krijgbaar.

Afscheid Gerrit Lentink
Voor oprichter en muzikaal leider Ger-
rit Lentink is het Nieuwjaarsconcert 
zijn laatste optreden. Gerrit is van-

wege zijn gezondheid genoodzaakt 
om te stoppen. Vorig jaar was het 
blazen op zijn geliefde ba instrument 
al niet meer mogelijk en nu is zijn ge-
steldheid zodanig verslechterd dat hij 
deze inspanning niet meer aan kan. 
Voor de kapel is het vertrek van Gerrit 
een groot gemis, want Gerrit is altijd 
de stuwende kracht achter de kapel 
geweest. Na het Nieuwjaarsconcert 
wordt er gekeken naar een nieuwe 
muzikale leider.     

Het nieuwjaarsconcert is zondag 26 
januari 2020 in de grote zaal van het 
dorpshuis in  Voorst. Het concert be-
gint om 14.00 uur en de zaal is vanaf 
13.30 uur open voor publiek. Bij het 
Dorpshuis is voldoende ruimte om 
gratis te parkeren. 



Ben jij op zoek naar een dynamische en duurzame (vakantie)baan? Dan 
ben je bij Vitalis aan het juiste adres. We veredelen en produceren op 
biologische wijze groenterassen die geschikt zijn voor de biologische teelt. 
Samen met onze telers dragen we zo bij aan een duurzame productie van 
biologische groente op een gezonde bodem.

Voor onze locaties in Voorst en Twello zijn wij op zoek naar:

GEWASVERZORGERS IN DE KAS

Paprika en komkommer | begin maart t/m augustus 2020 | ca. 30 uur per week | 3-4 dagen

Wat ga je doen?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
• het verzorgen van de gewassen gedurende de gehele teeltcyclus door diverse 

routinematige werkzaamheden (bijvoorbeeld: planten, snoeien, emasculeren, 
bestuiven etc.);

• het handmatig oogsten en verwerken van de gewassen gedurende de 
oogstperiode.

Je voert de diverse werkzaamheden uit in de kas (‘s zomers kan de temperatuur 
oplopen tot boven de 30 °C). In de plant- en oogstperiode moet je rekening houden 
met fysieke belastinginspanning in verband met tillen van plantgoed en geoogste 
gewassen. 

Wie zoeken wij?
Je bent praktisch ingesteld, flexibel en je werkt nauwkeurig en resultaatgericht. 
Daarnaast kun je goed samenwerken en staat het leveren van kwaliteit bij jou hoog 
in het vaandel. Affiniteit met de (biologische) tuinbouwsector is een pré.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carolien van Heusden-Evers 
(0575 502 648). Schriftelijke sollicitaties kun je tot uiterlijk 7 februari 2020 richten aan 
Carolien van Heusden: c.vanheusden@biovitalis.eu.

Let’s create an organic world together

www.biovitalis.eu

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

    en screens, rolluiken, horren, windschermen, Velux , etc etc 

  Rijksstraatweg 47 Twello 
  T: 0571-270565        I:  www.marbozonwering.nl 

De Matterij
  Meubelstoffering 

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 47 
     7391 MH  Twello 

    www.matterij.nl  
      info@matterij.nl 

Bel voor een vrijblijvende offerte: 

   0571-272334     

 
  

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

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

 

Te huur 
1250 m2 verhard buitenterrein
t.h.v. kruising 
Zonnenbergstraat /
Tienmorgen te Wilp
Info: 06-22846678

WAT DOE JIJ ALS  
JE  VADER EEN  
HARTINFARCT  
KRIJGT?

 
www.ehbotwello.nl | ehbotwelloinfo@gmail.com

WAT DOE JIJ ALS  
JE  VADER EEN  
HARTINFARCT  
KRIJGT?

 
www.ehbotwello.nl | ehbotwelloinfo@gmail.com

WAT DOE JIJ ALS  
JE  VADER EEN  
HARTINFARCT  
KRIJGT?

 ehbotwelloinfo@gmail.com
 
www.ehbotwello.nl | ehbotwelloinfo@gmail.com

WAT DOE JIJ ALS JE   
VADER EEN HARTINFARCT  
KRIJGT?
  

 
www.ehbotwello.nl  |  ehbotwelloinfo@gmail.com

Meld je nu aan voor de reanimatiecursus!

Eten, praten en natuurlijk lachen gaat beter met een gezond en recht gebit.
Voor orthodontie kunt u ook in Twello terecht. Ronald Bijl, onze tandarts voor 
orthodontie, heeft meer dan 20 jaar ervaring in beugelbehandelingen. 
Er is (nog) geen wachtlijst.

Bent u benieuwd wat een beugel voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op en maak een afspraak 
met onze tandarts voor orthodontie.

IK WIL EEN BEUGEL

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

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

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

architectuur    bouwkunde    omgevingsvergunning
woningen    appartementen    bedrijfsgebouwen
verbouwingen uitbreidingen restylen

PERSONEEL GEZOCHT

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen

www.deltaline.nl
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WE MAKEN RUIMTE VOOR 

DE NIEUWE COLLECTIE

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

HELFT
LAATSTE RONDE

VAN DE

HELFT

Wij willen ons 
even voorstellen

INTRODUCTIEMIDDAG TEKENEN EN SCHILDEREN 

NIJBROEK.- Op woensdag 29 januari 
kunnen kinderen en jongeren kennis 
maken met teken- en schilderlessen. 
Leuke, creatieve en inspirerende les-
sen voor kinderen vanaf 6 jaar. Op ver-
schillende locaties in de regio worden 
al meerdere jaren teken- en schilder-
lessen voor kinderen en jongeren ge-
geven onder leiding van de zeer erva-
ren en gedreven docente Marianne ten 
Hoove. Waarom Marianne? Nu, aller-
eerst omdat zij beschikt over heel rui-
me ervaring op het gebied van het ver-
zorgen van teken- en schilderlessen, 
zowel voor kinderen als voor volwasse-
nen. Maar Marianne biedt meer : Zoals 
een leerling van haar dat verwoordt: 
”bij Marianne leer je echt wat!”.  Begrip-
pen als kleur(-menging), licht/donker,  
enzovoorts komen tijdens haar lessen 

aan  de orde.  Daarnaast wordt  veel 
aandacht besteed aan het “kijken” naar 
vormen. Op die manier wordt er haast 
spelenderwijs gewerkt aan het ontwik-
kelen van de eigen creativiteit van een 
kind/jongere. “En… daar heb je je hele 
verdere leven plezier van”, aldus een 
oud-leerling van Marianne.

Tijdens de lessen wordt er gewerkt  
aan de hand van verschillende thema’s, 
waarbij te denken valt aan seizoenen, 
landschap, fruit, dieren of de wereld 
op allerlei soorten papier/canvas. Ma-
rianne heeft ervaring  met verschil-
lende materialen: houtskool,  aquarel, 
pastel(potloden), plakkaat- en acrylverf, 
inkt, potlood, aquarel(potloden),etc.  Al 
dan niet in combinatietechniek. Ze kan 
de verschillende technieken die bij de 

materialen horen goed overbrengen. 
Hoog tijd dus om eens vrijblijvend 
kennis te maken met de lessen van 
Marianne. Dat kan dus op  woensdag 
29 januari van 13.15 tot 14.45 uur. De 
locatie is : CBS ten Holtens Erve, Mid-
dendijk 53, 7397 NC, Nijbroek. Bij vol-
doende deelname starten de lessen 
in februari 2020 op deze locatie. Dus 
ook op de woensdagmiddag van 13.15 
tot 14.45 uur.  Uiteraard kan uw kind 
ook een vriendje of vriendinnetje mee-
nemen, graag zelfs. Wilt u zo vriende-
lijk zijn uw kind van de voren aan te 
melden op onderstaand mailadres. 
Voor meer informatie en aanmelding : 
mail met m.tenhoove@chello.nl of bel 
057857597. Ook kunt u kijken op de 
site van www.vaassencreatief of face-
book: Marianne ten Hoove.

VERTEL ME GELRE OVER 
BEHANDELING VAN MAAG- 
EN SLOKDARMKANKER
REGIO.- Eind januari is het maag- en 
slokdarmweek. Daarom organiseert 
Gelre ziekenhuizen op donderdag 30 ja-
nuari een Vertel me Gelre over maag- en 
slokdarmkanker. Tijdens deze informa-
tieavond vertellen zorgverleners meer 
over verschillende behandelmogelijk-
heden, snel herstel en voeding. Vanaf 
19.00 uur is er gelegenheid voor een 
kopje koffie of thee. De informatieavond 
start om 19.30 uur en duurt tot onge-
veer 21.00 uur. Locatie is het Audito-
rium van Gelre Apeldoorn. Aanmelden 
is noodzakelijk en kan via: www.gelrezie-
kenhuizen.nl/vertelmegelre.

Programma
Het programma van de informatieavond 
ziet er als volgt uit:
Oncoloog dr. Oulad vertelt meer over 
de chemotherapie voorafgaand aan de 
operatie. 
Radiotherapeut dr. Bekker gaat in op de 
radiotherapeutische behandelingen bij 

slokdarmkanker.
Chirurg dr. Wassenaar spreekt over de 
vernieuwingen omtrent een snel her-
stel.
De diëtiste gaat in op de invloed van 
voeding bij zowel maag- als de slok-
darmkanker.  
De avond wordt afgesloten met een er-
varingsverhaal van een ex-patiënt.
Aansluitend aan de presentaties is er 
gelegenheid voor het stellen van vragen 
aan de sprekers. 

Vóór 19.30 uur en vanaf 21.00 uur is er 
tijd om de informatietafel van patiën-
tenvereniging SPKS te bezoeken (zie 
ook: www.spks.nl).

In Nederland krijgen ruim 2.300 mensen 
per jaar slokdarmkanker en ongeveer 
1.700 mensen maagkanker, van wie 
driekwart mannen (voornamelijk ouder 
dan 60 jaar). Het aantal nieuwe gevallen 
neemt elk jaar toe.

LEZING OUDHEIDKUNDIGE KRING 
VOORST I FLEW, I FELL, I LIVED
GEMEENTE VOORST.- Dit zijn de woor-
den van Linton Stephenson, die hij 
schreef in zijn memoires over zijn over-
leving door boven Teuge te springen uit 
een zwaar gehavende geallieerde bom-
menwerper van het type AVRO Lancas-
ter in de Tweede Wereldoorlog. In de 
nacht van 12 juni 1943 ging het mis een 
bommenmissie boven vijandelijk grond-
gebied en na een aanval door Duits 
luchtafweer en het genadeschot van een 
Duitse jachtvlieger.

Over deze luchtoorlog boven Nederland 
en de gemeente Voorst zullen lezingen 
worden gehouden, waarin de verhalen 
van onze bevrijders zullen worden ver-
teld. 
U bent van harte welkom om aanwe-
zig te zijn bij deze lezingen over de hel-
den van toen, vaak nog jonge jongens 

uit andere werelddelen, die hun leven 
waagden om de strijd aan te gaan met 
de Duitse vijand en onze vrijheid terug te 
geven. De vluchten van deze geallieerde 
bommenwerpers, die over Nederland 
vlogen om de Duitse oorlogsindustrie 
uit te schakelen liepen niet altijd goed 
af. Eenmaal aangeschoten door een 
vijandig jachtvliegtuig maakte de kans 
heel klein, dat je het er levend van af zou 
brengen. Een enkele keer lukte dat toch 
!!!!

Deze eerste lezing zal worden gehou-
den op donderdag 23 januari 2020 bij 
Brasserie Kriebelz in Terwolde. Aanvang  
20.00 uur zaal open om 19.30 uur.
Entree voor leden en niet leden gratis.

Eerste lezing in het kader van 75 jaar be-
vrijding door de heer Theo Schaefers.

EXTRA MEDIA-INLOOP
TWELLO.- Een smartphone, tablet of 
computer is hartstikke handig. Maar… 
hoe ga je er nou precies mee om? 
En hoe zit het als je even niet meer 
weet hoe je verder moet? Dan zijn de 
vrijwilligers van SeniorWeb er.
 
Media-inloop
De vrijwilligers staan wekelijks tij-

dens de reguliere media-in-
loop klaar om alle vragen over 
digitale media te beantwoorden. Op 25 
januari is er een extra media-inloop in de 
Bibliotheek in Twello.

Voor iedereen
Van 11.00 tot 14.00 uur is iedereen welkom, 
zowel leden als niet-leden van SeniorWeb.

mailto:m.tenhoove@chello.nl
http://www.vaassencreatief
http://www.gelreziekenhuizen.nl/vertelmegelre
http://www.gelreziekenhuizen.nl/vertelmegelre
http://www.spks.nl


1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

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

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  inleveren (tegen 

contante betaling) bij Voorster Nieuws. 
Of invullen via www.voorsternieuws.nl 

dan ontvangt u een factuur, 
incl administratiekosten.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

U bent van harte welkom bij
 Dennis en Leendert Poldervaart 

úw specialisten in lekkere dranken!

Week 04-05 2020
Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen zijn geldig van 20-01-2020 t/m 02-02-2020

11,99

Hooghoudt
• Jonge Dubbele 
  Graanjenever
• Vieux
100 cl

per fles 9,99 14,99 23,99 11,99 9,99

Johnnie Walker
Blended Scotch Whisky
• Red Label
• Black Label
70 cl

Glen Talloch
Blended
Scotch Whisky
70 cl

Wyborowa
Poolse Wodka
100 cl

Sonnema
Berenburg
100 cl

Estaro Rum
• White
• Dark
70 cl

12,99

Primera Piedra
  Wine of Chile

• Sauvignon Blanc 
• Syrah 
75 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

per fles

(=2e fles voor 2,75)

Duffour Père & Fils
  Frankrijk

• Côtes de Gascogne Blanc
• Côtes de Gascogne Rouge
75 cl

per fles

5,49

per fles

topSlijters Poldervaart
Stationsstraat 14 • Twello • T 0571-275757
E info@topslijterspoldervaart.nl • www.uwtopslijter.nl

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

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

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS

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

06-13456651

Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 
metalen en witgoed. Wij komen 
het bij u halen. Eventueel tegen 

kleine vergoeding.  
Tel 06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 
Tuinhuizen en schuren.  

06-23592164/0575-502635 
www.bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen 

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

of vrijblijvend advies  
06-14375736  

www.mulderorthopedie.nl

“Habbekrats” Huisraad 
verkoop ook kleding vanaf 

maat 44. Woensdag en vrijdag 
Lochemsestraat 5, Teuge.

Bent u op zoek naar een 
betrouwbare huishoudelijke 
hulp met jaren lange ervaring 

dan bent u bij interieur verzorg-
ster Irma aan het juiste adres. 

tel. 0620286160

Te koop: Kippenmestkorrels 
25KG (voor 150 M2 gazon, 

sier-en moestuin) €9,- 3 zakken 
€25,- Eperweg 55, Oene. Tel. 

0578-623976

Te koop: Oude koemest voor de 
tuin fijngemalen info:  

06-45698974 na 17:00 uur 

Te koop 10 eenruiters voor 
platte bak 06-81890750

Klusjes?? Ik ben Tom 19 jarige 
scholier, ik doe kleine klusjes in 
huis en tuin graag voor u o.a. 
blad harken etc. etc. bel mij 

06-81840737

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

Printen, drukwerk, 
afwerking, ontwerp & 
gelegenheidskaarten

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Zoete mango ready to eat 0.99

Jonagold appels 1.992 kilo

Zoete stoofappel dijkmanszoet 2.492 kilo

0.99kilo

Alle stamppottenAlle stamppotten
kant & klaar 2.99   500 gram

Zoete aardappelZoete aardappelZoete aardappel

Gezond en erg lekker

Spruiten

1.39750 gram

nog volop zoute snijbonen!
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Buiten de paden
Column over natuurzaken

Van Erik-Jan Beekman.

ALLE ZORG AAN HUIS IS 
GEWOONWEG NIET TE BETALEN
Sinds 2019 is er een run ontstaan op de aanvragen voor huishoudelijke hulp 
via de gemeente. Het neemt dusdanige vormen aan, dat het nog maar de 
vraag is of er aan de toenemende hulpbehoefte kan worden voldaan en 
of andere zorg niet in het gedrang gaat komen. Dit alles na de maatregel 
vanuit Den Haag, dat vanaf 2019 géén inkomensafhankelijke bijdrage meer 
hoeft te worden betaald. 

Voor 19 euro per maand is voor ieder-
een hulp beschikbaar, ongeacht je in-
komen. Waar voorheen juist afhanke-
lijk van dat inkomen een bijdrage werd 
gevraagd en mensen met meer geld 
dus ook meer betaalden, is in de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
vastgesteld dat de eigen bijdrage voor 
iedereen gelijk moet zijn, waarbij de ge-
meente verantwoordelijk is om de wet 
uit te voeren. 

Het programma EenVandaag presen-
teerde onlangs een eigen onderzoek, 
uitgevoerd onder 149 gemeenten waar-
uit blijkt, dat 94% dit een slechte maat-
regel vindt. Volgens die gemeenten is dit 
ook in strijd met het uitgangspunt van 
de Wmo, namelijk dat mensen zich zo 
lang mogelijk op eigen kracht moeten 
redden en dan pas aankloppen bij de 
gemeente (bron: EenVandaag). 
Wij vroegen aan wethouder Wim Vrij-
hoef, hoe deze constateringen zich ver-
houden binnen de gemeentegrenzen 
van Voorst en concludeerden, dat de 
situatie zorgelijk gaat worden. 

Volgens wethouder Vrijhoef heeft ie-
dereen in 2019 gezegd, dat de nieuwe 
regeling onzin is; ongeacht inkomen 
een bepaald bedrag betalen. Neem het 
huishouden dat twee uren hulp per 
week krijgt dat 50 euro kost. Betaalden 
ze voorheen 20 euro eigen bijdrage per 
week en dus ruim 80 euro per maand, 

nu is dat nog slechts 19 euro. Een ver-
dienste voor de hulpvrager, maar ook 
een derving aan inkomsten voor de ge-
meente! 

“De minister zegt dat we het aan de keu-
kentafel moeten organiseren, maar hoe 
kan dat wanneer er een recht is? Dan 
moeten we het draaien, wanneer de 
vraag er is” aldus Wim Vrijhoef. “We vra-
gen bij de mensen of er een probleem is 
en wanneer dat niet kan worden opge-
lost, moeten wij leveren. De gedachten-
kronkel, dat wij eraan kunnen sturen, is 
er dus niet” maar de wethouder ziet ook 
uitzonderingen. Er zijn mensen die geen 
hulpvraag indienen en vinden dat ze het 
zelf en op eigen kosten kunnen regelen. 

De wethouder wijst er nog eens op, 
dat wie zorg nodig heeft, het ook moet 
krijgen. “Voor de goede orde, die het 
nodig hebben gaan we niet op bezuini-
gen. Maar voor wie het nodig hebben 
en het zelf kunnen betalen, kán dit niet 
de bedoeling zijn” waarbij de wethouder 
schets, dat Wmo veel diensten levert. 
PlusOV, algemene voorzieningen, hulp-
middelen, etc. en bij dit alles blijft de 
maximale bijdrage van € 19,- voor ieder-
een hetzelfde. 

“Wij hebben vorig jaar, door de aanzui-
gende werking al kosten gekregen. We 
hebben toen ook al gemerkt dat de extra 
inkomsten minderden. Van 4 ton naar 

2,5 ton en dit jaar naar 1,5 ton. En extra 
uitgaven aan de andere kant waar het nu 
pas begint door te dringen, dat het zo ge-
regeld is. Daarbij is er dan nog Den Haag 
die heeft gezegd, dat er reële tarieven 
aan de dienstverleners moeten worden 
betaald. “Dat heeft 9% extra gekost per 
jaar. Dat zijn dus ook tonnen die extra 
uitgegeven worden.”

Op de vraag of gemeente Voorst het 
werk aan kan, is het antwoord van de 
wethouder tweeledig. “We kunnen het 
op dit moment gewoon aan” maar hij 
stelt zich ook de vraag; waar halen we in 
de toekomst de capaciteit vandaan? “We 
moeten straks iemand aannemen waar 
(financieel) niets tegenover staat. Een 
op de 4 is thans bejaard, dat wordt 1 op 
de 3. Ga maar rekenen wat dat met zich 
meebrengt.”

Wim Vrijhoef vervolgt; “Er zijn nu al veel 
gemeenten die de OZB gaan verhogen 
om de kosten te kunnen betalen. Wij vin-
den dat je die juist met rust moet laten. 
Eén uitzondering; wanneer de zorg uit de 
hand loopt, dan moet je wel. Solidariteit 
komt om de hoek kijken, dan moet je het 
goed gaan regelen. Het wordt heel pijn-
lijk om dit te gaan doen, terwijl op rijksni-
veau hiervoor geen begrip is. Ze maken 
de rijken rijker en de armen armer.”

Tot slot de vraag; wat zou de wethouder 
graag willen? “Dat je het kan organise-
ren, dat de centen er gaan komen en dat 
je het zo goed mogelijk gaat doen. Prima 
idee dat mensen thuis blijven, maar tot 
hoever ga je dan? Een meerjarenbeleid 
vanuit Den Haag zou goed zijn, dan kun-
nen we ons erop inrichten. Er zijn nu 
geen eindoplossingen.” 

VETERANENDAG
REGIO.- Op 17 april 2020 organiseren de 
gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst, 
ondersteund door het Comité Vetera-
nendag Apeldoorn-Epe-Voorst, voor de 
14e maal de regionale veteranendag.
Deze zal plaatsvinden op de Koning Wil-
lem III kazerne in Apeldoorn van 16.30 
tot 19.30 uur. Hieraan voorafgaande 
vanaf 15.30 uur is de gelegenheid om 
een static show van defensiematerieel te 
bekijken en zullen de Pipes & Drums City 
of Apeldoorn een optreden verzorgen.
Veteranen, ook de nog actief dienende 
veteranen, die geregistreerd staan bij 
het Veteraneninstituut krijgen een for-
mele uitnodiging op het huisadres om 
samen met partner of begeleider deze 
dag bij te wonen.

Veteranen die zich niet hebben geregi-

streerd zijn ook van harte welkom, maar 
krijgen geen formele uitnodiging. Re-
gistratie bij het Veteraneninstituut kan 
men doen op telnr. 088-3340050.

Geen uitnodiging, maar u wilt toch graag 
komen, dan het verzoek om u alsnog aan 
te melden via comite.veteranendag@
gmail.com of telnr. 06-27070722.

De dag zal bestaan uit een officieel ge-
deelte gevolgd door een gezellig samen-
zijn met een hapje en een drankje waar 
men oude maten kan ontmoeten. Rond 
18.00 uur zal er een rijstmaaltijd worden 
geserveerd in buffetvorm.
Voor meer informatie kan men contact 
opnemen met: H. Laurens telnr. 06-
27070722 of comite.veteranendag@
gmail.com.

ZIJACTIEF DE VECHT
 
 
DE VECHT.- De jaarvergadering is op woensdag 29 januari 2020. Het medi-
tatief moment wordt verzorgd door ds. Betsy Nobel uit Terwolde. Daarna de 
verschillende verslagen en na de pauze is Miny van der Zande uitgenodigd. 
Ze vertelt haar verhaal over haar overgrootmoeder Evertje, de min van Prin-
ses Wilhelmina. De avond begint om 20.00 uur en vooraf is er koffie/thee.  
Locatie de Groot.
Leden betalen € 5.00 en introducees € 8.00 
Bekijk ook de website voor meer informatie, verslagen en foto’s   zijactief.de-vecht.nl 
 

MUSICALGROEP COLOURS 
BRENGT UNIEK THEATERCONCEPT 

APELDOORN/DEVENTER.- Al 25 jaar 
is Musicalgroep Colours actief in Apel-
doorn. Na succesmusicals als “Blame 
The Boogie”,” Spaansbenauwd” en ”Er 
Was Eens”, komt de groep met 30 dan-
sers, zangers en acteurs nu op 27 en 28 
maart naar de Deventer Schouwburg, 
waar zij het unieke theaterconcept 
‘Showpiss’ presenteren. Twee verhalen, 
waarin de gemene deler de liefde is, vol  
bekende musicalsongs. 

Over Showpiss
Zoals eerder geschreven, is Showpiss 
een unieke theaterervaring. U krijgt op 
één avond twee musicals te zien, die to-
taal verschillend zijn. Nog nooit eerder 
bracht Musicalgroep Colours twee musi-
cals op één avond. De groep neemt u mee 
in twee werelden. Voor de pauze zult u 
onder de indruk zijn van de charme van 
Roxie, die in de vrouwengevangenis voor 
de nodige opschudding zorgt.  Een thea-
terbeleving, waarbij u in het tweede deel 
de pauze muzikaal op het puntje van uw 

stoel zult zitten. In het rijke palet van stij-
len en diversiteit laten de leden van de 
musicalgroep zien wat zij in huis hebben. 
We nemen u kort mee in beide verhalen:  

1: Opzwepende Jazz Musical
In het eerste deel van Showpiss word 
je meegenomen naar een vrouwenge-
vangenis. Een verhaal vol vriendschap, 
liefde en haat. De jazzy muziek, de strak-
ke dans en sexy sfeer voeren u mee in 
een verhaal vol liefde, intrige en haat.   
2: In opstand
Het tweede deel van Showpiss gaat over 
Bobbie. Hij leeft in een stad, waar men-
sen in de ban zijn van een watertekort. 
Er is een Urinetaks, die elke inwoner in 
de ban houdt. De opstand volgt, Bobbie 
leidt dit verzet. Vrij plassen, dat is wat 
men wil!
 
Wie? 
Musicalgroep Colours is al  25 jaar te zien 
op de Apeldoornse theaterplanken. De 
groep met 30 acteurs, die tevens zingen 
en dansen, speelt eens in de 2,5 jaar een 

grote productie. Showpiss staat onder 
de bezielende leiding van een profes-
sioneel artistiek team. Regisseur Sjors 
Wijers is als regisseur verantwoordelijk 
voor de artistieke leiding, Tom Wesse-
link is betrokken als muzikaal leider en 
Marianne Hertgers creëerde de choreo-
grafie. Showpiss biedt zowel het artistiek 
team als de groep enthousiaste leden 
een mooie uitdaging. Naast uitvoerend 
op het toneel heeft elk lid ook een taak 
binnen de vereniging. De één zet zich in 
voor het bestuur, de kostuums, de ander 
voor PR of het decor. Musicalgroep Co-
lours staat al decennialang garant voor 
een spetterende voorstelling, die u mee 
zal voeren in de magie van het theater.   

Kaartverkoop: 
https://deventerschouwburg.nl/pro-
gramma/musicalgroep-colours-show-
piss 
Meer informatie over 
Musicalgroep Colours:
www.musicalgroepcolours.nl 

Foto: Bert Elings

WINDMOLENS IN DE GEMEENTE VOORST?!
Als u dit stukje leest is het 
woensdag, voor de een is 
het de woensdagmorgen, 
voor ons in het buiten-
gebied is deze krant in 
de avond beschikbaar. 
Deze woensdag 22 ja-
nuari 2020 kon wel eens 
een belangrijke dag zijn, 
de ‘day after the night 
before’. Op dinsdag 21 
januari was er in het ge-
meentehuis een bijeen-
komst over de Voorster 
Energiestrategie. Wat de 

uitkomst is weet ik nu nog niet, op deze maandagavond 20 januari. Deze week is 
voor ons inwoners van de gemeente Voorst een belangrijke week, al weet ik niet 
of iedereen dat wel door heeft. Een groot aantal inwoners van Wilp-Achterhoek 
in ieder geval wel! Nu is dat ook weer niet zo gek, want in dit fraaie plaatsje is 
sinds de aanleg van de A1 ook al het nodige gebeurd. Je krijgt dan automatisch 
een bevolking die attenter is dan in menig ander dorp. Afgelopen najaar zijn er 
voorlichtingsavonden geweest waarin de Voorster bevolking mee kon praten 
over windmolens, zonneparken, en de invulling in het landschap. Veel inwoners 
willen graag zonnepanelen in een geluidsscherm langs de A1. De geluidsover-
last is de laatste jaren flink toegenomen, en in een gemeente met groene ambi-
ties, en die ook nog veel toeristen binnen wil halen is dit toch een lastig verhaal. 
Het geluid is er altijd, dit brengt ook gezondheidsproblemen met zich mee. Het 
is te hopen dat hier serieus aandacht voor is. En niet door, zoals ik onlangs 
hoorde, een rijstrook op de A1 af en toe te sluiten om dan een periode onder 
de geluidsnorm te blijven. En dan de windmolens. Ik vrees dat die er gewoon 
komen, hoe bijzonder dit ook is aan de oostkant van de Veluwe. De windmolens 
in Deventer hebben ook al jaren te weinig rendement, maar we gaan er waar-
schijnlijk gewoon mee door. En niet alleen dat, de nieuwe molens worden ook 
vele malen hoger dan de bestaande. Dit komt dan weer omdat we hier achter 
de heuvels van de Veluwe zitten. We hebben het dan over een hoogte die met 
de wieken in de buurt komt van de hoogte van de Eiffeltoren. Gelukkig zijn er 
in ons land ook allerlei regels en richtlijnen waar zo’n bouwwerk aan moet vol-
doen. Een van die richtlijnen is dat een moderne windturbine op een bepaalde 
afstand van woningen, scholen en ziekenhuizen moet staan. De afstand die dus 
voor een moderne windturbine met deze enorme hoogte wordt aangehouden 
is circa 400 meter. U leest het goed, 400 meter, er blijven dan niet zo heel veel 
plekken over, en zeker niet in de A1 zone waar Wilp-Achterhoek en de Posterenk 
in vallen. Als er dan toch windmolens komen, en men wil ook nog aan sluiten 
bij bestaande molens, dan kom je al gauw in het zuid-oostelijke deel van onze 
gemeente terecht. De uiterwaarden richting Zutphen. Maar moeten we echt van 
deze dingen plaatsen om aan onze verplichtingen te voldoen? Nederland loopt 
zoals wel vaker weer voor de troepen uit, maar de ambities van de provincie 
en de Cleantech Regio liggen nog hoger! Laten we ons eens beperken tot wat 
wij moeten doen, en niet ook nog de uitdagingen van andere regio’s oplossen.

about:blank
about:blank
https://deventerschouwburg.nl/programma/musicalgroep-colours-showpiss
https://deventerschouwburg.nl/programma/musicalgroep-colours-showpiss
https://deventerschouwburg.nl/programma/musicalgroep-colours-showpiss
http://www.musicalgroepcolours.nl/


Twello Duistervoordseweg 6 
Tel. (0571) 27 52 00

Nikkis Fashion

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Techniek - en Agrishop Bonhof B.V. 
Zonnenbergstraat 46, 7384 DL Wilp   
T 055 - 323 12 63  shop@bonhof.com

€650,-
incl. BTW

           Gereedschapswagen
Airpress 217 delig 

van:

voor:
€870,-

van:
€170,-

voor:

€145,-
incl. BTW

Compressor  
     Airpress HL310/25 

Met  
gratis

luchtset!

Actieperiode t/m 15 feb. 2020
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Helena van der West
Miranda van Triest

betrokken • passie voor het vak • enthousiast

 Ken jij ze ook?
Die “ANWB-stellen”?
Fantastisch vind ik ze, maar ook 
jaloersmakend. Zoals Brigitte Kaandorp in 
haar voorstelling “ cabaret voor beginners” 
verteld, is het grappig omdat het zo heel 
erg herkenbaar is, we moeten er om lachen, 
maar willen ook graag meer op ze lijken.

Ik doe met mijn partner inmiddels een 
goede poging. Regelmatig trekken we, in 
gelijke laarzen (ander kleurtje) en gelijke 
regenjassen (ook ander kleurtje), er op uit. 
We wandelen met de honden of fi etsen ( ook 
heel ANWB!) de knooppuntenroute. Dat is 
ook zo geweldig. Je klikt wat knooppunten 

aan op een kaartje in een appje, en tijdens 
het fi etsen leidt de app je met behulp van 
bordjes langs de weg, je langs de mooiste 
routes. FANTASTISCH!!

Daar zie ik wel wat gelijkenissen in met 
mijn werk in de praktijk. Ik maak een soort 
van knooppuntenroute voor mijn patiënten, 
die we dan vervolgens samen volgen. 
We komen langs prachtige plekken, met 
prachtig uitzicht op mooie witte tanden en 
roze tandvlees, maar soms is het ook een 
beetje vals plat, of nog pittiger, de berg op.  
Dan baal je een beetje dat je eraan begonnen 
bent. Als je dan weer aan de top bent, is het 
uitzicht geweldig. 

Die herkenbaarheid van het ANWB-koppel, 
is grappig, kijk het maar eens op youtube. 
Maar die lastige weg naar een behandeling 
bij de mondhygienist ook. Toch lijkt het 
mij leuk om samen die weg te bewandelen. 
Je hoeft geen verwijzing van je tandarts te 
hebben, en iedereen tot 18 jaar kan zelfs 
zonder eigen bijdrage!!!! langskomen.

Bel ons maar voor een afspraak

Voor toegankelijke mondhygiëne en preventie in 
uw buurt! Bel dan voor een vrijblijvende check: 
06-14 77 32 22. Of mail naar: 
info@mondhygienetwello.nl

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

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

 Auto
	Motor
	Scootmobiel
 Vrachtwagen

	Landbouw-
 mechanisatie
	Caravan
 Camper

WWW.ACCUSERVICE.NU

Gratis accu winter test

Bel ons geheel vrijblijvend voor informatie

ACCUSERVICE.NU
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h.troost@kpnplanet.nl
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AMPING DE BOSRAND 
IN LIEREN WINT 
GOUDEN ZOOVER 
AWARD 2019 

LIEREN.- Camping de Bosrand in Lieren 
behoort tot de beste accommodaties van 
het land. Op de vakantiebeurs in Utrecht 
zijn de Zoover Awards voor accommo-
daties uitgereikt. Camping de Bosrand 
wint een Gouden Zoover Award. Gedu-
rende het hele jaar 2019 zijn er reviews 
geschreven door vakantiegangers die 
hun ervaringen graag delen om anderen 
te helpen bij het vinden van de perfecte 
vakantie. De best gewaardeerde accom-
modaties zijn beloond met een Gouden 
Award.

Tijdens de feestelijke award uitreiking 
waren de beste accommodaties van 
Nederland aanwezig om de award in 
ontvangst te nemen. De consument be-
oordeelde Camping de Bosrand in Lie-
ren met een waarderingscijfer 9.1. “Wij 
zijn ontzettend blij met de erkenning 
van onze gasten. Het is een tweede prijs 
die wij dit jaar winnen, na al de 1e plaats 
bij Eropuit in Eigen Land. Het is een be-
loning voor elke dag hard werken om 
het onze gasten naar hun zin te maken. 
Een Gouden Award, die komt te hangen 
naast onze eerdere Zoover Awards”, al-
dus Krista Meeuwsen. 

Camping de Bosrand 
Midden op de Veluwe, buiten de be-
bouwde kom bij Beekbergen, ligt mi-
nicamping De Bosrand. Camping de 
Bosrand omvat 27 toeristische plaatsen 
en  7 seizoenplaatsen. Het zijn allemaal 

mooie, ruime plaatsen verdeeld over 
drie velden. Daarnaast zijn er twee rui-
me 5-persoons stacaravans te huur, “De 
Eikenhorst” en “De Zonnehoek”. Er is ook 
gedacht aan de mensen die geen eigen 
caravan hebben maar toch een week-
end of week weg willen. Zo zijn er drie 
2-persoons B&B’s te huur. De Bosrand 
is een echte familiecamping, dat merk je 
bij aankomst direct door de vriendelijke, 
gastvrije ontvangst. Een mooie receptie 
met leuke (streek/kado)producten van 
o.a. Zuster Evie. Om nog meer gemak 
te bieden, bieden zij de gasten diverse 
arrangement aan”. “Wij luisteren heel 

goed naar onze gasten. Zij komen ook 
met ideeën of tips waar wij weer iets aan 
hebben”. “Wij proberen continu te verbe-
teren en te vernieuwen”. “Het is belang-
rijk dat onze gasten dit ook zien”.

Camping de Bosrand is de perfecte uit-
valsbasis voor uw weekendje weg of va-
kantie. Er is veel te doen in de omgeving, 
zoals fietsen, wandelen, pretparken en 
de leuke steden Apeldoorn, Arnhem, De-
venter en Zutphen. 

Voor meer informatie en reserveringen 
kunt u kijken op www.debosrand.nl.

CADENZA HAALT WEER ROMMELMARKTSPULLEN OP
TWELLO.- We gaan weer van start! De nodige voorbereidingen voor de jaar-
lijks terugkerende rommelmarkt van Cadenza Twello, dit jaar op zaterdag 
20 juni worden weer getroffen. Maar zonder ‘rommel’ is er natuurlijk geen 
‘markt’. Iedereen die spullen heeft kan vanaf nu weer bellen voor een snel-
le ophaalafspraak.

Een doos met kerstballen over? In 
2019 een nieuwe inrichting gekocht 
en nu besloten dat die oude keuken-
stoelen echt weg mogen? De afgelo-
pen weken besteed aan het opruimen 

van de zolder? Speelgoed, pannen en 
potten of andere rommel en curiosa 
over? Goede voornemens om veel te 
lezen maar eerst ruimte maken in de 
boekenkast? Zaterdag 8 februari gaan 

we weer op pad. 
Bel Sebastiaan Ribbink (0641942030) 
voor een afspraak. Hij komt met het 
rommelteam snel bij u langs. Wilt u 
met ons meedenken en voor zover 
mogelijk de rommel in handzame en 
draagbare dozen (bijvoorbeeld bana-
nendozen) of plastic (vuilnis)zakken 
aanbieden?! Dit helpt ons enorm. Bij 
voorbaat dank!
Cadenza, meer dan muziek.

LUCHTDRUK

De kracht van de luchtdruk werd al in 1654 gedemonstreerd met de klassieke 
proef met de Maagdenburger halve bollen. Aangezien het ene weerstation ho-
ger boven zeeniveau ligt dan het andere, worden door alle weerstations op aar-
de niet zonder meer vergelijkbare luchtdrukwaarden gemeten. Om een juiste 
vergelijking te kunnen maken, wordt de luchtdruk van de meeste weerstations 
op aarde herleid naar het gemiddelde zeeniveau. Bij erg hoog gelegen bergsta-
tions wordt een andere methode gebruikt. Met weerballonnen kunnen tot op 
circa 40 km hoogte de luchtdruk en andere grootheden gemeten worden om 
een vollediger beeld van de toestand van de atmosfeer te krijgen.

De luchtdruk wordt gemeten met een barometer. De meeste moderne baro-
meters bevatten een vrijwel luchtledig doosje dat afhankelijk van de druk meer 
of minder ingedrukt wordt (doosje van Vidi). Het in meer of in mindere mate 
indrukken van het doosje heeft een verplaatsing van een daaraan bevestigde 
wijzer tot gevolg die overgebracht wordt op een wijzerplaat, waarop de lucht-
druk kan worden afgelezen. Veel barometers in huis maken van dit principe 
gebruik. Op veel van deze huisbarometers is nog een schaalverdeling in mil-
limeters kwikdruk te vinden. Deze eenheid is eenvoudig om te rekenen in hec-
topascal door het getal in mm kwikdruk (Hg) met 1,333 te vermenigvuldigen. 
De gemiddelde  atmosferische druk  is 76 cm Hg (760  mm Hg) = 1013 hPa = 
1,013 bar = 1 atmosfeer. Dit wordt ook wel de normdruk genoemd. Bij echte 
kwikbarometers moet in geval van een hoge vereiste nauwkeurigheid rekening 
worden gehouden met de veranderende dichtheid van kwik, onder invloed van 
veranderende temperatuur. Hogedruk maar geen winterkou. Ja dan hebben 
we eindelijk hogedruk maar is de ligging weer  verkeert. Het kan ook niet goed 
gaan met het weer. Helaas we zullen het er mee moeten doen.
Tis wel zo dat we deze week rustig weer hebben met frisse nachten en overdag 
komt de zon er wel bij.
Donderdag zonnig met overdag een temperatuur van 6 graden.
Vrijdag ook nog zonnig bij dan een nog iets lagere temperatuur van 5 graden.
Zaterdag in eerste instantie nog zonnig in de middag meer wolken bij 7 graden.
Zondag dan de omslag naar wat wisselvalliger weer met regen en een bui bij 
een oplopende temperatuur richting 9 graden.
Winter blijft ver weg.

Mark Wolvenne
Terwolde

http://www.debosrand.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/1654
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maagdenburger_halve_bollen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstation
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerballon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barometer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwikdruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mm_Hg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atmosfeer_(eenheid)


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

Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello 

Vol = Vol
Reserveren gewenst

Excl. drankjes 

€ 16,50  P.P. inclusief soep en ijs
kinderen tot 12 jaar betalen leeftijd plus €2,00

Speciale aanbieding

Kom genieten van ons 
overheerlijke buffet 

vanaf 17:00 uur op zondag 
19 en 26 januari

2, 9, 16 en 23 februari

De hele avond onbeperkt eten

(niet tijd gebonden)

Voorster Nieuws 
nodigt ‘schrikkeljarigen’ uit

aanmelden kan door te mailen 
naar info@voorsternieuws.nl  

of bellen 0571 276191

29 
29 

29 ben jij inwoner van de 
gemeente Voorst en 
op 29 februari geboren?

Het Voorster Nieuws 
wil deze jarigen eens extra 
in het zonnetje zetten!
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OPRUIMING 
OP SHOWROOM 
MODELLEN 

“het verschil tussen “tijd hebben” en “geen tijd hebben”
noemt men intresse”

“DE WAARHEID OVER DE TIJD”

30 JARIG BESTAAN EN NIEUWE NAAM

TEUGE.- Afgelopen vrijdag werd 
het 30 jarig bestaan van kwekerij 
de Croon gevierd, ook tijd voor een 
nieuwe naam De Croon Plants. Ge-
weldig om te zien hoeveel capaciteit 
de pas aangeschafte Robot heeft 
in de nieuwe productiehal. Type-

tje “Selaginel”vertolkt door Carolien 
Elizen-Klunder( Selaginella is één van 
de twee specialismen van het be-
drijf naast de Sempervivums) wist de 
mensen goed wegwijs te maken bin-
nen het bedrijf. Een leuk weetje dat 
de planten met paspoort de deur uit 

VERNIEUWING. VOORUIT MET 
DE GEIT EN MET DE BAAS

Dee spreuk van Loesje kreeg ik op-
gestuurd van goede vrienden, geïn-
spireerd door een project van onze 
stichting El Mundo Thailand /Nepal. 
We zochten financiën voor de aan-
koop van geiten voor enige dorpen 
in Nepal.

Wat prikkelde mij nu toch zo in deze 
spreuk? Twee woorden: Vernieuwing 
en baas. Vooruit met de geit zeg je 
wanneer het allemaal niet erg op-
schiet, terwijl je gewoon vaart wilt 
maken (handen uit de mouwen wilt 
steken, de boel eens flink wilt aan-
pakken enz.).
In dit geval is de baas oud, 82 jaar. 
Ouderdom wordt niet ze snel in ver-
band gebracht met vernieuwing. En 
daar zit ‘m nu de kneep: het beeld dat 
de Ouden geen zicht zouden hebben 
op de veranderende tijdgeest, dat de 
Ouden bang zijn voor verandering 
(lees= vernieuwing). Enige jaren ge-
leden interviewde ik voor het toen 
nog Deventer Dagblad een aantal 
senioren over hun leesgewoontes. 
Ik was verbaasd, toen, hoe bij de tijd 
deze senioren waren en hoe dicht zij 
stonden bij de vragen die de maat-
schappij stelde. En hoe dicht zij qua 
opvatting over menige levensvragen 
bij hun kleinkinderen stonden. 

Ik kan me wel voorstellen dat ver-

nieuwing je onzeker maakt. Met je 
rollator een bos ingaan dat je niet 
kent, vraagt toch een beetje durf en 
ondernemingslust. Je kent de hob-
bels niet, ziet de kuiltjes niet en de 
bovengrondse wortels van de oude 
bomen als door de artrose gekrom-
de tenen.

Wij, Ouden, kunnen niet stilstaan, 
ons in een hoekje terugtrekken, 
wachten tot ons wat gevraagd wordt. 
Want dat laatste kun je wel verge-
ten. Wij moeten blijven zoeken en 
sjouwen, zoals Hein Tijssen het zegt 
in zijn boek ‘Leeg en bevrijd. Ver-
slag van een mensenleven: ‘Ik was 
nieuwsgierig naar alle soorten le-
venswijsheid op elk gebied.’. Tijssen: 
‘Hoe meer kennis ik opdeed -met 
name op het gebed van de oosterse 
wijsheid- hoe meer ik afdwaalde van 
mijn thuisbasis en mijn erfgoed. Er-
gens deed me dat verdriet. Ik stond 
alleen…in het onbekende’. 

Ik zou zeggen: stap in die onbekende 
wereld en je komt in een constant 
vernieuwingsproces terecht en ge-
durende dat proces geef je inspire-
rende signalen af aan de ook zich 
steeds veranderende samenleving, 
je kleinkinderen bijvoorbeeld
.
Wiel Palmen (palme060@gmail.com)

gaan, registratie op de potjes. Gewel-
dig zon mooi bedrijf in onze regio, wat 
ook voor veel werkgelegenheid zorgt, 
ze zijn altijd op zoek naar jongelui van 
14 / 15 jaar. De plantjes worden ook 
geleverd aan plaatselijke supermark-
ten, dicht bij huis.  

BEDRIJFSLEVEN IN GEMEENTE VOORST 
DRAAGT DE ZONNEBLOEM WARM HART TOE
TWELLO.- De Zonnebloem Regio 
Gemeente Voorst bedankt - mede 
namens haar afdelingen, haar vrijwil-
ligers en uiteraard haar gasten - de 
sponsoren van het afgelopen jaar 
2019. De sponsoren maakten het 
ons mogelijk om leuke en zinvolle 
activiteiten te organiseren voor alle 
mensen met een fysieke beperking, 

waaronder langdurig zieken, gehan-
dicapten en ouderen. Op onze web-
site: www.zonnebloem.nl/gemeente-
voorst  krijgt u een indruk van onze 
activiteiten.

U wilt ook sponsor worden ?
De Zonnebloem Regio Gemeente 
Voorst zal in januari/februari ca. 

20 á 25 bedrijven uit de gehele 
gemeente Voorst benaderen voor 
sponsoring van de activiteiten die 
voor dit jaar gepland staan. Bent 
of wordt u niet benaderd en u wilt 
ook sponsor worden, stuur dan 
even een email met uw contactge-
gevens naar Paul Kuiper 
( paul.kuiper@hotmail.com ).

http://www.zonnebloem.nl/gemeente-voorst
http://www.zonnebloem.nl/gemeente-voorst
mailto:paul.kuiper@hotmail.com


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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare vergadering gemeenteraad 
maandag 27 januari 19.30 uur 
gemeentehuis Twello; H.W. Iordensweg 17

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder 
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken 
over:
▪ Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
▪ Aanwijzing griffi  er en locogriffi  er [besluit]
▪ Verslag ronde-tafelgesprekken 13 januari 2020 [besluit]
▪ Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 14 januari 2020 [besluit]
▪ Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 20 januari 2020 [besluit]
▪ Afroming reserve reclamebelasting ten gunste van extra subsidie Ondernemers-

vereniging Twello Centrum [fi naal debat]
▪ Ontwikkelingen Kajak-veldje Twello [fi naal debat]
▪ Evaluatie huisvesting, integratie en participatie statushouders 2014 – 2019 en 
 Uitvoering motie De status van statushouders van 17 juni 2019 en informeren 

over Benchmark statushouders [fi naal debat]
▪ Nota evaluatie transities sociaal domein [fi naal debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen over monitoring Sociaal Domein [fi naal debat]
▪ Evaluatie Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2015 [fi naal debat]
▪ Evaluatie uitvoering motie gratis sporten [fi naal debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen over communicatie bestemmingsplannen 

[fi naal debat]
▪ Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG [fi naal debat; voorhangprocedure] 

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk 
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van 
behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen 
waarover het fi nale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

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

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op voorst.nl direct 
bij de vergaderstukken te komen. Deze staan ook op 
voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app Politiek Portaal Pu-
blieksapplicatie. In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de 
vergadering 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-tafelge sprek ken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , 
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 27 januari 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello 
  H.W. Iordensweg 17
maandag 3 februari 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello 
  H.W. Iordensweg 17
maandag 17 februari 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello 
  H.W. Iordensweg 17

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

06-37 31 54 22

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 agendaʼs van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen 
een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

75 jaar vrijheid in de gemeente Voorst

In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. 
Ook in de gemeente Voorst zijn er 
gedurende dit jaar verschillende ac-
tiviteiten om de vrijheid te herden-
ken, te beleven en te beseff en. Op 
donderdag 23 januari is bijvoorbeeld 
de eerste lezing van de Oudheid-
kundige Kring Voorst, door Theo 
Schaefers: ʻI Flew, I Fell, I Livedʼ. 
Aanvang van deze lezing, in Brasse-

rie Kriebelz in Terwolde, is om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur 
en d e entree is gratis. 
Dit is de eerste, van een aantal le-
zingen georganiseerd door de Oud-
heidkundige Kring Voorst. Tijdens 
deze lezingen worden verschillende 
verhalen verteld over de vaak nog 
jonge jongens uit andere wereld-
delen die hun leven waagden in de 

strijd tegen de Duitse vijand om ons 
onze vrijheid terug te geven.  ■

Bomen en struiken van Heg & Landschap

De stichting Heg&Landschap  
zet zich in voor een mooi en rijk 
cultuurlandschap. Dit doet deze 
stichting onder andere met het 
ʻboomplantprogrammaʼ. De stich-
ting helpt, tegen een geringe eigen 
bijdrage, met advies en het aller-
beste, inheemse plantgoed. De 
inheemse bomen en struiken zijn 
te gebruiken voor bijvoorbeeld de 
aanleg van een soortenrijk vogel-
bosje, een voedselbos, een perma-
cultuurtuin, een schitterende heg 
of een houtsingel. Het plantgoed 
breekt de wind, trekt insecten en 

verhoogt de biodiversiteit. 

Ruime keuze uit inheemse 
soorten
Alles bij elkaar is er keuze uit 
meer dan 40 inheemse bomen 
en struiken. Bij deze keuze ad-
viseert Heg&Landschap rekening 
te houden met het doel van de 
aanplant, het toekomstige onder-
houd en te kiezen voor soorten 
die van nature in de streek voor-
komen. Kijk op hegenlandschap.
nl/boomplantprogramma voor 
meer informatie.  ■

Vrije sector bouwkavels De Schaker Twello

Op maandag 3 februari 2020 start 
de inschrijfperiode voor de vrije 
sector bouwkavels in het nieuw-
bouwplan De Schaker in Twello. Op 
voorst.nl/twello-de-schaker leest 
u meer informatie over de bouw-
kavels en hoe u inschrijft. De in-
schrijfperiode is van maandag 
3 februari tot 21 februari 2020 
17.00 uur.

Bouwkavels deelplan Oost II
Het laatste deelplan, Oost II, van 

nieuwbouwplan De Schaker in 
Twello wordt in 2020 ontwik-
keld . Dit deelplan, tussen de 
Veenhuisweg en de Voorder-
steeg, bestaat uit 72 projectma-
tig te realiseren woningen en uit 
16 bouwkavels in de vrije sec-
tor. Acht van deze bouwkavels 
zijn bedoeld voor vrijstaande 
woningen. De andere acht ka-
vels zijn voor twee-onder-een-
kap woningen. 
De bouwkavels bieden u de mo-

gelijkheid om, binnen de kaders 
van het bestemmingsplan De 
Schaker, uw eigen woning te 
realiseren. 

Meer informatie
Kijk op 
voorst.nl/twello-de-schaker 
voor meer informatie. Heeft u 
vragen? Neem gerust contact op 
met de gemeente Voorst, Arjan 
Klein: a.klein@voorst.nl , 
0571-27 92 65.  ■
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* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethou-
ders 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 ge-
nomen), Postbus 9000, 7390 HA 
Twello, binnen zes weken na de 
datum van verzending van het be-

sluit 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, is het 
ook mogelijk een verzoek tot een 
voorlopige voorziening te sturen 
naar: de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Gelderland, Team 
bestuursrecht, Postbus 9030, 

6800 EM Arnhem.

▪ De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 37. 

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 geor-
dend en als dit mogelijk is op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer 
belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk op voorst.nl/actueel/bekendmakingen 
voor meer informatie. 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.

bekendmakingen
Week 04: 22-01-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Everwijnstraat 25 in Terwolde I. Yalçinkaya Besluit genomen* Z-19-08681_2020-03112

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Holtweg 2 in Wilp Agrarische bestemming wijzigen in woonbestemming Vastgesteld NL.IMRO.0285.20286-VS00

Zwarte Kolkstraat 60 in Wilp Realisatie natuurbegraafplaats mogelijk maken Ontwerp NL.IMRO.0285.20287-OW00 

Milieumelding

Avervoordseweg 9 in Terwolde Uitbreiden werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001603

Boevenbrinkstraat 11A in Terwolde Veranderen veehouderij (veranderen huisvestingssysteem voor  
vleesvarkens en vermindering aantal te houden melk- en kalfkoeien)

Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000075

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 9 in Terwolde Uitbreiden werktuigenberging en kappen drie populieren Vergunning verleend* SXO-2019-1192

Gravenstraat 17 in Voorst Kappen twee bomen Vergunning verleend* SXO-2019-1140

H.W. Iordensweg 67 in Twello Kappen tamme kastanjeboom Vergunning verleend* SXO-2019-1110

Helmbloem 3 in Twello Bouwen tuinhuisje Aanvraag ontvangen SXO-2020-0014

Kruisakkerweg 10 in Twello Bouwen erker voorzijde woning Vergunning verleend* SXO-2019-1168

Polveensweg 23 in Klarenbeek Verbouwen boerderij tot woonhuis Vergunning verleend* SXO-2019-1074

Rijksstraatweg 75 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0013

Terwoldseweg 38 in Twello Kappen twee bomen Vergunning verleend* SXO-2019-1120

Wassenaer Obdamstraat 4 in 
Twello

Realiseren dakopbouw en muurdoorbraak begane grond Vergunning verleend* SXO-2019-1118

Withagenweg 17 in Wilp Uitbreiden restaurant en escape rooms Ontwerpvergunning SXO-2019-0490

Zonnenbergstraat 9 in Wilp Kappen twee bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0012

Zonnenbergstraat 36 in Wilp Bouwen afdak en realiseren wasplaats en dieseltank Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-1124

Zonnenbergstraat 36 in Wilp Wijzigen gebruik gebouw en terrein voor verhuur machines en ma-
terieel

Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-1138

Zonnenbergstraat 59 in Wilp Kappen twee bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0017

Zutphenseweg 35 in Klarenbeek Uitbreiden woning Vergunning verleend* SXO-2019-1132

Overig

Marktplein in Twello Standplaats verkoop Syrische producten/gerechten en patat op  
dinsdagen

Vergunning ingetrokken* Z-19-07910_2020-01006

Marktplein in Twello Standplaats verkoop honing en hakhoning op de weekmarkt op  
vrijdagen

Vergunning verleend* Z-20-00217_2020-01030

Sloopmelding

Burgemeester van der Feltzweg 
106 in Twello

Slopen aanbouw Melding ontvangen SXO-2020-0016

Informatieavond nieuw verkeersbeleid

Op woensdag 29 januari 2020 
organiseert de gemeente Voorst 
een informatiebijeenkomst in het 
gemeentehuis over het nieuwe 
verkeersbeleid, Programma Mobi-
liteit 2020-2030. U bent van harte 
welkom! De presentatie start om 
20.00 uur, de inloop met koffie 
en thee is vanaf 19.30 uur. Na de 
presentatie is er gelegenheid om 
in gesprek te gaan over het ver-

keersbeleid. En u krijgt informatie 
over het indienen van een reactie 
of zienswijze op het Ontwerp Pro-
gramma Mobiliteit. 

Programma Mobiliteit
In 2018 hebben inwoners, belang-
stellenden en belangenverenigin-
gen de gemeente Voorst geholpen 
bij het evalueren van het Voorster 
Verkeersbeleid. Daarna heeft de 

gemeenteraad in 2019 het eva-
luatierapport vastgesteld. In de 
tweede helft van 2019 is er vol-
op gewerkt aan het nieuwe ver-
keersbeleid dat verder gaat onder 
de naam ‘Programma Mobiliteit 
2020-2030’. Tijdens de informa-
tiebijeenkomst hoort u meer over 
de keuze van deze naam. In dit 
programma geeft de gemeente 
haar visie op verkeer en vervoer 

voor de komende 10 jaar. Het be-
schrijft hoe de gemeente werkt 
aan een veilige en goed bereik-
bare gemeente, per fiets, te voet, 
per bus of trein en per auto. Het 
Ontwerp Programma Mobiliteit is 
van 9 januari tot 20 februari 2020 
ter inzage. In deze periode is het 
mogelijk om een reactie of ziens-
wijze in te dienen. Daarna wordt in 
april of mei 2020 het Programma 

Mobiliteit voorgelegd aan de ge-
meenteraad voor besluitvorming. 

Meer informatie
Kijk op voorst.nl/nl/wonen/
groen-water-en-infrastructuur/
infrastructuur/programma-mo-
biliteit-2020-2030 voor meer in-
formatie over het Programma Mo-
biliteit en over de mogelijkheden 
om een zienswijze in te dienen.  ■
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Gemeente tijdelijk in voormalig Veluws College (en Kulturhus)

Vanaf 2 maart 2020 is de ge-
meente tijdelijk gehuisvest in de 
oudbouw Veluws College, Hiet-
weideweg 20 in Twello. De me-
dewerkers van het sociaal domein 
verhuisden al eerder dit jaar naar 
het Kulturhus, Jachtlustplein 11 
in Twello. 

Tijdelijke verhuizing
Aanleiding voor de verhuizing zijn 
de werkzaamheden voor de reno-
vatie van het gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 in Twello. 
De gemeente vindt het belangrijk 
dat de dienstverlening aan haar 
inwoners ook tijdens de verbou-

wing van het gemeentehuis goed 
op peil blijft. Daarom is gezocht 
naar een passende tijdelijke huis-
vesting in Twello. 
Voor het sociaal domein is die ge-
vonden in het Kulturhus. Inwoners 
kunnen hier terecht voor bijvoor-
beeld het aanvragen van een uit-
kering of als zij een medewerker 
van werk en inkomen of onderwijs 
willen spreken. 
Voor alle andere vragen zijn in-
woners vanaf 2 maart welkom in 
het tijdelijke gemeentehuis aan 
de Hietweideweg 20. De mede-
werkers, het college van burge-
meester en wethouders, en de 
raad zijn vanaf 2 maart hier tij-
delijk werkzaam in de oudbouw 
Veluws College. Wilt u langs ko-
men? Dan is het prettig als u van 

tevoren telefonisch via 0571-27 
99 11 een afspraak maakt. De 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven. 
Naar verwachting zijn de werk-
zaamheden aan het gemeente-
huis in maart 2022 afgerond en 
dan verhuizen alle medewer-
kers terug naar het vernieuwde 
gemeentehuis. 

Contact
Bezoekadres tijdelijke locatie 1, 
vanaf 2 maart 2020:Oudbouw 
Veluws College
Hietweideweg 20, 7391 XX Twello
0571-27 99 11
Openingstijden 
Burgerzaken:
maandag 8.30 - 14.00 uur en 
17.00 - 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 
uur
Afhalen paspoorten, ID-kaarten 
en rijbewijzen:
maandag 8.30 - 20.00 uur
dinsdag t/m donderdag 8.30 - 
16.00 uur
vrijdag 8.30 - 14.00 uur
Openingstijden overige afdelin-
gen gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.15 
uur
Bezoekadres tijdelijke 
locatie 2 vanaf heden:
Sociaal Cultureel Centrum 
Kulturhus
Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello 
0571-74 51 11
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08.30 – 
12.30 uur   ■

MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

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

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      DierenkliniekIJsselvallei

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur

Donderdagavond spreekuur tot 20:00 uur

Behandelingen op afspraak

Wilt u graag een gratis 
kennismakingsgesprek? 
Bel dan gerust. 055-3669286

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

Dierenkliniek de IJsselvallei
Michel Schoolmeesters

Kundige zorg voor groot en klein

Maandag tip
500 gram gepaneerde schnitzels 4.98

Dinsdag tip
500 gram verse worst 3.49

Woensdag tip
500 gram runder gehakt 3.75

500 gram hoh gehakt 2.99
Donderdag tip

3 malse biefstukken 7.49

Klarenbeekseweg 87, Tel. (055) 301 12 82
www.slagerijwalravensklarenbeek.nl
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Blauwe maandagen 
en dolle dinsdagen
Ik moet snel zijn. Het is zondagavond 23.10 uur en ik moet 
mijn column nog schrijven. Regelmatig overschrijd ik de 
grens van 00.00 uur en dus van de zondag als dag, maar 

dat mag me dit keer niet gebeuren. Het is morgen namelijk 
Blue Monday, blauwe maandag. De meest depressieve dag 

van het jaar. (Kan een dag depressief zijn? Hmmm, eerder 
deprimerend dan, lijkt me. Straks even veranderen?) Waar 

komt dit vandaan en waarom besteden de media steeds meer 
aandacht aan deze doemdag? De ‘uitvinder’ van de blauwe maandag is een Britse 
psycholoog. (Neem de laatste lettergreep van het woord psycholoog in dit geval 
serieus.) Hij bedacht in 2005 een, naar zijn zeggen, wetenschappelijk verantwoorde 
formule waaruit zou blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari 
de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. 
De goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn alweer uitgewerkt of mislukt, de 
eerstvolgende vakantie is nog vér uit zicht en, natuurlijk, want het is een Brit, maar 
ook in Nederland geldt: het regent, het is somber weer, de dagen zijn kort en donker 
en een troostende, lichtgevende donsdeken van sneeuw wil ook maar niet op onze 
duistere tuinen vallen. Dat deze formule niet eens een echte formule is en al helemáál 
niet wetenschappelijk, is allang duidelijk. Je kunt net zo goed iets noteren als: ‘7 keer 
zuurkool gedeeld door Spanje plus donkergrijs is maandag’. Toch springen met name 
reisbureaus er gretig op in. Geen betere tijd om alvast je vakantie te boeken dan in 
deze weken. Ka-ching! Kassa! Waar zo’n blauwe maandag al niet goed voor is… Het zal 
trouwens je eerste dag zijn bij je nieuwe werkgever. Dat je al zó de zenuwen hebt dat 
je die hele eerste werkdag nauwelijks aanspreekbaar en depri in de personeelskamer 
zit, of je achterin het leslokaal verstopt. Eind van de dag direct ontslagen. ‘Veluws 
College Twello? Jaaaaah, daar heb ik ook nog een blauwe maandag gewerkt..!’ 
Waarbij blauwe maandag dan natuurlijk een dubbele betekenis heeft. Had je je 
thuis ook nog moed ingedronken, dan komt er zelfs nog een dérde betekenis bij…. 
(Nooit woordspelingen uitleggen! Straks misschien weghalen?) Voor onze derde- en 
vierdejaars was het meer een ‘blue week’, want toetsweek. Je leert je blauw én je voelt 
je soms ‘blue’ en hebt ‘de blues’.  Vorige week maandag, tijdens een les aan een derde 
klas, brak bij één leerling opeens paniek uit.  Blijkbaar had ze ontdekt dat ze toch wat 
méér toetsen had in de aanstaande toetsweek dan ze gedacht (of gehoopt) had. Haar 
hele planning viel met één blik op het toetsrooster in het water. Een klasgenote nam 
het hoofd van eerstgenoemde leerling tussen haar handen en zei: ‘Carry! (gefingeerde 
naam) Carry! Kijk me aan!! Géén stress! Het komt goed! Kijk! Je gaat gewoon éérst dat 
en dat leren en dan kun je vandaag tijdens dit en dit nog dat en dat doen! En morgen 
ga je…’ In no time werd er een vriendinnenactie in gang gezet en ontstond er een 
heuse ‘puberplanner met behoud van een leven’ op een vel papier. Dat ontroert je dan 
toch even. De dag erop was het een soort dolle dinsdag. We hadden de afsluiting van 
het brugklasproject ‘Over de grens’, waarbij de leerlingen tijdens een ‘vakantiebeurs’ 
hun land en stad aanprezen met informatie, een stedentrip, hapjes, drankjes. Zo leuk 
dat je alvast je vakantie zou willen boeken, al was het maar om Blue Monday vóór te 
zijn! We werden met z’n allen aangenaam verrast door het enorme aantal ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Fantastisch om te zien hoe 
snel alles werd klaargezet, ingericht, opgetuigd. Het bruiste even een uur lang met al 
die honderden bezoekers in de school. Nog geen half uur na afloop was de aula weer 
keurig opgeruimd en stond alles weer strak in het gelid. Zo doe je dat. Samen! Een 
mooie opwarmer voor de komende ‘Waanzinnige Woensdag’: Open Huis! Ik geloof 
trouwens dat we in het onderwijs niet zo’n last hebben van die Blue Monday. Waarom 
niet? Nou, mócht je je al ‘blue’ voelen op weg naar je werk, dan verdwijnt dat gevoel 
meestal al snel wanneer je die school binnenloopt. 

En, ten tweede: ónze eerstvolgende vakantie is ALTIJD dichtbij…!  Oei, het is 23.58 uur. 
Toch maar gauw afronden dit verhaal.  Voor de zekerheid. 

Bert Jansen
Docent VC Twello

NATIONALE 
VOORLEESDAGEN
TWELLO.- Luisteren naar verhalen is leuk. En hoe fijn is het om als ouder voor 
te lezen aan je kind of kinderen? De Nationale Voorleesdagen beginnen komen-
de woensdag 22 januari, tijd om lekker samen te gaan lezen! Landelijk vinden 
er allerlei activiteiten plaats en ook bij Bibliotheek Brummen|Voorst houden 
we van voorlezen.  

Waarom voorlezen?
Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. 
Het levert bovendien een beter begrip van de wereld om je heen en is goed 
voor het aanhalen van de band tussen (groot)ouder en kind. Alle reden om in 
de wereld van verhalen te duiken dus. Dit jaar staat het prentenboek Mopper-
eend centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen. Op zondag 26 januari is de 
theatervoorstelling hiervan te zien in onze Bibliotheek in Twello. 

Voorlezen bij Bibliotheek Brummen|Voorst
Voorlezen is goed voor kinderen. Daarom krijgen alle nieuwe ouders na de 
geboorte van hun kleintje een uitnodiging voor BoekStart. Zij kunnen in onze 
vestigingen een koffertje ophalen met boekjes om voor te lezen aan hun baby. 
Aanmelden van hun kind als lid van de Bibliotheek is helemaal gratis, tot 18 jaar 
zijn er geen kosten aan lidmaatschap verbonden. Via VoorleesExpress onder-
steunen vrijwilligers van onze Bibliotheek gezinnen waar voorlezen geen van-
zelfsprekendheid is. Gedurende 20 weken komen onze vrijwilligers bij gezinnen 
thuis om zowel ouders als kinderen kennis te laten maken met voorlezen. 

Voorleeswedstrijd
Jaarlijks worden er voorleeswedstrijden gehouden onder leerlingen van groep 
7 en 8 door het hele land. De kwartfinales van deze wedstrijd in de gemeente 
Voorst  worden gehouden op 1 februari in de Bibliotheek in Twello. Voorlezers 
uit de gemeente Brummen laten een week later, op 8 februari, in de Bibliotheek 
in Eerbeek horen wat zij kunnen. 

AFSLUITING PROJECT ‘OVER DE GRENS’ 
OP VELUWS COLLEGE TWELLO 
TWELLO.-  Leerlingen uit de brugklassen kwamen samen in hun eigen reis-
bureau in de aula van het Veluws College Twello. In 45 minuten bezochten 
talloze bezoekers alle uithoeken van de wereld. Met een bonte verzameling 
aan reisbestemmingen wisten de leerlingen hun bezoekers te boeien. De 
afsluiting van het project ‘Over de grens’ was een groot succes.

Hoe smaken humus en granaatappel? 
Waar kun je het beste ‘shoppen’ in Paler-
mo? Hoe lang duurt je reis naar Papeete 
in Frans-Polynesië? Allemaal vragen 
die dinsdagmiddag 14 januari jl. beant-
woord werden in het ‘Reisbureau Veluws 
College Twello’! Een vakantiebeurs om 
de hoek met geweldig veel bezoekers.

De afgelopen acht weken hebben de 
brugklassers van het Veluws College in 

Twello wekelijks drie lesuren hard ge-
werkt aan het project ‘Over de grens’.  Tij-
dens de afsluiting veranderde de aula in 
een heus reisbureau. Familie en belang-
stellenden konden een stem uitbrengen 
op hun favoriete fictieve stedentrip. Aan 
alles was gedacht. Realistische prijzen, 
prettige vluchttijden, culturele en spor-
tieve uitstapjes op de plek van bestem-
ming én natuurlijk het maken van goede 
reclame.

Alles waar we veel belang aan hechten 
tijdens projectonderwijs kwam even 
samen. Samenwerken en je eigen rol 
hierin, presenteren en informatie zoe-
ken en beoordelen. Ook werd er tijdens 
dit project aandacht geschonken aan 
creativiteit, actualiteit en het gebruik van 
social media.  En tijdens de bijbehorende 
excursie naar Schiphol gingen we bijna 
echt even de wereld in, bijna…

Uiteindelijk gingen meeste stemmen 
naar het projectgroepje ‘Kaapstad’. Een 
hele goede tweede en derde werden de 
trips naar New York en Kathmandu. Ge-
feliciteerd allemaal!

START KAARTVERKOOP LENTELIVE! 2020 

De Vecht,- LenteLive! trapt voor het 15e 
jaar op rij het feest seizoen af! Op 3, 4 en 
5 april zal de mega festivaltent weer aan 
de Bekendijk staan voor een speciale ju-
bileum editie. Laat je verrassen! 
 
Vrijdag 3 april 
Zoals bij velen bekend is de oorsprong 
van LenteLive! ontstaan uit de band 7 op 
de schaal van Richter. Een aantal band-
leden heeft het festival voortgezet, maar 
voor de 15e editie komt de band nog 
één keer bij  elkaar om LenteLive! met 
alle energie te openen. Ook een DJ  mag 
niet ontbreken en we hebben niemand 
minder dan DJ Jeronimo bekend van o.a. 
Boode in Bathmen. De band, DareDevils 
waren al eerder op LenteLive!, maar zijn 
dit jaar ook te zien in the Voice of Hol-
land. Op 3 april zullen ze het podium we-
derom bestormen. Deze avond is vanaf 
23 jaar. 
 

Zaterdag 4 april
Bij een jubileum editie verwacht  je meer 
feest, meer lente, meer live! Daarom star-
ten we op zaterdag al om 16:00 uur. Met 
trots presenteren we een super knallend 
programma met o.a. Bökkers, The Dirty 
Daddies, Feestnation, DJ Sander, en AC in 
DC. Nieuw dit jaar is dat we in de avond 
ook nog een tweede stage hebben in een 
andere tent genaamd de Tapperij, voor 
de liefhebbers van DJ Remco en de Grote 
Karaoke show. Durf jij samen met deze 6- 
koppige band de lampen van het plafond 
te zingen? 

Met meer dan 500 shows in de benen is de 
kans dat je nog nooit van The Dirty Daddies 
gehoord hebt klein. De eerste en enige co-
verband ooit die op eigen kracht twee keer 
AFAS Live uitverkocht heeft, was al te zien 
bij RTL Late Night, NOS op 3 en BNN en 
sloten festivals als Zwarte Cross, Paaspop 

en Concert At Sea af. Ze speelden ook al 
op ons 10 jarig jubileum. Wij kunnen niet 
wachten op de feestexplosie in De Vecht. 

Zondag 5 april 
Lentebokbierdag!
Traditiegetrouw slaan we het eerste lente-
bokje weer aan op zondag! Er zijn diverse 
bokbieren op de tap voor de echte fijnproe-
vers. Uiteraard kunnen de jonge bezoekers 
zich uitleven in de Lammetjesweide, waar 
volop kindervermaak aanwezig is en we 
hebben zelfs dit jaar een kinderdisco. In 
de festivaltent staan Erwin Nijhoff & Band, 
DJ Sander en de band The Rousers gepro-
grammeerd. Op zondag is de entree gratis. 

Start voorverkoop
Tickets voor de vrijdag en zaterdag zijn 
vanaf 25 januari verkrijgbaar via lentelive.
com en de bekende verkoopadressen.  Zo-
lang de voorraad strekt.

ROMMELMARKT DORPSKERK TWELLO
TWELLO.- Op zaterdag 18 april vindt 
er weer een rommelmarkt rondom 
de Dorpskerk plaats. Hiervoor zijn 
nog wel allerlei spullen nodig en die 
kunnen vanaf aanstaande zaterdag 
25 januari weer wekelijks ingeleverd 
worden aan de Voordersteeg 12. Tus-
sen 09.00 en 12.00 uur bent u hier 
van harte welkom. Voor het ophalen 
van de goederen kunt u contact opne-
men met Bert Bresser (0621444809) 
of Gerrit Bokdam (0681568362). Bent 

u in uw omgeving op de hoogte van 
het ontruimen van een woning? Neem 
dan contact op met de heren Bresser/
Bokdam. 

Dus kijkt u eens in en om uw huis naar 
spullen die u voor dit doel wil missen? 
Denk aan de mooie lamp die op zol-
der staat of toch dat koffiezetapparaat 
of speelgoed, boeken, puzzels, potten 
en pannen, glaswerk, kleding (niet ver-
sleten), kussens, dekens, grasmaaier, 

tuinstoelen, fietsen enz, enz, enz. Te-
veel om op te noemen maar dit jaar 
willen we ook een aantal dingen niet. 
Bankstellen, Ikea kasten, kasten die 
uit elkaar gehaald zijn of moeten wor-
den, groot meubilair dat wat versleten 
is worden n iet geaccepteerd. Als de 
goederen bij u opgehaald worden be-
slist men op dat moment of het mee-
genomen of niet. Dus alleen zaken die 
verkoopbaar zijn en waar dus andere 
mensen echt blij van worden.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL



Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

Nú met

€ 510,-
voordeel!

Nú met

€ 510,-
voordeel!

,-
voordeel!

,-

Avek bestaat ruim 90 jaar! Om dit te 

vieren hebben wij speciaal voor jou de 

Boxspring Ninety ontwikkeld. Een luxe 

Avek boxspring met vele extra’s zoals een extra dikke topmatras, gratis LED 

leeslampjes en gratis in- en uitstapverlichting. En natuurlijk met de fraaie Ninety 

achterwand. Jouw voordeel bedraagt maar liefst 510 euro! Je hebt al een zeer 

complete Ninety boxspring voor 2.395 euro! Test ‘m bij je dealer.

avek.nl

€ 

Boxspring 
  Ninety

The original

Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

achterwand. Jouw voordeel bedraagt maar liefst 510 euro! Je hebt al een zeer 

complete Ninety boxspring voor 2.395 euro! Test ‘m bij je dealer.

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

The original
Boxspring Ninety

Actie
prijs va.

€ 2395,-
compleet

Dorpsstraat 16 Twello 

 3 HALEN  
= 

 1 BETALEN* 

 SUSSKIND COLLECTIE

 LAATSTE KANS 

 * van toepassing op de originele en hoogste verkoopprijs 
geldt niet voor andere merken 

 10 DAGEN LANG 
t/m 01 februari 2020 

T.620314

Can

HEREN KAPSALON

Rielerweg 50 7416ZH Deventer | 0570-620314

Openingstijden 
Maandag tot zaterdag 09.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag koopavond tot 20.00 uur

We zijn gespecialiseerd in knippen. 
Scheren op oude traditie met open mes.

Baard knippen, kinderen knippen. 

Barbers met meer dan 20 jaar ervaring!

 Volwassenen €15,-
 Baard model scheren €10,-  
 met open mes schuim cologna behandeling 

 Kinderen knippen €10,- 

Zonder afspraak
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OUDER-KIND YOGA BIBLIOTHEEK GROOT SUCCES!

TWELLO.- Afgelopen zaterdag was de 
eerste proefles ouder-kind Yoga in de 
Bibliotheken Twello en Brummen. Dit 
is onderdeel van verschillende activite-
iten die de Bibliotheek organiseert voor 
ouders met jonge kinderen. 

Net voordat de yogales begon, drup-
pelden de ouders met kinderen binnen. 
Iedereen werd voorzien van een yog-
amatje. En al snel waren de yogamatjes 
gevuld met peuters, kleuters en hun 
ouders. Een knus ‘samen-moment’ in 
het weekend. Yogadocente Nynke Bos 

neemt de groep mee op yoga-avontu-
ur. Samen fietsen - met de grote voeten 
tegen de kleine, rondlopen als giraffen 
en vliegen in de grootste luchtballon. 
De kinderen genieten zichtbaar als ze 
op de rug van hun ouder mogen klaut-
eren en er even later juist weer onder-
door mogen kruipen. Ook het kriebelen 
op de rug is voor groot en klein een ge-
liefd onderdeel van de yogales. Het is 
een groot succes voor allemaal en ze-
ker voor herhaling vatbaar!

Om zelf thuis van ‘samen yoga’ te ge-

nieten heeft Nynke Bos het prenten-
boek Yo-ga je mee? geschreven. Het 
boek neemt je mee op avontuur, de yo-
gaoefeningen zijn duidelijk beschreven 
en getekend. www.kinderyogadieren.
com 

Bibliotheek Brummen|Voorst (Twello, 
Brummen en Eerbeek) organiseert ver-
schillende activiteiten voor ouders met 
kinderen. De ouder-kind yoga wordt dit 
jaar nogmaals aangeboden. Voor meer 
informatie kijk op de website: www.bi-
bliotheekbrummenvoorst.nl 

“NACHT VAN KLARENBEEK” OOK 
MET 20 KM WANDELING 
KLARENBEEK.- Op 20 en 21 maart strij-
ken wandelaars van heinde en ver weer 
neer in Klarenbeek voor de monster-
wandeltochten Long Distance Walk 110 
km en de Kennedymars van 80 km. Tij-
dens deze wandeltochten wordt ook re-
kening gehouden met minder getrainde 
wandelaars. Zo was er ook al de 60 km 
en de 40 km in de nacht onder de naam 
“Nacht van Klarenbeek”. Daaraan is nu 
ook de 20 km toegevoegd. 

20 km is voor de beginner net een beet-
je aantrekkelijker om te kunnen wande-
len. Deze afstand is vooral bedoeld voor 
de wandelaars uit de regio die ook wel 
eens van dit evenement willen proeven. 
Deel uit maken van het evenement, zien 
wat een wandelaar er toe beweegt om 
voor de grote afstanden te gaan, samen 
met ze optrekken, maar wel op een 
gegeven moment kunnen zeggen “we 
stoppen er mee” als de rest nog heel 
ver door moet. Het mysterieuze van de 
nacht, de sfeer van allemaal dezelfde 
kant op gaan en met z’n allen een pres-

tatie leveren. Je wilt er bij geweest zijn. 
Na 20 km wandelen even lekker uitbla-
zen met de benen omhoog in horeca 
“de Brug” met een lekker versnapering 
en vervolgens rust. Wie wil dat niet? 

De “nacht van Klarenbeek” is onderdeel 
van het evenement de Kennedymars 
Klarenbeek. Afstanden die op het pro-
gramma staan zijn: LDW 110 km start 
15.30 uur, Kennedymars 80 km, “Nacht 
van Klarenbeek” 60 km , 40 km en nieuw 
20 km: start 22.00 uur. Verder is er ook 
nog een dagprogramma  op zaterdag 
vanaf 07.00 uur  met “Rondje Klaren-
beek” Met de afstanden 40 km, 20 km, 
en ook nieuw de  Lions Voorst 10 km 
loop.  Aan deze laatste afstand mogen 
wandelaars van onder de 16 jaar gratis 
deelnemen. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door  Lionsclub Voorst. Zij willen hier-
mee jeugd uit de omgeving stimuleren 
om ook lekker in beweging te komen. 

Alle info op 
www.scklarenbeek.nl/kennedymars.  

NIEUWJAARSCONCERT EXCELSIOR 
SCHOT IN DE MUZIKALE ROOS
2020 is muziekvereniging Excelsior uit 
Twello anders gestart dan andere ja-
ren. Voor het laatst in 2002 een nieuw-
jaarsconcert, dat werd dus tijd voor 
een herhaling van toen. Nou het werd 
natuurlijk geen blauwdruk van 2002, 
maar een zeer flitsend programma om 
het nieuwe jaar mee te gaan starten.

Vorige week zondagmiddag, 12 janu-
ari, werd in sporthal Jachtlust in Twello 
het nieuwjaarsconcert georganiseerd. 
Met ruim 200 toehoorders in de zaal 
werd om 16.30 uur begonnen aan een 
non stop programma. Presentator Jos 
Bosch gaf met zijn fijne uitleg over de 
te spelen werken de muzikanten even 
wat ruimte om zich op te laden voor 
het volgende muziekstuk.
Een grote wens vanuit Excelsior was 
om eens een concert te organiseren 
met solisten die niet standaard in een 
fanfare bezetting spelen. Er werd door 
de concert- en muziekcommissie ge-
zocht en 2 solisten, Freke van Krimpen 
(viool) en Tom Gregoor (gitaar) werden 
bereid gevonden om samen met Excel-
sior te gaan optreden. 

Tijdens het binnenlopen van de gas-
ten werden zij muzikaal onthaald door 
vioolleerlingen van Katerina. Zij is o.a. 
verbonden aan muziekles Twello.  
Excelsior openende haar nieuwjaars-
programma met Feierliche Einzug van 
Strauss, een muzikale knipoog naar het 
traditionele nieuwjaarsconcert wat op 
1 januari op televisie te zien is vanuit 

Wenen. Freke van Krimpen soleerde 
tijdens Tango Esplendido, in dit prach-
tige werk zijn drie bekende tango’s 
verwerkt. Een groot compliment voor 
de solist hoe zij zich muzikaal wist te 
presenteren. Ook het orkest wist op 
zeer muzikale wijze deze jonge soliste 
te begeleiden. 
Tijdens Innuendo, Europa, A night like 
this en Another brick in the wall was het 
de beurt aan de Winterswijkse gitarist 
Tom Gregoog. Op fenomenale wijze 
nam hij de gitaar solo’s voor zijn reke-
ning. Zowel solist als orkest genoten 
zichtbaar van deze samenwerking.

60 jaar muzikant
In 1960 werd Gerda Borger – Dene-
kamp, lid van Excelsior, samen met 
andere kinderen van Demmerskamp 
en haar broers  begon ze aan haar mu-
zikale carriere. De eerste jaren speelde 
op de alt hoorn en nadat deze instru-
menten niet meer gebruikt werden in 
de fanfare maakte ze de overstap naar 
de bugel. Gerda heeft zich in de afgelo-
pen 60 jaar op allerlei manieren ingezet 
voor de vereniging. Vanuit de muziek-
bond KNMO kreeg zijn een prachtige 
gouden speld met 2 zirkonia’s.
Excelsior spreekt de hoop uit dat Gerda 
nog vele jaren muziek kan blijven ma-
ken en dankt haar voor alles wat zij 
voor de club heeft gedaan. 

Het nieuwjaarsconcert werk afgesloten 
met het overbekende Happy New Year 
van Abba.

ONBEDAARLIJK LACHEN BIJ 
TONEELGROEP VOORWAARTS
TWELLO.- Een avond lang schaterlachen, dat is waar ze het bij toneelgroep Voor-
waarts uit Twello voor doen. Op 7, 8, 14 en 15 februari a.s. speelt de toneelgroep 
de hilarische klucht ‘Pension van lichte zeden’ van Carl Slotboom. 

Het huis waar Cor en Betty van Ginkel onverwacht op moeten passen blijkt tot hun 
verrassing een pension te zijn. Er moet vegetarisch gekookt worden. Daarnaast 
moet Cor voor het eerst in zijn leven hard aan het werk; er moet namelijk gemas-
seerd en gemagnetiseerd worden. Allerlei gasten van uiteenlopende pluimage ar-
riveren. Zo ook de ietwat zonderlinge Joep Vriezenkolk. Hij komt logeren samen 
met zijn moeder (‘mama’) en kan het -naar zijn zeggen uitstekend vinden met de 
aanwezige jonge dames. Ook opera zangeres Adele Zwaanswijk laat zich van haar 
beste kant horen, dit tot ergernis van Cor. Voldoende ingrediënten zijn aanwezig 
voor een uiterst vermakelijke avond. De voorstellingen (aanvang 20:00 uur) wor-
den opgevoerd bij Restaurant Brasserie Korderijnk in Twello. Toegangskaarten 
zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Oonk en via de website van de toneelgroep: www.
toneelgroepvoorwaarts.nl. Kaarten voor het diner & theater arrangement kunt u 
rechtstreeks bestellen via de firma Korderijnk.            
         

VOORVERKOOP PAAS PARTY XXL IS BEGONNEN

KLARENBEEK.- Carnavalsvereniging Pacelli organiseert samen met ADAS 
Events op paaszaterdag 11 april hun traditionele Paas Party XXL. Vanaf 
veertien jaar is iedereen van welkom op dit jaarlijks terugkomend evene-
ment met de Pasen in Klarenbeek. Jong en oud kunnen weer los gaan in 
de grote zaal van Partycentrum. De Klaarbeek (voormalig Partycentrum De 
Nieuwe Zweep) aan de Klarenbeekseweg 93. Met 1000 bezoekers is de Paas 
Party XXL het ultieme feest om Pasen te vieren, want Pasen vier je met 
Carnavalsvereniging Pacelli!

Voorverkoopadressen & 
Online Voorverkoop
De Online voorverkoop is per zaterdag 
11 januari van start gegaan via de web-
site www.paaspartyxxl.nl. De Online 
voorverkoop gaat erg hard, dus wees 
op tijd voor je tickets. Online kost een 
ticket € 13,30 (dit is inclusief € 0,80 ser-
vicekosten) Scheelt 5 euro met aan de 
zaal. Dus de moeite waard om een tic-
ket te bestellen via www.paaspartyxxl.
nl, blijf lekker thuis in je luie stoel zitten 
en bestel snel en simpel via deze websi-
te! Per 5 februari  gaat de voorverkoop 
van start bij de volgende verkooppun-
ten: Klarenbeek -  Cafe/Snackbar De 
Klaarbeek, Wolters Tweewielers, Plus 
Imanse. Twello - Primera Oonk. Voorst 
- Coop Versluis. Apeldoorn - Hans z’n 
Frietje. Teuge - SJW Peco. Beekbergen - 
Primera de Damper. Eerbeek - Primera 
Tabor. Loenen - Cafe de Kroeg. Per-
soonlijke kaartverkoop - Klarenbeekse 
Bus (reserveringen klarenbeeksebus@
hotmail.com) Carnavalsvereniging Pa-
celli leden - Erwin Klumper & Jeroen 
Hendriksen. Geen zin om zelf tickets te 
halen? bij afname van 4 tickets komen 
we ze bezorgen. Mail naar cvpacel-

liklarenbeek@gmail.com of stuur een 
WhatsApp bericht naar 06-30932755. 
Verzeker je van een ticket voor Stuk, 
Rene Karst, Buren van de Brandweer, 
hele avond danseressen, DJ Sander, La-
sershows, Stef Ekkel en Partyfriex voor 
maar €12,50 in de online voorverkoop 
en bij de verkooppunten. 

Stuk (00:00 uur tot 01:00 
uur)
StukTV, ook wel Stuk is een Nederlands 
You Tube Kanaal. De presentatie word 
verzorgd door Giel de Winter, Thomas 
van der Vlugt en Stefan Jurriens. Dit 
trio maakt online video’s, wat vooral 
jong publiek trekt. Met 2,27 miljoen 
abonnees is StukTV het grootste Ne-
derlandstallige You Tube kanaal. De 
video’s zijn in totaal meer dan 1 miljard 
keer bekeken.
Dit trio treed ook op als DJ op grote fes-
tivals en evenementen in het land. Ze 
hebben zelf ook singles uitgebracht die 
je zeker gaat horen op Paas Party XXL. 

Rene Karst en Stef Ekkel 
(22:15 uur tot 22:55 uur)
Deze feestgangers hebben al veel 

hits op hun naam staan. Denk aan De 
Woonboot van Stef Ekkel en Atje voor 
de Sfeer van Rene Karst. Ook brengen 
ze samen veel nummers ten gehore, 
denk aan natuurlijk Liever te dik in de 
kist, als weer een feestje gemist en We 
zijn nog beter als we dronken zijn. Deze 
heren gaan zeker voor sfeer zorgen tij-
dens Paas Party XXL.

Partyfriex (23:15 uur tot 
23:45 uur)
Tom Wilborts & Bart Coppens vormen 
sinds 2013 feestduo PartyfrieX. De uit 
Budel afkomstige Bart is sinds jaren 
een bekende verschijning in de plaat-
selijke carnavalswereld. Café eigenaar 
Tom pakt achter zijn bar regelmatig de 
microfoon. Op deze plaats komen ze 
op het idee om samen een carnavals-
nummer uit te brengen. Hun debuut-
single Allemaal Voor Jou is direct een 
knaller en sindsdien zetten ze vele ca-
fé’s en feesttenten volledig op zijn kop. 
Nieuwe krakers volgen, zoals Elke Keer 
Hetzelfde, Deze Kroeg (Ya Ya Yippie), 
Meter Bier, 90’s Medley, Turbonaise, 
Leef Voor ’T Weekend. Voor hun single 
Ik Moet Zuipen zijn ze een samenwer-
king aangegaan met Schorre Chef. De 
plaat breekt alle records en wordt o.a. 
beloond met een Buma.NL Award voor 
beste single. 

Buren van de Brandweer 
(21:00 uur tot 22:00 uur)
Uitgefikte speakers, smeulende dans-
vloeren en doorgebrande sneakerzo-
len is het enige wat nog zal worden 
aangetroffen na een optreden van Bu-
ren van de Brandweer.In 60 minuten 
pompen zij een vuurzee van klappers 
door de mengtafel. Gegarandeerde 
chaos en energie in een opbouwende 
set met eigen hits en bekende knallers! 
Natuurlijk staat DJ Sander ook weer op 
het podium tijdens Paas Party XXL, met 
zijn legendarische lasershows. Sander 
maakt van elk feest een succes, of het 
nu feest, dance of house betreft, niets 
is hem te gek. En natuurlijk zullen de 
mooie uitgedoste danseressen ook 
weer op het podium staan. Aanvang 
20:00 uur!
Want Pasen vier je met Carnavalsver-
eniging Pacelli!

http://www.kinderyogadieren.com
http://www.kinderyogadieren.com
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.scklarenbeek.nl/kennedymars
http://www.toneelgroepvoorwaarts.nl
http://www.toneelgroepvoorwaarts.nl


Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen Geldig van woensdag 
22 januari t/m dinsdag 28 januari.22 januari t/m dinsdag 28 januari.

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

Rozijnenbrood  
Heel van €3.70 voor

Amandelkoeken
4 stuks van €2.60 voor

Krentenbollen
Zak 6 stuks van €2.46 voor

Dikkers mout brood
Per stuk van €2.25 voor

Maisbroodje
Per stuk 400 gram van €1.45 voor

Brood van de maand: Lekker Lijntje
Brood van volkoren tarwemeel met lijnzaad, zonnebloempitten 

en gepofte mais. Per stuk van €2.40 voor

Deze week alleen maar ronde, maar scherpe aanbiedingen!!!!
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WINTERWANDELING KLARENBEEK, DE 5E EDITIE!

KLARENBEEK.- Op zaterdagavond 25 
januari 2020 wordt in Klarenbeek al-
weer de 5e editie van de Winterwan-
deling georganiseerd. Een bijzondere 
winterwandeltocht die in het teken sta-
at van natuur, kunst en cultuur, dit keer 
met als thema “Over de grenzen”. 

De wandeltocht begint bij het MFC aan 
de Bosweg 12 en komt langs verschil-
lende locaties in Klarenbeek. Dit keer 
doet de route Het Boshuis (de voor-
malig Katholieke kerk), basisschool De 
Kopermolen, een buitenlocatie aan 
de Heideparkweg, de boerderij van de 
familie Elskamp en de buitenlocatie van 
de familie Hengeveld aan, om uitein-
delijk weer bij het MFC te eindigen. De 
hele avond staan lokale kunst en cul-
tuur centraal en de route zal sfeervol 
worden aangekleed met vuurkorven en 
verlichting in allerlei varianten. Kijk on-
derweg om je heen en laat je verrassen!

Lokale kunst & cultuur
In Het Boshuis verzorgen Muziekv-
ereniging Klarenbeek, Kinderkoor Klar-
enbeek en Popkoor Break Out voor de 
muzikale invulling. Comité Dorpsver-
fraaiing is daar ook aanwezig met een 
stand met bloemstukken, een verloting 
en zij laten zien wat zij allemaal doen 
voor het dorp Klarenbeek.   

In basisschool De Kopermolen zijn 
de werken van diverse kunste-
naars, die allemaal een link hebben 
met Klarenbeek, te bewonderen:  
Atelier Ludiek (www.atelierludiek.
com, gevestigd aan de Traandijk in 
Klarenbeek) is er met schilderijen en 
beeldhouwwerk. Sandra Bartels (www.

portretinbeeld.eu) maakt prachtige por-
tretten 
van huisdieren. Anne Elijzen maakt de 
meest bijzondere ontwerpen van ijzer 
en bestek, ook te zien op haar face-
bookpagina Anne’s kunstige kunst. Oud 
Klarenbeekse Annemarie Revenberg-
Mulder exposeert haar abstracte en 
realistische schilderijen en beeldend 
werk. Ammy Bedaf toont haar tekenin-
gen van dieren die zij met pastelkrijt 
maakt. 
Naast deze exposanten treedt in de 
multi-functionele ruimte van De Ko-
permolen “Theater zonder grenzen” uit 
Apeldoorn op. Deze groep bestaat deels 
uit professionele mensen uit de wereld 
van het theater die als vluchteling in 
Nederland hun leven opnieuw invulling 
moesten geven en uit amateurspelers 
die zo gezamenlijk de rijkdom van ver-
schillende culturen onder de aandacht 
brengen.

Onderweg, in de Heideparkweg, zorgt 
dorpskapel “De Spekboeren” uit Voorst 
voor een vrolijke noot. Zij maken mu-
ziek voor jong én oud. Blijf kijken en 
geniet, een dansje maken is uiteraard 
toegestaan!  

De tocht gaat verder naar de boerderij 
van de familie Elskamp, waar naast de 
koeien en kalfjes,  rockband Messed Up 
en de muzikale Klarenbeekse familie 
Schiphorst (bekend van Vuur en Good 
Things End) te bewonderen en te belu-
isteren zijn.

Bij de buitenlocatie van de familie Hen-
geveld aan de Hoofdweg zorgen de Stei-
erische Muzikanten voor de sfeer.

In het MFC tenslotte zorgt DJ Alfonso 
(Alfons Worm) ervoor dat de avond ook 
muzikaal wordt afgesloten, hij neemt 
zijn platenspelers en grote collectie sin-
gles en elpees mee. En onder het genot 
van een hapje en drankje kun je daar 
even gezellig napraten.   

Starttijd en deelnamekosten
De route is in twee richtingen op-
gesplitst (een Engelse en Duitse route), 
zodat niet iedereen tegelijk bij de lo-
caties aankomt. Starten is mogelijk tus-
sen 18.45 en 19.30 uur bij het MFC. De 
kosten voor deelname bedragen € 3,- 
per persoon en € 1,- per persoon voor 
kinderen tot 16 jaar. De verschillende 
locaties zijn “geopend” van 18.45/19.00 
uur tot 21.30/22.00 uur. Onderweg 
kunnen (tegen betaling) verschillende 
versnaperingen worden gehaald.

Kortom, een leuke avond, voor jong 
en oud, om het dorp eens op een an-
dere manier te leren kennen. De wan-
delroute is ongeveer 5 kilometer. Voor 
mensen die slecht ter been zijn, is het 
ook mogelijk om per auto de verschil-
lende locaties te bezoeken, vergeet dan 
niet eerst een stempel als bewijs van 
deelname te halen bij het MFC.  

Het is altijd handig om zelf een zak-
lamp of iets van verlichting mee te ne-
men.  Uiteraard dient - voor je eigen 
veiligheid en uit respect voor flora en 
fauna - niet van de paden afgeweken te 
worden. 

Volg voor meer info over deze bijzon-
dere winterwandeltocht de facebook-
pagina Winterwandeling Klarenbeek.  

 

JAN VAN OMMEN 
VERTELT OVER ZEETIJD

KLARENBEEK.- Zomer 2014, Jan van 
Ommen en zijn vrouw Ali wilden een 
vakantietocht naar de beroemde ko-
modovaranen maken. Drie dagen va-
ren vanuit Lombok, op een exotisch 
houten scheepje. Twintig toeristen met 
hun gids en vier bemanningsleden voe-
ren uit toen het schip plotseling zonk.  
Veertig uur dobberden zij in het water. 
“We hebben veertig uur lang de dood in 
de ogen gekeken en hadden al afscheid 
genomen”. Vissers hebben hen gered 
maar het had ook zomaar anders kun-
nen gaan. Wie er gered werd was wil-
lekeur, twee mannen hebben het niet 
overleefd. 

De vakantie werd een gevecht tussen 
paniek, doodsangst en overlevings-
drift. De Van Ommens overleefden. Het 
trauma zit veel dieper dan zij dachten. 
Nadat zij veilig terug kwamen in Neder-

land heeft Jan de schipbreuk op zijn ei-
gen wijze verwerkt. Hij besluit een boek 
te schrijven “Zeetijd” dat inmiddels vele 
malen de media heeft gehaald.

Woensdag 29 januari komt Jan van 
Ommen, inwoner van Klarenbeek, zijn 
verhaal vertellen over de schipbreuk 
tijdens de Klarenbeekse Koffieochtend. 
MFC, Bosweg 14 Klarenbeek10.00-12.00 
uur

Niet altijd heeft iedereen zin of energie 
om een lekkere lunch te maken. Dan is 
een uitnodiging voor een gezellige lunch 
een welkome verrassing. Woensdag 5 
februari is iedereen hartelijk welkom 
om aan te schuiven voor een heerlijk  
voorjaarslunchbuffet. MFC, Bosweg 14 
Klarenbeek 11.45 uur kosten € 6 pp. Op-
geven bij 06-12260021 of inloop@mfck-
larenbeek.nl  tot  31 januari.

OPTREDEN SOUTHERN COMFORT
IN GALERIE DE STATENHOED

TWELLO.- Ben je liefhebber van JJ Cale, Nora Jones of John Hiatt? Dan kun 
je zaterdagmiddag 1 februari volop genieten van het duo Southern Com-
fort in de galerie De Statenhoed in Twello. Het  duo brengt eigen arrange-
menten van Americana-covers: authentieke country, folk en blues in een 
modern jasje. Het optreden in het kader van de door de Kunstkring Voorst 
georganiseerde muziekcafé’s ‘Muziek op Zaterdag’ begint om 15.00 uur en 
is vrij toegankelijk.

Southern Comfort bestaat uit Rianne 
Leusink en Bart Zee. Beiden hebben 
ruimschoots hun sporen verdiend in de 
muziek, Rianne zingt, speelt én danst in 
Los Pajaritis, de bekende flamencofor-
matie uit Deventer. Bart was jarenlang 
de gitarist van de formatie Hubdah.
Roanne en Bert begeleiden hun mooie 
samenzang met zuidelijke klanken uit 
gitaren, ukelele en accordeon. Hun mu-
ziek is nu eens intiem en melancholisch 
en dan weer stuwend en vol energie. Het 
duo speelt met veel gevoel en grote pas-

sie de mooie muziekstijlen die de laatste 
eeuw in  Noord-Amerika zijn ontstaan.

Kortom, de moeite waard om de Staten-
hoed op 1 februari te bezoeken en vanaf 
15.00 uur te genieten van dit bijzondere 
optreden. De toegang is gratis, maar een 
gift voor de muzikanten wordt zeer op 
prijs gesteld. Galerie De Statenhoed aan 
de Dorpsstraat 11a is geopend vanaf 
14.00 uur. Je kunt dan alvast de groeps-
expositie van de Kunstkring bezoeken 
en genieten van een lekker drankje.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

KWARTJE KORTING VAN JAN BIJ 
TANKSTATION DCO VOORST
 

VOORST.-  Om te vieren dat tankstation DCO Voorst eindelijk weer 
goed te bereiken is, worden klanten uit de regio getrakteerd! Op 
25 januari geldt er éénmalig de actie ‘KWARTJE KORTING VAN JAN!’.  

Het heeft even geduurd: de werkzaamhe-
den aan de Rondweg en de hierop volgende 
renovatie van de Rijksstraatweg. Al met al, 
behoorlijk wat overlast voor omwonenden 
en klanten van tankstation DCO Voorst. 

Om te vieren dat klanten voor hun diesel, 
benzine, eten, drinken en de wasserette 
weer terecht kunnen bij de Croon, organi-
seert het a.s. zaterdag een dag vol acties, 
korting en feest. 

Op zaterdag 25 januari ontvangen klan-
ten van 8:00 tot 21:00 €0,25 korting op 
Euro en Diesel*. En tank je meer dan 
20L? Dan ontvang je ook nog eens ver-
schillende actiebonnen van bedrijven uit 
het dorp! 

*25 cent korting op de landelijke advies-
prijs.    

http://www.portretinbeeld.eu
http://www.portretinbeeld.eu
mailto:inloop@mfcklarenbeek.nl
mailto:inloop@mfcklarenbeek.nl
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WINTERSAFARI OP DE VELUWE BIJ LOENEN

LOENEN.- Hoe komen dieren aan hun 
voedsel in de winter? Welke sporen la-
ten ze na? De boswachter vertelt het je 
tijdens een stevige wandeling over de 
Veluwe bij Loenen. Prachtige winterse 
wandeling door de natuurgebieden Ree-
enberg en Hoeve Delle. Op zaterdag 1 
februari
 
Op zoek naar de sporen van grote zoog-
dieren op de Reeënberg en Hoeve Delle. 
Wie weet vang je een glimp op van een 
hert, een wild zwijn, een ree of misschien 

wel een vos. Of misschien hoor je wel 
het krassende geluid van overvliegende 
raven die op zoek zijn naar voedsel. We 
kunnen geen garanties geven, maar de 
kans is aanwezig dat we wild zien.

Heide en bos
Kom genieten van het gevarieerde win-
terlandschap op de Reeënberg en Hoeve 
Delle. Loop mee door de bossen met 
stevige klimmetjes op de Reeën berg en 
over het glooiende heidelandschap met 
jeneverbessen van Hoeve Delle.

Praktische info
Koop van tevoren online een kaartje
Doe stevige schoenen en warme kleding 
aan
Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar
Er is ook een Wintersafari voor gezinnen 
met kinderen vanaf 7 jaar!
Honden mogen helaas niet mee
Vergeet je verrekijker niet
De wandelafstand bedraagt circa 5-6 km

Meer informatie:  
www.nm.nl/wintersafari-loenen 

4* HOTEL DE SLAAPFABRIEK 
IN TEUGE WINT GOUDEN 
ZOOVER AWARD
TEUGE.- Op 16 januari 2019 zijn op de va-
kantiebeurs in Utrecht de Zoover Awards 
voor accommodaties uitgereikt. Ontbijt-
hotel De Slaapfabriek wint een Gouden 
Zoover Award. Gedurende het hele jaar 
2019 zijn er voldoende reviews geschre-
ven door vakantiegangers die hun erva-
ringen graag delen om anderen te helpen 
bij het vinden van de perfecte vakantie.

Een 9.5 voor De Slaapfabriek
Tijdens de feestelijke award uitreiking wa-
ren de beste accommodaties van Neder-
land aanwezig om de award in ontvangst 
te nemen. De consument beoordeelde De 
Slaapfabriek met een waarderingscijfer 
9,5.
 
“We zijn ontzettend blij met deze hoge 
waardering van onze gasten. We werken 
elke dag ontzettend hard om de beste 
service en kwaliteit te bieden en dan is 
het natuurlijk fantastisch dat dit wordt 
beloond met een Gouden Zoover Award, 
aldus Marjo Prigge- van der Linden.”

Gouden en zilveren Awards
De  best  gewaardeerde accommodaties 
zijn beloond met een Gouden Award. Alle 
accommodaties die tussen een 8 en 9 sco-
ren, krijgen een Zoover Award Zilver.

Uniek concept en exclusiviteit
Het exclusieve 4-sterren hotel biedt een 
uniek concept en is prachtig gelegen in 
het landelijke Teuge. Het hotel beschikt 
over 12 eigentijdse design hotelkamers. 
Met elk een eigen wereldthema. Zonder 

te vliegen, kan men in New York of Sydney 
slapen! Uiteraard omringd door alle luxe 
en comfort. Sinds kort heeft de Slaapfa-
briek er ook een fantastische vergader-
ruimte erbij welke 3D-geprint is.

De Vergaderfabriek is de eerste 3D-ge-
printe vergaderruimte van Europa en een 
toonbeeld van duurzame innovatie. Hier 
wordt u ontvangen in een perfecte cirkel 
van 9 meter met uitzicht over de weilan-
den. Dit bijzondere gebouw met dubbel 
gekromde wanden, stoelen gemaakt van 
gerecyclede petflessen, een plafond van 
gerecyclede kranten en isolatiekorrels 
gemaakt van melkzuur is ook ontwikkeld 
om uw beleving optimaal te ondersteu-
nen. De wandvullende projecties op maat 
zorgen voor een juiste sfeer en setting.   
Ook bijzonder is de mogelijkheid die De 
Slaapfabriek biedt om de beslotenheid en 
exclusiviteit van een private hotel te erva-
ren. Het gehele hotel staat ter beschikking 
om in alle rust te vergaderen en nadien te 
genieten van een heerlijke nachtrust. 

Over de Zoover Awards
De Zoover Awards zijn jaarlijks terugke-
rende publieksprijzen en geven erkenning 
aan de best gewaardeerde accommoda-
ties in Nederland en Europa. Door gasten 
simpelweg een review te laten schrijven 
over de ervaring tijdens het verblijf kan 
de accommodatiehouder kans maken op 
een Award. Alle reviews over het volledige 
jaar 2019 worden meegenomen. In janu-
ari 2020 worden de Awards op een feeste-
lijke manier uitgereikt.

VOORSTER MUZIEK EXPERIENCE 
KRIJGT MOOIE DONATIE

TWELLO.- Wat doet muziek met jou? Je 
kent vast het gevoel van kippenvel op je 
armen als er een mooi liedje op de radio 
voorbijkomt. En ben je weleens bij een 
concert geweest? Hoe indrukwekkend 
kan dat zijn! Geweldig toch, wat muziek 
kan doen? Om iedereen te laten ervaren 
hoe mooi muziek is, houden alle muziek-
verenigingen uit de gemeente Voorst de 
Voorster Muziek Experience. 

Donatie
Het Rabobank Donatiefonds heeft een 
bedrag van maar liefst €5000 gedoneerd 
om het muzikale feest tot een nog groter 
succes te maken. Met de donatie kan de 
dag groots worden aangepakt zodat ie-
dereen kan kennismaken met muziek én 
lekker mee kan spelen. 

Laat je verrassen
De Voorster Muziek Experience is een 
evenement dat alle Voorster muziekver-
enigingen samen organiseren. Misschien 
denk je bij ‘muziekverenigingen’ aan een 
fanfare of orkest dat ouderwetse schla-
gers speelt in een bijzonder kostuum. 
Laat je dan verrassen tijdens de muziek 
Experience. De muziekverenigingen la-
ten tijdens bijzondere optredens horen 
dat top-40 muziek ook leuk is als het 
door een groot orkest wordt gespeeld. 
Al die verschillende instrumenten, dat le-
vert een indrukwekkend muziekstuk op. 

Zelf meedoen
Tijdens de Experience kun je niet alleen 
komen luisteren, het is de uitgelezen 
kans om zelf eens een instrument op te 

pakken. Misschien was je eerder lid van 
een muziekvereniging en zou je de draad 
wel weer op willen pakken. Of wellicht 
ben je heel nieuwsgierig naar een speci-
fiek instrument. Tijdens allerlei interac-
tieve workshops kun je zelf ervaren hoe 
het is om deel uit te maken van een groot 
gezelschap muzikanten. 

Samenwerking
Het ZONE. College en Veluws College la-
ten je tijdens de Experience horen wat zij 
allemaal in hun mars hebben en de vaste 
bezoekers van Younger @ Heart zijn de 
afgelopen tijd ook druk geweest om iets 
moois in elkaar te zetten. Verwacht het 
onverwachte en wees welkom tijdens de 
Voorster Muziek Experience op 17 mei in 
sporthal Jachtlust in Twello. 

TECHNOLOGIE VOOR JONG 
EN OUD OP TECHNIEKDAG 
ACHTERHOEK
 

REGIO.- Op zaterdag 4 april organiseert 
VNO-NCW Midden samen met bedrijfs-
leven en onderwijs wederom de Tech-
niekdag Achterhoek. Een dag voor jong 
en oud om te ervaren hoe leuk en veel-
zijdig technologie is. Bedrijven en oplei-
dingen presenteren zich op deze dag 
met verschillende doe-, kijk- en speelac-
tiviteiten. De entree is gratis en iedereen 
is welkom.
 
Techniek is overal in huis, op school, 
het ziekenhuis en waar je maar kunt be-
denken. In je computer, in een lantaarn-
paal, een tafel en zelfs in je boterham. 
Achter al deze dagelijkse dingen zitten 
vakmensen. Op de Techniekdagen laten 
regionale bedrijven uit onder andere 
de Bouw, Elektro, Industrie, Zorg en ICT 

zien wat het inhoudt om in de techniek 
te werken en hoe leuk dit kan zijn. Doel 
is jongeren enthousiast te maken voor 
een opleiding en beroep in de techno-
logie.
 
Op de website www.techniekdag.nl is alle 
informatie te vinden over de verschillen-
de activiteiten. Kom proefjes doen, leuke 
dingen maken, op onderzoek uitgaan en 
programmeren. Kinderen, ouders, ge-
interesseerden: iedereen is welkom op 
deze prachtige publieksdag! 
 
Techniekdag Achterhoek
Datum: Zaterdag 4 april 2020
Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur
Locatie:  Assink Lyceum, Parallelweg 9, 
Neede
  
 

http://www.nm.nl/wintersafari-loenen
http://www.techniekdag.nl
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OVERNAME DGTF (WGTF) DOOR 
GOLFBAAN DE BREUNINKHOF IN 
BUSSLOO
 

BUSSLOO.-  Golfbaan de Breuninkhof is 
dit jaar goed begonnen! Twee Jaar gele-
den is Unigolf Bussloo BV (de golfbaan) 
overgenomen door een volledig nieuwe 
partij die onder andere het clubhuis vol-
ledig gerenoveerd heeft. Daarop volgde 
een stabiele ledengroei, waarbij ook de 
jeugd hun intrede heeft gedaan. Door 
het aantrekken van ondernemers, krijgt 
het geheel nu ook een professionelere 
uitstraling.
Nieuwe eigenaar Bjorn Beekman: “Dit is 
het juiste moment en ook de juiste A1-
locatie om de DGTF over te nemen!’
 
De Dutch Golf Teachers Federation (ook 
wel de WGTF: World Golf Teachers Fe-
deration) is een stichting met een groot 
aantal leden, die fanatieke golfer opleidt 
tot een serieuze golf teaching professio-
nal.  Door deze stap maakt Golfbaan de 
Breuninkhof tot een heus ‘Headquarters’ 
voor een groot deel van de landelijke 
golfprofessionals aangesloten bij deze 
stichting, waarbij de mogelijkheden tot 
uitbreiding, training en opleiding aan het 
begin van een prachtige carrière staan. 
De doelgroep van de DGTF/WGTF is de 

carrière-switcher die van zijn hobby een 
parttime of fulltime beroep zou willen 
maken.
 
DTGF
Wil je golfprofessional (golfleraar) wor-
den? Dan is de opleiding van de DGTF de 
ideale route. In tegenstelling tot andere 
is de DGTF-opleiding voordelig, compleet 
en binnen een afzienbare tijd te behalen. 
Golf is een steeds verder groeiende sport. 
Vanaf het begeleiden van beginnende 
golfers tot het opbouwen van de swing 
en het coachen van het spel in de baan 
zorgt de DGTF dat alle aspecten van het 
lesgeven uitvoerig worden behandeld. 
Ook worden onderdelen als de balvluch-
tenwetten, de principes van de swingbe-
weging alsmede de versnellingen in de 
swing goed uitgelegd. Materiaalkennis, 
BHV en biomechanica zijn onontbeer-
lijke onderdelen. U dient een week vrij te 
houden voor een practicum seminar dat 
buiten Nederland plaatsvindt en waarin 
het lesgeven aan de mat in al zijn aspec-
ten gedoceerd en getraind wordt. De ver-
volglessen vinden in de school in Utrecht 
of Bussloo plaats, op onze eigen driving 

range of op een bekende golfbaan. Er is 
een uitgebreid programma en alle oplei-
dingmodules worden aan u uitgelegd. U 
kunt hierna aan bijna alle handicapcate-
gorieën lesgeven. U bent na de opleiding 
lid van een organisatie die wedstrijden 
organiseert en u bezit een diploma dat 
erkend wordt door de World Golf Tea-
chers Federation. Ook kunt u met een 
portfolio nog examen doen bij de Neder-
landse Golf Federatie.
 
Heeft u ook interesse om ‘golf teaching 
professional’ te worden?
 
Business Meets Golf
Aankomende 13 februari organiseert 
de golfbaan een Businessclub-dag voor 
ondernemers, welke zijn gevestigd in de 
Stedendriehoek. Op deze dag zullen we 
een toernooi spelen met en tegen een 
aantal golf professionals van de DGTF. 
Wij laten u graag kennis maken met zo-
wel de DGTF als Golfbaan de Breunink-
hof. Heeft u interesse voor deze dag? 
Vraag naar meer informatie of meldt u 
aan bij Laura Pladdet: zij is bereikbaar via 
info@debreuninkhof.nl.
 

GERED GEREEDSCHAP VOORST 
TWELLO.- De Stichting Gered Gereed-
schap Voorst, die met zo’n 30 vrijwil-
ligers actief is met het restaureren van 
(oud) gereedschap, heeft ook in 2019 
weer een flink aantal projecten weten te 
realiseren.

In totaal 9212 stuks gereedschap opge-
knapt met een gewicht van 4370 kg. en 
een volume van 8,9 m3 en 194 naaima-
chines met een gewicht van 3489 kg en 
een volume van 19 m3, verdeeld over de 
volgende projecten: UGANDA: 85 naai-
machines, 9 vakgerichte opleidingssets 
voor 10 personen,                                              10 
sets voor uitoefenen vak door 1 per-

soon.   
CAMEROEN: 3 naaimachines, 1 vakge-
richte opleidingsset voor 10 personen.  

PHILLIPIJNEN: 10 naaimachines. MA-
LAWI: 20 naaimachines, voor uitoefenen 
vak. TANZANIA: 76 naaimachines, 1 vak-
gerichte opleidingsset voor 10 personen. 
Hierdoor kunnen: 194 mensen zichzelf, 
met de naaimachines, van inkomen 
voorzien.  
110 personen gelijktijdig, binnen ver-
schillende vakgebieden, opgeleid wor-
den tot vakman of vakvrouw en 20 men-
sen individueel een inkomen verwerven 
door hun vak uit te oefenen.

ZINGEN DOE JE SAMEN
GORSSEL.- Canticum Gorssel zingt 16 
mei Dido en Aeneas van Henry Pur-
cell. Wil jij die prachtige kameropera 
ook graag eens zingen en projectlid 
worden? Dat kan. Een hoge sopraan 
en een tenor en bas zijn van harte wel-
kom. 

Canticum is een koor van 35 tot 40 le-
den. Het is een mooie mix van geoe-

fende en minder geoefende zangers. 
Het koor staat onder leiding van Pau-
lien Roos. Plezier beleven aan het zin-
gen is het belangrijkste. 

Wil je meer informatie? Dat kan via 
ons mailadres: info@canticumgorssel.
nl of neem even contact op met onze 
secretaris Gelske Hermans, tel. 0575-
492761 www.canticumgorssel.

‘HET BUREAU’ GEOPEND
 
TWELLO.- Meer dan 400 bezoekers 
kwamen afgelopen zaterdag HET BU-
REAU bewonderen tijdens de inloopmid-
dag. Het compleet vernieuwde pand aan 
de Veilingstraat in Twello biedt kantoor-
ruimtes en flexplekken aan ZZPers, Start-
ups en MKB. Tijdens de inloopmiddag 
konden bezoekers de nog beschikbare 
ruimtes bekijken en hadden de 10 bed-
rijven die er inmiddels al zijn gevestigd 
ook de deuren geopend. Van het oude 
politiebureau is niets meer over. De rui-
mte is omgetoverd tot een inspirerende 
plek waar ondernemers naast een eigen 
plek ook een sfeervolle gezamenlijke 
ruimte en vergaderruimte hebben. Een 
mooie aanwinst voor Twello waar onder-
nemers kunnen ontmoeten en (samen)
werken.

Het voormalige politiebureau aan de 
Veilingstraat heeft een nieuwe bestem-
ming gekregen.

WOENSDAG 29 JANUARI 
OPEN DAG BIJ AVENTUS

REGIO.- Op woensdag 29 januari 2020 organiseert mbo-school Aventus een 
open dag van 17.00 – 21.00 uur. Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs 
met hun ouders én volwassenen die zich willen (om)scholen zijn welkom op 
de locaties in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De bezoekers kunnen zich 
oriënteren op een vervolgstudie in het mbo en maken kennis met Aventus. 
De school biedt kansrijke mbo-opleidingen in de richtingen Zorg, Welzijn, 
Techniek, Automotive, Economie, Handel en Creatieve industrie.

Zoveel keuze. No stress.
Met de open dag helpt Aventus toekomsti-
ge mbo-studenten bij hun beroepskeuze. 
Docenten en studenten bieden informatie 
aan over 200 verschillende beroepsop-
leidingen en beantwoorden vragen van 
leerlingen en ouders. Loopbaanadviseurs 
zijn aanwezig op de grotere locaties voor 
leerlingen die nog twijfelen over hun ver-
volgopleiding. Zij gaan in gesprek met hen 
en helpen met een interessetest. 

Maak kennis met de 
Topopleidingen volgens 
Keuzegids mbo 2020
Net als de vorige jaren zijn de opleidin-
gen in Beveiliging, Recreatie & Toerisme, 
Luchtvaartdienstverlening en Juridische 
dienstverlening opnieuw aangemerkt 
door de Keuzegids - een onafhankelijke 
gids over het mbo - als Topopleiding 2020. 
Daarnaast komen de opleiding Allround 
vakkracht onderhoud en de opleidingen 
in de Afbouw, zoals Schilder en (Decora-
tie) Stukadoor, nieuw in het overzicht van 
de Topopleidingen voor. Deze opleidingen 
werken nauw samen met het regionale be-

drijfsleven om de baankansen van de stu-
denten te vergroten. 

Geïnteresseerd in deeltijd 
mbo?
Iedereen die belangstelling heeft voor de 
combinatie werken en leren op het mbo 
(=BBL) kan terecht bij de opleidingen die 
deze opleidingsroute bieden, o.a. in de 
zorg, techniek, logistiek, industrie en ICT. 
Jongeren, volwassenen, carrière-switchers, 
zij-instromers of werkzoekenden kunnen 
hier al hun vragen stellen over het stude-
ren op het mbo in deeltijd.

Handig om je bezoek van te 
voren aan te melden
Iedereen kan zich van te voren aanmel-
den voor de open dag via aventus.nl en 
ontvangt dan een persoonlijke bevestiging 
met de locatie-adressen van de opleidin-
gen waar bezoekers in geïnteresseerd zijn. 
Alle 8 locaties in Apeldoorn, Deventer en 
Zutphen openen hun deuren. Op aventus.
nl staat ook welke opleidingen waar zijn. 
Voor meer info bel gratis met het Service-
en Informatiepunt op 0800 – 444 5555. 

mailto:info@debreuninkhof.nl
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NATUURWERKGROEP VOORST 
IN EEN NIEUW JASJE

VOORST.- Afgelopen zaterdag 18 januari 
was het al vroeg een gezellige drukte bij 
het gagelven in de bossen van landgoed 
Beekzicht. Terwijl de zonnestralen de 
ochtendkou langzaam verdreven gin-
gen de leden van de Natuurwerkgroep 
Voorst aan de slag. Om ervoor te zorgen 
dat de gewenste vochtige heidevegeta-
tie zich in het gavelven kan ontwikkelen 
is het belangrijk dat het gebied open 
blijft. Daarom werden opslag (kleine 
opkomende boompjes) van vuilboom 
en berk weggehaald. Ook werd er een 
amfibiehoop gemaakt. Dit bestaat uit 

een constructie van takken en grassen 
waar allerlei soorten amfibieën zoals sa-
lamanders en kikkers zich thuis kunnen 
voelen. De werkochtend werd afgeslo-
ten met een gezellige buitenborrel met 
als verrassing voor iedereen een nieuwe 
werk jas. Zo is de club nog beter herken-
baar! Lijkt het je ook leuk in de natuur te 
werken, nieuwe mensen te ontmoeten 
en houd je van aanpakken en gezellig-
heid? Voel je dan welkom om een keer 
te komen kijken. Neem contact op met 
coördinator Ewald Vredegoor op num-
mer 06-22618839. 

NIKKELS VIERT
125-JARIG BESTAAN
Nikkels uit Twello viert dit 
jaar haar 125-jarig bestaan! 
Deze mooie mijlpaal wordt 
in 2020 het hele jaar gepast 
gevierd met (gepensioneerde) 
medewerkers. Met voor ieder 
wat wils en voor jong en oud! 

Nikkels is een veelzijdig en 
innovatief familiebedrijf met 
ongeveer 170 medewerkers. 
Het bedrijf werkt voor en 
samen met een groot aantal 
vaste opdrachtgevers zoals 
woningbouwverenigingen, 
projectontwikkelaars, bedrij-
ven, beleggers en zorgorga-
nisaties. Daarnaast genereert 
Nikkels een aanzienlijk deel 
van de opdrachten uit onze 
eigen projectontwikkeling.

De geschiedenis van Nikkels 
bouwbedrijf, voor velen geen 
onbekende naam in Twello en 
omstreken, voert terug naar 
twee eeuwen geleden. Het 
is eind 19e eeuw, om precies 
te zijn in 1895, als Jacobus 
Nikkels als plattelandstim-
merman zijn eigen bedrijf 
begint in het bakhuisje naast 
zijn boerderij. Het bakhuisje 
en de boerderij stonden op 
de plek waar Nikkels nu nog 
steeds gevestigd is, aan de 
Zuiderlaan 1 in Twello. 

Het bedrijf groeide van 
eenmanszaak timmerbedrijf 
steeds groter en inmiddels 
is de 3e generatie toegetre-
den in het bedrijf. Midden 
jaren 50 kreeg Timmerbedrijf 
Nikkels een nieuwe naam: 
Aannemersbedrijf B. Nik-
kels & Zonen. Niet alleen de 
naam werd veranderd, ook 
de werkzaamheden werden 
uitgebreid met de komst 
van Jaap. Naast het vak van 
timmerman kon Aannemers-
bedrijf B. Nikkels & Zonen nu 
ook metselen. 

Inmiddels is het eind jaren 
80 als huidige directeur en 
4e generatie Bert Nikkels het 
stokje overneemt van zijn 

vader Reinier. De naam van 
het bedrijf is dan inmiddels 
gewijzigd in Nikkels bouw-
bedrijf bv met het bekende 
groene logo. In deze periode 
zorgt het bouwen van diverse 
cataloguswoningen voor door 
een groot deel van Nederland 
voor een opdrachtgever uit 
Almelo voor een exponentiële 
groei van medewerkers en 
daarmee ook het bedrijf. Nik-
kels groeide letterlijk uit haar 
jasje en dus werd er in 1989 
een nieuw kantoor gebouwd 
op de hoek van de H.W. Ior-
densweg en de Zuiderlaan. Dit 
is de basis van het kantoor 
zoals we dat nu nog kennen. 

Een structurele groei van 
vaste opdrachtgevers, veel 
seriematige bouwprojecten 
en de start van een eigen 
projectontwikkelingstak De 
Vijfhoek zorgden in de negen-
tiger jaren voor een verdere 
groei van Nikkels bouwbedrijf. 
Deze eigen projectontwikke-
lingstak werd verder gepro-
fessionaliseerd tot het huidi-
ge Nikkels projecten b.v. door 
Gerrit Nikkels, zoon van Jaap, 

die in 2000 het bedrijf kwam 
versterken. Inmiddels zijn 
onder deze noemer al veel 
verschillende nieuwbouwpro-
jecten gerealiseerd, variërend 
van klein tot groter en zowel 
zelfstandig als met diverse 
samenwerkingspartners. 

In de jaren ’10 van deze eeuw 
ging Nikkels steeds vaker gro-
tere projecten bouwen, maar 
diende zich ook een nieuwe 
crisis aan. En ook in deze cri-
sis bleek het bedrijf voldoen-
de bestendig en kan Nikkels 
nu succesvol kijken naar de 
toekomst. In deze periode 
nam ook de 5e generatie, 
Emiel en Luuk Nikkels, zonen 
van Bert, deel in het bedrijf.  
125 jaar later is Nikkels een 
gezond en mooi bedrijf. De 
rijke historie met inmiddels 5 
generaties Nikkels’ maakt wat 
het bedrijf nu is: een prachtig 
familiebedrijf. Waar medewer-
kers te allen tijde worden ge-
waardeerd voor wat zij doen: 
het met elkaar realiseren van 
hele mooie bouwprojecten in 
de Stedendriehoek maar ook 
daarbuiten. 

LED IT GO VHC
 

TWELLO.- Tijdens een goed bezochte 
nieuwjaarsborrel heeft hockeyclub VHC 
op 4 januari jl. de compleet nieuwe 
LED-verlichting officieel in gebruik ge-
nomen.  De eer voor deze handeling 
kwam toe aan Thijs Merks, een jonge 
en betrokken VHC-er. Met een simpele 
vingertip van hem startte muziek en een 
lichtshow. Het gehele VHC-terrein is nu 
met LED verlicht.

Martin Bolderman van Sportverlichting.
com regelde de aanleg van de lichtinstal-
latie en vertelde hoe verfijnd het systeem 
met een app bediend kan worden. Zowel 
de lichtsterkte als de precieze light-spots 
kunnen worden bepaald, zodat nooit on-
nodig licht brandt.  

‘’De kleine handeling van Thijs, staat voor 
een grote stap voor VHC. De club  geeft 
hiermee verder vorm aan haar ambitie 
om een maatschappelijk verantwoorde 
vereniging te zijn,’’ sprak voorzitter Johan 
Homan. VHC had al de gezonde kantine, 
het rookvrije terrein, een clubhuis met 
gerecyclede autobanden en daar komt 
dus nu duurzame verlichting bij.  Van het 
nieuwe licht kon meteen dankbaar ge-
bruik gemaakt worden bij de onthulling 
van een nieuwe banner van de hoofd-
sponsor van VHC. Twee van de jongste 
VHC-leden -Jorn en Lars- trokken de ban-
ner in vorm. Een prachtige start dus van 
het nieuwe jaar voor VHC. Iedereen die 
een keer wil komen kijken, is welkom 
aan de Zuiderlaan! 

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

Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu
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Vrijdag 24 januari, OPEN HUIS DANIËL DE BROUWERSCHOOL
Lathmerweg 4 te Wilp, 14.00 - 16.00 uur

Woensdag 22 januari, MINI-CURSUS FOTOBOEK MAKEN TWELLO
Bibliotheek te Twello, 14.00 - 16.00 uur

Zaterdag 25 januari, WINTERWANDELING
MFC Klarenbeek, Start: 18.45 - 19.30 uur

Zondag 26 januari , NIEUWJAARSCONCERT SLANINA-CESTA MUSIKANTEN
Dorpshuis Voorst, 14.00 - 16.00 uur

Maandag 27 januari, INLOOPSPREEKUUR ‘ERVAAR HET OV’
Bibliotheek (Stromarkt) te Deventer, 10.00 - 11.30 uur

Zaterdag 1 februari, BUURTCAFÉ POSTERENK
WilperMolen te Posterenk, 16.00 - 19.00 uur

Dinsdag 11 februari, INFORMATIEAVOND OVER CURSUS MOESTUINIEREN
Gemeentehuis te Twello, 19.15 - 21.00 uur

Vrijdag 24 januari, NIEUWJAARSRECEPTIE POSTERENK E.O.
WilperMolen te Posterenk, 19.45 - 22.00 uur

Zondag 26 januari, JONGE MEESTERS WILP - ELINE HENSEL
Dorpskerk te Wilp, 15.00 - 16.30 uur

Maandag 27 januari, VRIJWILLIGERSACADEMIE ‘WORD EEN SOCIAL MEDIA PRO!’
Klein Twello, 13.00 - 15.30 uur

Zaterdag 8 februari, DRUMS ‘N POP
Dorpshuis d’Olde Schole te Terwolde, 20.00 uur

Zaterdag 25 januari, COMPUTERVRAAGDAGEN VAN SENIORWEB TWELLO
Bibliotheek te Twello, 11.00 - 14.00 uur

Donderdag 23 januari, LEZING ‘EEN HANDVEST VOOR COMPASSIE’
Bibliotheek te Twello, 20.00 - 22.00 uur

Agenda

Kijkindekernen.nl is hét online dorpsplein van de gemeente Voorst. Iedere inwoner kan 
hier een account aanmaken, individueel of namens een organisatie. Vervolgens heb je de  
mogelijkheid om activiteiten te plaatsen. Wij zullen deze vervolgens delen via bovenstaan-
de agenda en onze Facebookpagina. Daarnaast bied KijkindeKernen nog meer mogelijk-
heden zoals het plaatsen van een hulpvraag, prikbordadvertentie, vacature of nieuws-
bericht. Voor vragen kunt u terecht bij Guus Kroes (g.kroes@mensenwelzijnvoorst.nl) of  
Chris Frencken (c.frencken@voorst.nl)

MOPPEREEND OP KINDERCENTRUM 
DE KRUIMELKRING

TWELLO.- Van woensdag 22 januari t/m vrijdag 1 februari zijn de Nationale 
Voorleesdagen. Ook Kindercentrum de Kruimelkring doet hier aan mee. Dit 
jaar had De Kruimelkring verschillende ondernemers uit Twello en een me-
dewerkster van de bibliotheek Twello uitgenodigd om in de 5 peutergroe-
pen te komen voorlezen.

Doel
Doel van deze jaarlijkse campagne 
is het stimuleren van voorlezen aan 
kinderen, die zelf nog niet kunnen 
lezen. Belangrijkste redenen om 
voor te lezen zijn de taalontwikkeling 
en het plezier! Het nationale voor-

leesboek is dit jaar Moppereend van 
Joyce Dunbar.

Ondernemers en 
medewerkster bibliotheek 
lezen voor
De voorlezers waren Erna en Shirley 

van Boekhandel Oonk, Dinant van 
Van Hees Groente en fruit, Mar-
tin van Jumbo Supermarkten en 
Regina van de Bibliotheek Twello. 
Natuurlijk hoorde er ook bij dat 
er samen een broodje werd gege-
ten en een kopje Woezel en Pip-
thee werd gedronken. Het zelf 
smeren van het brood vinden de 
peuters bijna altijd het allerleukst!  
Het team van De Kruimelkring dankt 
de ondernemers en de bibliotheek 
voor hun medewerking. 

ER IS RUIMTE VOOR NIEUWE 
KRINGLEDEN BIJ DE MANNENKRING
 
DEVENTER.-  De kringen is een lan-
delijke vereniging die groepen orga-
niseert door heel Nederland, waarin 
maandelijks een avond samen wordt 
doorgebracht met ongeveer 10 perso-
nen Het doel is: gelijkgestemden ont-
moeten, praten, samen activiteiten; 
ondernemen en gezelligheid; Zowel 
mannen als vrouwen kunnen reage-
ren. Je leeftijd is niet alles bepalend 
om aan een kring deel te nemen ... ; 

Momenteel is er 1 mannenkring in De-
venter en 1 vrouwenkring. Dus stuur 
een email (deventerkringen@hotmail.
com) voor verdere informatie en neem 
gewoon de stap om met soortgenoten 
maandelijks een leuke avond te heb-
ben en leuke dingen doen samen...; 
Kijk ook op de website van De Kringen 
voor verdere informatie... http://www.
dekringen.nl https://deventer-man-
nenkring.jimdosite.com/ 

EEN MOOIE SPONTANE ACTIE 
VAN 2 DAMES UIT WILP
 

WILP.- Deze twee dames uit Wilp 
waren afgelopen zaterdag middag 
tijdens hun wandeling heel goed be-
zig. Vanaf de Binnenweg in Wilp tot 
aan de Poll laan in Voorst hadden ze 
al twee grote zware vuilniszakken vol 
met zwerf afval verzameld. Bij een 

boerderij onderweg kregen ze twee 
nieuwe vuilniszakken. Wie weet in-
spiratie voor wanneer je eens niks te 
doen hebt???
 
Natuurlijk moet dit niet nodig zijn....
maar helaas wel....

SPORT NIEUWS
WEGWERKZAAMHEDEN A1 
APELDOORN-AZELO JANUARI 
 REGIO.- Rijkswaterstaat start eind januari met wegwerkzaamheden op het 
traject Bathmen-Markelo op de A1 Apeldoorn-Azelo. Vanaf 27 januari rijdt 
het verkeer op dit weggedeelte in beide richtingen via twee versmalde rij-
stroken. Dit betekent dat het verkeer zich moet aanpassen aan een nieuwe 
situatie. Op de versmalde rijstroken geldt een maximum snelheid van 90 
km/h. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minuten. 

A1 Bathmen-Markelo
Eind januari vervolgt de aannemer de 
wegwerkzaamheden op het traject 
Bathmen-Markelo aan de rechterkant 
van de weg. Om ruimte te maken voor 
deze werkzaamheden rijdt het verkeer 
op dit traject in de richting van Deven-
ter via twee versmalde rijstroken. Me-
dio maart geldt dit voor het verkeer in 
beide richtingen.

Weekendafsluiting 
In januari zijn vanwege werkzaamhe-
den de op- en afrit Deventer-Oost en 
Lochem alsook de verzorgingsplaats 
Bolder geheel afgesloten. 
• van vrijdag 24 januari 21.00 uur tot 
maandag 27 januari 05.00 uur.
We asfalteren dan de weg bij Deven-
ter-Oost en passen vangrails aan en 
verwijderen barriêres op het traject 
Bathmen-Markelo. Omleidingsroutes 
worden ter plaatse met gele borden 
aangegeven.
Houd rekening met ernstige hinder
Tijdens de werkzaamheden blijven 
twee rijstroken in beide richtingen be-
schikbaar. Rijstroken zijn verlegd en 

versmald en de maximum snelheid is 
90 kilometer per uur. De vertraging kan 
oplopen tot meer dan 30 minuten. 

Verder moet het verkeer 
rekening houden met: 
• meer oponthoud in de spits 
• een inhaalverbod voor vrachtverkeer
• zo nodig een tijdelijke afsluiting van de 
op- en afritten 
• bij kortstondige werkzaamheden (zo-
als het plaatsen van wegafzettingen) 
een maximum snelheid van 70 km/h. 
Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het 
weekend waarbij er tijdelijk één rij-
strook beschikbaar is voor het verkeer 
of het verkeer kort wordt stilgezet.
 
Advies aan weggebruikers
• Pas tijdig snelheid aan en hou vol-
doende afstand 
• Volg de aanwijzingen op de borden 
langs de weg
• Houd rekening met extra reistijd en 
vermijd zoveel mogelijk de spits
• Raadpleeg de actuele verkeersinfor-
matie via de app Rijkswaterstaat Actu-
eel of volg het Twitterkanaal @RWSver-

keersinfo
 
Vergroten capaciteit A1 
Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt voor 
veel vertraging op de A1 Oost tussen 
Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een 
belangrijke verbinding tussen econo-
mische gebieden binnen en buiten Ne-
derland. Goede doorstroming op deze 
route is belangrijk voor de bereikbaar-
heid en economische ontwikkeling van 
de regio. Daarom werken rijk en regio 
samen aan het vergroten van de capaci-
teit van de A1 Oost in het verbreden van 
de A1: tussen Apeldoorn en Deventer 
naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer 
en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie?
Verkeersinformatie is te vinden op 
www.rijkswaterstaatverkeersinforma-
tie.nl.
Informatie over wegwerkzaamheden 
staat op www.VanAnaarBeter.nl
 Achtergrondinformatie over de uitbrei-
ding van de A1 Apeldoorn-Azelo is na te 
lezen op www.A1Oost.nl.

Men kan ook bellen met het gratis in-
formatienummer van Rijkswaterstaat 
op 0800-8002 van maandag tot en met 
vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en 
in het weekend en op feestdagen van 
10:00 uur tot 18:30 uur.

EEN EIGEN KRANT LATEN MAKEN?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.

MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91

mailto:deventerkringen@hotmail.com
mailto:deventerkringen@hotmail.com
http://www.dekringen.nl
http://www.dekringen.nl
https://deventer-mannenkring.jimdosite.com/
https://deventer-mannenkring.jimdosite.com/


Model: Esther Vriend
Leeftijd: 50 jaar
Woonplaats: Harfsen
Kapper: Roos en Rosa, Frendz

Visagie: Rosa, Frendz

Kleding: Maureen, For-Fashion

STYLE TIME
Frendz Roos en Rosa:
Esther kwam binnen met een schuine 
geknipte bobline, waar bij het volume 
aan de onderkant zat. Om het volume 
op de jukbeenderen te laten vallen 
past het beter bij haar gezichtsvorm. 
Door wat lagen in het haar te knippen 
krijgt ze meer volume en slag in het 

haar. Qua kleur hebben wij voor 
een kastanje rode tint gekozen 
dat geeft Esther ook meer warmte 
in het gezicht.Daarnaast hebben 
wij een paar folies in het voorste 
gedeelte van het haar aangebracht 
zodat de kleur meer dimensie krijgt. 
Tijdens het föhnen hebben we als 
eerst volume gecreëerd en daarna 
gekruld. De Finishing Lacquer van 
L’anza hebben we gebruikt om nog 
wat meer speelsheid en volume te 
creëren.

Rosa Frendz:
Esther heeft een mooie egale huid 
waarmee ik alle kanten op kan. Om 
te beginnen gebruik ik een beige 
concealer onder haar ogen, neus en 
jukbeenderen om iets meer balans 
in het gezicht te brengen. Met een 
bronze poeder breng ik wat kleur 
aan op haar gezicht. Voor haar ogen 
koos ik voor bruine tint om haar ogen 
meer te laten spreken. Met de rode 
lipstick maak ik de look helemaal 
compleet.

Maureen For-Fashion:
Esther draagt een groen dress-
shirt met een knoopsluiting over de 
gehele lengte. De lintceintuur is op 
haar rug geknoopt wat zorgt voor 
een licht getailleerde look. De lange 
sjaal waarin meerdere kleuren zijn 
verwerkt maken de rode detailkleur 
tot een geheel. Dit dress-shirt krijgt 
haar draagcomfort door toepassing 
van een zwaardere kwaliteit viscose 
met polyester en elastan en kan op 
twee manieren gedragen worden. Als 
jurk zoals Esther hier laat zien of open 
als een lange blazer. Een kledingstuk 
met mogelijkheden! Actie van deze 
metamorfose: het groene dress-shirt 
uit onze nieuwe collectie van € 79,95 
nu twee weken met 10% korting!

Model: Esther Vriend
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DEELNEMERS SPORTCAFÉ BOUWEN SAMEN 
AAN LOKAAL SPORT- EN BEWEEGAKKOORD 
IN DE GEMEENTE VOORST
 
 

KLARENBEEK.- Donderdag 16 janu-
ari werd tijdens het Sportcafé op sport-
park De Pauw in Klarenbeek duidelijk 
dat sport en bewegen in de gemeente 
Voorst een belangrijk thema is. Tijdens 
deze bijeenkomst werd input verzameld 
voor het lokale sport- en beweegak-
koord. In dit akkoord maken lokale par-
tijen als gelijkwaardige partners afspra-
ken over de sportieve ambities binnen 
de gemeente Voorst.
 
Voor én door iedereen 
De gemeente Voorst ging, net als tien-
tallen andere Gelderse gemeenten, aan 
de slag met de ambities uit het in 2018 
afgesloten Nationaal Sportakkoord. Dit 
akkoord wil bereiken dat iedereen met 
plezier kan sporten en bewegen. Doelen 
op het gebied van bijvoorbeeld vitale 
sportorganisaties, sporten met een be-
perking en het stimuleren van jeugd en 
ouderen zijn hierin opgenomen. Wet-
houder Hans van der Sleen: “De doel-
stellingen zijn alleen te halen als hier 
op lokaal niveau op wordt ingezet, met 

alle organisaties samen. Het opstellen 
van een lokaal sportakkoord voor én 
door de inwoners van een gemeente 
is daarbij een belangrijke pijler.” Naast 
de wereld van sport en bewegen was 
er sprake van een grote diversiteit aan 
maatschappelijke organisaties. 

Sportakkoordenspel
Het door de Gelderse Sport Federatie 
ontwikkelde ‘sportakkoordenspel’ werd 
gebruikt om op een interactieve manier 
de belangrijkste kernpunten op sport- 
en beweeggebied in de gemeente te be-
noemen. Tijdens het spel werden in vijf 
groepen de thema’s uit het Nationaal 
Sportakkoord besproken: inclusief be-
wegen, duurzame sport- en beweegom-
geving, vitale sport- en beweegaanbie-
ders, positieve sportcultuur, van jongs af 
aan vaardig in bewegen en topsport die 
inspireert duurzame sportomgeving, vi-
tale sport- en beweegaanbieders, inclu-
sief sporten en vaardig in bewegen. Het 
spel werd afgesloten door de belang-
rijkste tips, onderwerpen en wensen op 

puzzelstukken te schrijven. Zo dachten 
de aanwezige organisaties (waaronder 
o.a. verenigingen, gemeente, zorg & 
welzijn, onderwijs en commerciële par-
tijen) mee over de inhoud van het lokale 
sport- en beweegakkoord. 
 
Vervolg
Na het verzamelen van alle puzzelstuk-
ken werden een aantal opgeschreven 
ambities kort plenair be
sproken. Aan de sportformateur en de 
kerngroep de vervolgtaak om samen 
met alle overige betrokken organisaties 
de puzzel ‘op te lossen’ en tot een pas-
send Voorster sport- en beweegakkoord 
te komen. 
 
 
Vragen
Als u ook mee wilt denken of vragen 
heeft over het lokale sport- en beweeg-
akkoord, kunt u terecht bij sportforma-
teur Annemiek van de Grint via 
annemiek.van.de.grint@
geldersesportfederatie.nl.

Fotograaf: Paul Meima

ONTHULLING NIEUWE SPELERSBUS GO AHEAD EAGLES

DEVENTER.- In het bijzijn van selectiespelers, staf, supporters en Business 
Partners van Go Ahead Eagles werd afgelopen vrijdag de nieuwe spelersbus 
van de club onthuld op het supportersplein van De Adelaarshorst in De-
venter. Nadat de bus was ontdaan van het metersgrote spandoek waarin 
het was gewikkeld, konden alle genodigden de rood-gele aanwinst in volle 
glorie bewonderen.

Spelers en staf spoedden zich direct 
na de onthulling naar de ingang van de 
spelersbus om het fraai vormgegeven 
interieur (inclusief eigen keukenblok) te 

bekijken. Ook de overige aanwezigen 
maakten gretig gebruik van de mogelijk-
heid om de nieuwe spelersbus van bin-
nen te aanschouwen.

De afgelopen weken heeft TCR Tours 
uit Raalte, vervoerspartner van Go 
Ahead Eagles, ziel en zaligheid ge-
stoken in de realisatie van de nieuwe 
spelersbus, die rondom voorzien is 
van verrassende bestickering. Afge-
lopen zondag namen spelers en staf 
van Go Ahead Eagles de spelersbus 
voor het eerst officieel in gebruik tij-
dens de uitwedstrijd tegen FC Den 
Bosch (2-3 zege).

VOETBALAVOND VOORWAARTS 
TWELLO.- Komende zaterdag een pri-
meur op Sportpark De Laene. Voor het 
eerst speelt het 1e elftal van Voorwaarts 
een competitiewedstrijd op een zater-
dagavond. 
De tegenstander is één van de meest 
gerenommeerde clubs uit de regio: 
ROHDA.
De Club uit Raalte speelt sinds jaar en 
dag in de hogere regionen van het ama-
teurvoetbal. Éénmaal (in 1979) werd de 
club zelfs algeheel Landskampioen bij 
de amateurs. Sindsdien heeft de groot-
macht uit Raalte (ruim 1500 leden) wel 
een sportieve veer moeten laten. De club 
is echter ambitieus, en maakt er dan ook 
geen geheim van voor niets minder dan 
de titel te gaan. Terug naar de Hoofd-
klasse is het streven. 
Voorwaarts grijpt deze veelbelovende 
wedstrijd aan om er een ware happening 
van te maken: de Voorwaarts Voetbal-
avond. Zo is er vooraf voor alle sponsors 
en overige liefhebbers een stamppotbuf-
fet. Aansluitend zullen een aantal promi-
nente gasten worden geïnterviewd: Kick 
Maatman, Marcel Geestman en Martin 

Berends
Kick was in de afgelopen jaren hoofdtrai-
ner bij zowel ROHDA als Voorwaarts; 
Marcel Geestman (huidig Hoofdtrainer 
bij Schalkhaar) speelde in het verleden 
bij beide verenigingen, en ex CUPA-spe-
ler Martin Berends is na een periode bij 
ROHDA nu actief als techniektrainer bij 
de jeugd van Voorwaarts. Gastheer Ste-
fan Rutgers zal samen met hen diverse 
onderwerpen de revue laten passeren. 
Tegelijkertijd wordt er een voorwedstrijd 
afgewerkt tussen jeugdteams van beide 
clubs. 
Om 1900u wordt er gefloten voor de af-
trap. Zal de ploeg uit Twello op kunnen 
tegen grootmacht ROHDA? We gaan het 
zien op zaterdagavond de 25e. Voor de 
inwendige mens wordt in ieder geval 
goed gezorgd: Langs de lijn kunt u   te-
recht voor warme chocolade en Glüh-
wein, en uiteraard is de keuken open 
voor een warme hap
Na de wedstrijd is de kantine geopend 
voor een gezellig feest, met muziek ver-
zorgd door DJ Remco. En feestvieren kan 
men aan De Laene. 

ACTIVIA
Zondag 26 januari
14:00 Vaassen 1 - Activia 1
10:30 Activia VR – Broekland VR

CCW ’16                      
Zondag 26 januari
09.30 CCW 3 – V en L 3
14.00 CCW 1 – Marienheem 1
Vrouwen
11.00 CCW 1 – Heino 1
13.00 CCW2-Lemelerveld/Lemele1

TERWOLDE
Zondag 26 januari 
14.00 Terwolde 1 – Go Ahead D. 1
Vrouwen
11.30 AZC/Eefde 1 – Terwolde 1 
11.30 Raalte 2 – Terwolde 2 

TEUGE
Zaterdag 25 januari
14:30 Advendo 1 - Teuge 1
12:00 ESC 2 - Teuge 2
14:30 Teuge 3 - Helios 2
14:30 Teuge 4 - Helios 6
12:30 Teuge 5 - Turkse Kracht 5

TWELLO
Zaalvoetbal Zuiderlaan
Vrijdag 24 januari
19.30 Twello 1 – Twello 2
20.30 Twello 4 – Colmschate 2
Elders
20.00 Klarenbeek 1 – Twello 3
21.00 Helios 1 – Twello 5
Maandag 27 januari  
20.15 Orderbos 2 – Twello 3
Veldvoetbal
Zondag 26 januari
09.30 Voorwaarts 9 – Twello 2

10.00 Twello VE – AZC VE
10.30 Go-Ahead D.5 – Twello 3
14.00 De Gazelle 1 – Twello 1
Volleybal Zuiderlaan
Dinsdag 28 januari
20.15 Twello DR 1 – Luttenberg DR 1
20.15 Twello DR 2 – Salvora DR 1
Woensdag 29 januari
20.15 Twello HR 1 – Vios Eefde HR 1
20.15 Twello XR 2 – Twello XR 3
21.15 Twello XR 1 – Welsum XR 1
 

V EN L
Woensdag 22 januari
20:00  Dalfsen VR1 - V en L VR1 
Zondag 26 januari
09:30  CCW 3 - V en L 3
10:00  V en L VE1 - WWNA VE1
11:00  V en L VR1 - Avanti W. VR1
14:00  V en L 1 - Wissel 1
Woensdag 29 januari
19:30  V en L VR1 - ZVH VR1

VOORWAARTS
Donderdag 23 januari 
Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts DS4 – Salvora DS2
19.00 Voorwaarts DS5 – Bruvoc DS2
19.00 Voorwaarts HR1 – Borplat HR1
21.00 Voorwaarts HR2 – WSV HR2 
21.00 Voorwaarts HS2 – Avior HS6
21.00 Voorwaarts HS4 – VZK HS4 
Vrijdag 24 januari
Futsal Jachtlust
21.00 VW 1/ADAS Groep-Loenermark 1
Zaterdag 25 januari 
Volleybal Jachtlust
Voorwaarts DS1–HeyendaalDS1
Voorwaarts HS1–Skopein WivocHS1
Voetbal De Laene
19.00 Voorwaarts T1–Rohda Raalte T 1
Zondag 26 januari 
Voetbal de Laene 
09.30 Voorwaarts T 10–Voorst 3
09.30 Voorwaarts T 9 – Twello 2
11.30 Voorwaarts T 7 – Vaassen 3
11.30 Voorwaarts T 8 – Rohda Raalte 9

SPORT NIEUWS

KAARTMARATHON BIJ VOORWAARTS
TWELLO.- De s.v. Voorwaarts organiseert  
op zaterdag 25 januari a.s. weer haar jaar-
lijkse halve kaartmarathon voor Jokeren 
en Klaverjassen.  We starten om 10.00 uur 
en eindigen om 16.00 uur met de prijsuit-
reiking. Ook is er weer een verloting met 
zeer aantrekkelijke prijzen. Hoe meer loten 
er verkocht worden, hoe groter is de prij-
zenpot (om met de woorden van de Post-
codeloterij te spreken). Uiteraard wordt de 
inwendige mens niet vergeten, want we 
zullen weer een prima lunch regelen (zoals 

u van ons gewend bent).  Dus alle reden 
om te komen, maar wel vooraf even op-
geven, want we stoppen bij een deelname 
van maximaal 120 personen.  Schroom 
niet en speel mee. Opgave kan door uw 
naam op de intekenlijst in de kantine te 
zetten of telefonisch bij Jan Logtenberg ( 
klaverjassen tel. 273988) en Annie Kl. Swor-
mink ( jokeren tel. 274068). De marathon is 
van 10.00 – 16.00 uur en de prijs voor deel-
name hebben wij als organisatie wederom 
kunnen houden op  12,00 euro.

mailto:annemiek.van.de.grint@geldersesportfederatie.nl
mailto:annemiek.van.de.grint@geldersesportfederatie.nl


Nieuw jaar,
nieuw Recycleplein
Als inwoner van Voorst kunt u vanaf 9 maart gebruik maken van 

het nieuwe Recycleplein aan de Westfalenstraat in Deventer. 

Met dit Recycleplein zetten we samen met u fl inke stappen naar 

een duurzame omgeving.

Westfalenstraat 5

circulus-berkel.nl/voorst

OPEN DAG

Kom ook!

7 maart 2020

Westfalenstraat

Wat zijn uw duurzame voornemens?

Ons duurzame voornemen voor 2020:
We gaan u helpen om uw afvalmaterialen zo goed mogelijk gescheiden 

in te leveren. Dan kunnen we ze opnieuw gebruiken als grondstof voor 

nieuwe producten.

Inwoners van Voorst kunnen ook terecht bij de andere Recyclepleinen 

van Circulus-Berkel. Meer info: kijk op circulus-berkel.nl/voorst.

Minder plastic 

verpakkingen inkopen.

Spullen proberen te 

repareren in plaats van 

meteen nieuwe kopen.

Kleding, speelgoed en 

huisraad tweedehands 

kopen.

Af en toe wat zwerfafval in een 

prullenbak gooien.

Goed gebruik maken van het 

nieuwe Recycleplein.

Geen idee! Daarom kom ik 

graag inspiratie opdoen op 

de open dag op 7 maart.

Kijk voor meer ideeën op circulus-berkel.nl/tips-afvalvrij-leven.
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TC DE SCHAECK START MET OLDSTARS TENNIS

TWELLO.-   Ouderen die willen tennis-
sen, maar niet meer als een hinde over 
de baan gaan, kunnen vanaf januari 
2020 kennismaken met OldStars tennis 
bij TC de Schaeck in Twello. OldStars 
tennis is een aangepaste spelvorm voor 
tennis op latere leeftijd. Deze spelvorm 
is uitermate geschikt voor ouderen die 
op een gezonde manier en zonder bles-
suregevaar (weer) willen bewegen op 
de tennisbaan.  OldStars tennis is ook 
geschikt voor ouderen die ooit tennis 
hebben gespeeld en door bijvoorbeeld 
een blessure niet meer tennissen. Met 
de aangepaste spelvorm én de begelei-
ding liggen er weer prachtige kansen om 
op de tennisbaan actief te zijn. 

Vrijdag was het dan eindelijk zover. Na 
een uitgebreide voorbereiding waarin 
de tennisvereniging met veel partijen, 
zoals de gemeente, de buurtsportcoa-
ches, uniek sporten, de tennisschool 
en het ouderenfonds, gesproken heeft, 
was het 17 januari en de startdag van 
Oldstars tennis.
Na verschillende PR activiteiten wa-
ren er al een paar aanmeldingen maar 
was het ook een beetje een verrassing 
hoeveel mensen er zouden komen. Uit-
eindelijk kwamen er acht Oldstars. Een 
hele goede opkomst voor een fantas-
tisch begin. Samen met de vrijwilligers 
Huug en Elsenoor en de trainer Pieter 
was de club compleet. Er waren ook 
nog drie supporters, dus met elkaar een 
gezellige drukte op de vrijdagochtend. 
Begonnen werd met een gezellig kopje 
koffie en de Oldstars zaten al snel leuk 
te kletsen met elkaar. Ook dit is een be-
langrijk onderdeel van Oldstars tennis, 
elkaar ontmoeten.

De training begon met een warming-
up op muziek en daarbij viel het en-
thousiasme en plezier meteen op, al 
“dansend” werden de spieren warm en 
kon er daarna getennist worden. Met 
verschillende oefeningetjes werden de 
basisslagen van het tennis doorgeno-
men. Groot voordeel van Oldstars ten-
nis is de groene bal die wat minder snel 
gaat en het feit dat de bal twee keer mag 
stuiteren. Iedereen deed lekker mee en 
speelde met veel plezier. Na iets meer 
dan een uur was de training afgelopen 
en ging iedereen voldaan terug naar de 
kantine voor nog een kopje koffie en om 
een beetje op adem te komen. De och-
tend werd afgesloten met een “ we zien 
elkaar volgende week weer”.
Er is natuurlijk nog plek voor meer Olds-
tars, u kunt zich aanmelden via oldstar-
stennis@tcdeschaeck.nl. De volgende 
training is zoals gezegd 25 januari.

Aangepaste regels
In de basis wordt er gespeeld volgens 
de bekende tennisregels. Er zijn er een 
aantal aangepast als: spelen met een 
zachte, groene bal, dubbelspel op en-
kelveld, derde persoon draait in na 
kantwissel (bij oneven games), onder-
hands serveren en de bal mag twee 
keer stuiteren. Daarnaast is er aandacht 
voor beweegvormen in de aangeboden 
les vormen via het ASM model (Athletic 
Skills Model). Op deze wijze wordt er 
via tennis gewerkt aan een betere co-
ordinatie en motoriek op latere leeftijd. 
Eerder dit jaar werd er officieel gestart 
met OldStars tennis in Oldenzaal, waar 
de officiële aftrap van OldStars tennis 
plaatsvond onder bezielende leiding van 
oud-tennisheld Tom Okker. 

OldStars stimuleert de 
ouderenvriendelijke 
sportomgeving
  Het Nationaal Ouderenfonds neemt 
met OldStars de volgende stap in de 
ontwikkeling van de ouderenvriende-
lijke sportomgeving en lanceert na Old-
Stars walking football dit jaar een aantal 
nieuwe aangepaste spelvormen voor 
55-plussers.  Het gaat om OldStars  wal-
king hockey, OldStars  tafeltennis, OldS-
tars walking basketball, OldStars tennis, 
OldStars  walking handball  en OldS-
tars  walking rugby.  De spelvormen zijn 
bewezen formules in onder meer Groot-
Brittannië waar walking football en wal-
king hockey al jarenlang breed omarmd 
worden. Met de uitbreiding van het Old-
Stars aanbod maakt het Ouderenfonds 
met onder anderen partners Menzis en 
van Boxtel de volgende stap in de lan-
delijke ontwikkeling van de 100% oude-
renvriendelijke sportomgeving. Hierbij 
staan gezond en fit blijven en socialisatie 
in en rondom de sportvereniging als be-
strijdingsmiddelen tegen eenzaamheid 
onder 2,5 miljoen ouderen in Nederland 
centraal.

Over het Nationaal 
Ouderenfonds
  Het Nationaal Ouderenfonds zet zich 
samen met bedrijven en instanties, over-
heden, donateurs, ambassadeurs, vrij-
willigers en medewerkers in voor de sa-
menleving waarin iedere oudere zijn of 
haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. 
Onze activiteiten zijn uitnodigend, laag-
drempelig en altijd gericht op ontmoe-
ting. Zo helpen wij ouderen in beweging 
te komen en sociaal actief te blijven. 
Want: ouder worden doe je samen!

GOEDE START VAN SV TWELLO NA DE WINTERSTOP
TWELLO.- Daar de wedstrijd in de-
cember 2019 was afgelast moest sv 
Twello al snel weer aan de bak in 
het nieuwe jaar. Met 1-3 werd er ge-
wonnen van Loenermark, maar wat 
heeft de ploeg uit Twello het zichzelf 
moeilijk gemaakt. De eerste 10 mi-
nuten had s v Twello al afstand moe-
ten nemen van de thuisploeg. Maar 
dat gebeurde niet. Toen in de 37ste 
minuut een speler van Loenermark 
het veld moest verlaten wisten de 
bezoekers niet goed met het overtal 
om te gaan. Nee de gastheren waren 
menigmaal dreigend aanwezig voor 
de goed keepende Jay Koster. Pas 
ver in de tweede helft wist sv Twello 
van de man meer situatie te profite-
ren. Al in 2de minuut flitste Maarten 
Lutje Beerenbroek op links iedereen 
voorbij. Helaas was zijn voorzet iets 
te hoog voor de inkomende spitsen. 
Nadat Sander Barink van dichtbij 
naast had gekopt had Maarten Lutje 
Beerenbroek de kans om te scoren. 
Met zijn voet wist keeper Gerrit Ris-
sewijck de bal tegen te houden. De 
ene aanval na de andere ging rich-
ting het doel van de thuisclub maar 
hoe mooi de aanvallen ook waren de 
trekker werd niet definitief overge-

haald. Geen vuiltje aan de lucht zou 
je denken maar even lette de verde-
diging van sv Twello niet op en Joey 
van Dijk scoorde 1-0. Thom Pleket 
schoot niet veel later rakelings voor-
langs. In de 24ste minuut een prach-
tige steekbal van de weer heel goed 
spelende Edward Achtereekte op de 
sterk spelende Nicky Eekhuis en de 
1-1 verscheen op het scorebord. Wat 
een pech had Maarten Lutje Beeren-
broek toen hij de bal ineens uit de 
lucht nam en naast schoot. Na ruim 
een half uur spelen ging Job Bruntink 
alleen op keeper Gerrit Rissewijck af.  
Hij schoot tegen de goed uitkomen-
de keeper op . Afspelen was hier een 
betere optie geweest. Toen enige tijd 
daarna een speler van de thuisploeg 
het veld moest verlaten had sv Twel-
lo het opeens lastig tegen een man 
minder. Op een schot van Sander 
Barink redde Jay Koster bekwaam en 
Nick Pacqué zag zijn inzet voorlangs 
gaan. Ruststand 1-1. 

Na de rust een aandringend sv Twel-
lo, maar om nu te zeggen dat hun 
aanvallen echt gevaarlijk waren gaat 
te ver. In de 47ste minuut liet Maar-
ten Lutje Beerenbroek na om te sco-

ren . In de 52ste minuut dacht Nicky 
Eekhuis te scoren. Hij passeerde wel 
keeper Gerrit Rissewijck, maar de 
paal was een sta in de weg. Na een 
uur spelen werd Loenermark weer 
gevaarlijker. Joey van Dijk verscheen 
voor keeper Jay Koster. Zijn redding 
mocht er zijn. De ploeg uit Twello 
vergat het spel breed te houden en 
het tempo op te voeren. Kansjes 
voor Max Smaal en Joris Maalderink, 
die voor beter tot zijn recht komt 
dan achter, leverden niets op. Loe-
nermark ging er vol voor maar kee-
per Jay Koster kon weer zijn klasse 
laten zien. In de 77ste minuut einde-
lijk weer een aanval op tempo. Job 
Bruntink bleef aan de zijlijn en gaf 
de bal op maat voor op  Chaw Fung 
Cheung, die de 1-2 scoorde. Toch gaf 
de thuisploeg zich nog niet gewon-
nen, maar in de 83ste minuut pas-
seerde Job Bruntink een paar ver-
dedigers en scoorde de verlossende 
1-3. Er was geen reden voor scheids-
rechter F. van Ark uit Apeldoorn om 
veel tijd bij te tellen. Zo kon sv Twello 
de volle buit meenemen, maar daar 
had het lange tijd niet naar uitgezien. 
Volgende week uit tegen de Gazelle 
uit Deventer. Aanvang 14.00 uur.

SEIZOENSHERVATTING VOOR 
OUDSTE EN JONGSTE EAGLES-
JEUGD IN TWELLO

TWELLO.- De oudste en jongste lichtingen van de Go Ahead Eagles Voetbal-
opleiding, Onder-19 en Onder-13, spelen aanstaande zaterdag op sportpark 
Zuiderlaan in Twello hun eerste officiële duels van 2020. Go Ahead Eagles 
O19 begint met een bekerwedstrijd tegen Longa ’30 O19 aan de tweede sei-
zoenshelft. Voor Onder-13 begint een nieuw seizoen in de Eerste Divisie-
hoog met een thuiswedstrijd tegen FC Volendam O13.

Voor de winterstop wist Go Ahead Eagles 
Onder-13 zich op de laatste speeldag te 
handhaven in de Eerste Divisie-hoog. 
“Van de laatste vijf duels wisten we er 
drie te winnen”, zegt O13-trainer Jip El-
lenbroek. “Wat dat betreft zijn we op de 
ranglijst teruggekomen van een aardige 
achterstand.” Go Ahead Eagles Onder-13 
trof de leeftijdsgenoten van FC Volen-
dam tijdens de eerste seizoenshelft ook 
al twee keer. Op sportpark Zuiderlaan in 
Twello werd het 0-5 voor de oranjehem-
den. Aan de boorden van het IJsselmeer 
wist het team van Ellenbroek echter met 
0-1 te winnen van FC Volendam O13.

Vertrek Erik Zandstra
Go Ahead Eagles Onder-19 begint de 
tweede helft van seizoen 2019/2020 zon-
der trainer Erik Zandstra aan het roer. 
Zandstra combineerde zijn werkzaam-
heden bij de Go Ahead Eagles Voetbal-
opleiding met het hoofdtrainerschap 
van Longa ’30 en het runnen van een ei-
gen bedrijf. Het combineren van al deze 

activiteiten bleek echter een te grote 
opgave, waarop Go Ahead Eagles en 
Zandstra besloten om in goed overleg 
per direct uit elkaar te gaan. De leiding 
van Go Ahead Eagles O19 is inmiddels 
in handen van voormalig Eagles-speler 
Lars Lambooij en Eric Whittie (tevens 
Hoofd Opleiding van Go Ahead Eagles).
 
Programma Go Ahead Eagles 
Voetbalopleiding
 
Zaterdag 25 januari
Bekerwedstrijd (13:00 uur, sportpark 
Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O19 – Longa ’30 O19
 
Eerste Divisie-hoog (12:00 uur, sport-
complex De Eendracht, Nijmegen)
NEC O15 – Go Ahead Eagles O15
 
Eerste Divisie-hoog (11:00 uur, sport-
park Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O13 – FC Volendam 
O13

GARAGE KIL/VOLENDAM – 
FIT & FUN VOORWAARTS 
TWELLO.- Het ‘duel der promovendi’, zo-
als op de website van handbal Volendam 
al te lezen was, stond deze zaterdagavond 
gepland in sporthal Opperdam. Volendam 
staat met 11 punten op de vijfde plaats, een 
plek waarvoor nog 4 teams in de race zijn 
en alles nog mogelijk is. De thuiswedstrijd 
tegen hen kende vanaf onze kant een erg 
slechte eerste helft waardoor wij met rust 
tegen een grote achterstand aankeken. In 
de tweede helft hebben wij toen vrijuit ge-
handbald en ons eigen spel gespeeld, maar 
konden de stand niet meer recht trekken 
en verloren met 30-36. 
Bij aanvang stonden de dames van Fit & 
Fun Voorwaarts direct op scherp. Lisa was 
goed voor de eerste 3 doelpunten aan 
onze zijde. Volendam wist een terugko-
mende bal te onderscheppen en na hun 
eerste doelpunt de 2-3 te maken. Hierop 
volgde voor hen in de dekking een 2 minu-
ten tijdstraf, en kregen wij opeenvolgend 
twee penalty’s die Daimy vol overtuiging 
binnen schoot. Volendam nam na twee 
snelle tegenaanvallen van Alineke en Lisa, 
dat de stand op 2-8 zette, een time-out. 
Onze dekking stond als een huis: de cir-
kel werd goed afgeschermd, instartende 
hoeken werden tegengehouden of opge-
vangen, er werd uitgestapt op de schutters 
en weer terug-verdedigd. De ballen die op 
het doel af kwamen werden geweerd door 
een uitstekend keepende Lieke, die een 
aantal fantastische reddingen in petto had. 
Samen met de dekking zorgde zij ervoor 
dat Volendam met rust niet verder dan 5 
doelpunten kwam. De fouten die Volen-
dam maakten in de aanval, en de ballen 

die wij onderschepten, werden omgezet 
in doelpunten. Met nog enkele snelle te-
genaanvallen en mooi samenspel werd de 
ruststand na een penalty van Lisa 5-15.
In de tweede helft zetten wij deze lijn door. 
Aanvallen werden opgebouwd en op druk 
uitgespeeld om tot scoren te komen. Zo nu 
en dan ook een snelle tegenaanval waarin 
we, ook soms via een tussenpersoon, tik tik 
tik het net wisten te vinden. Na ruim een 
kwartier spelen was het 13-27. Er was veel 
ruimte op de cirkel en in de dekking van 
Volendam, waardoor de cirkelspeelsters of 
opbouwers meerdere malen helemaal vrij 
konden afronden op doel. Sharin maakte 
op de rechterhoek met enige tegenstand 
een prachtdoelpunt in de kruising. Lisa was 
goed voor haar tweede en derde penalty 
die ze benutte. Onze dekking stond nog 
steeds prima, maar Volendam wist op de 
cirkel wel meer ruimte te vinden en enkele 
keren van afstand te scoren. Lieke had nog 
een aantal mooie reddingen, waaronder 
een rebound. Alineke prikte een bal raak 
nadat ze helemaal vrij liep, en Ellen maakte 
de laatste twee doelpunten aan onze zijde. 
Volendam sloot de wedstrijd in de slotse-
conde af en bracht de eindstand op 20-33. 
Iedereen was opgelaten, zowel in het veld, 
als op de bank, als de supporters op de tri-
bune. Dit voelde super, een teamprestatie 
waarin er vrijuit zonder druk gehandbald 
werd. Aankomend weekend mogen wij in 
de reguliere competitie nog eenmaal een 
verre reis maken naar Kwintsheul om aan 
te treden tegen Quintus. Deze wedstrijd zal 
om 20:00 uur van start gaan, en als u mee 
wilt kan dat uiteraard met de HappyBus.

mailto:oldstarstennis@tcdeschaeck.nl
mailto:oldstarstennis@tcdeschaeck.nl
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• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

EERSTE ZEGE VOORSTER ACHTTAL
VOORST.- Na twee gelijke spelen namen 
de schakers van Voorst a2 het afgelopen 
vrijdag op tegen het jeugdige team van 
Schaakstad 5j. Gezien de speelsterkte 
een grote kans om de eerste winst van 
het seizoen te boeken. Maarten Jansen 
won in de opening al snel een stuk en 
wist dit vlot in winst om te zetten. Het was 
echter niet het begin van een makkelijke 
avond. Esther Konijnenberg kwam er niet 
aan te pas en verloor haar partij snel. Bij 
John Eekhuis was het niet beter. Ook Dick 
Hoekman kreeg een flinke koningsaanval 
om de oren. Hij had nog mogelijkheden 
tot eeuwig schaak, maar vond helaas niet 
de juiste voortzetting tot remise. Vroeg 
op de avond een 1-3 achterstand. Een 

flinke opgave voor de resterende vier 
spelers. Paul Westhoff wist prima raad 
met de situatie. Hij voerde de druk op 
de koningsvleugel op en won zijn partij. 
Guido van Heuvelen wist met een mooie 
combinatie gelijk te maken. Rolf van Agt-
maal had een mooie partij en de hele tijd 
licht voordeel. In het eindspel wist hij zijn 
twee pionnen voorsprong uit te spelen. 
Dit vergde veel tijd en geduld met enkel 
de hulp (en tegenstand) van een paard. 
Hierdoor was het eerste matchpuntje 
veiliggesteld. Harry Schurink kon het 
opgelucht gadeslaan. Zijn stelling was 
potremise, maar dat was in de huidige si-
tuatie voldoende voor de zege. Een nipte 
overwinning welteverstaan.

VERMISTE EN GEVONDEN HUISDIEREN
GEMEENTE VOORST.- Amivedi ver-
zorgt de registratie van vermiste en 
gevonden huisdieren. Inlichtingen 
over deze dieren kunt u verkrij-
gen via tel. (088) 006 33 06 of apel-
doorn@amivedi.com. Zie voor foto’s 
ook www.amivedi.nl

Vermist 
Zwarte gecastreerde kater met vrij 
korte staart en groene halsband: 
Brinkenweg , Klarenbeek.

Gevonden
Zwart/witte kat, witte snuit met zwar-
te vlekjes, witte borst en poten, een 
zwart teentje voorpoot\; Kromme-

dijk, Klarenbeek.
Grijs gestreept poesje, grijs op de 
kop en oren, vlekken op de rug, vlek 
op de rechterschouder, gestreepte 
staart, jong: Damastbloem, Twello.

Rood/wit katertje, rood op de kop en 
rug, rode staart, wit om bekje, witte 
borst, buik en poten: Vaassenseweg, 
Terwolde.

Rood/wit katertje, rode vlekken 
op de kop, vlekken rug, rood/witte 
staart: Vaassenseweg, Terwolde.

Ik ben als gevonden opgegeven van-
af de Krommedijk, Twello

Clementine mandarijnen
Zonder pit!

Grote galia meloenen

2.00 4.003.00 2 stuks 2 kilo5 stuks

Super mango’s

499 399 375100
10 KILO 7 STUKS HEEL KILO

BILDSTAR AARDAPPELS 
‘BETUWSE KLEI’

XXXL NAVELS SINAASAPPELS 
‘SUPER ZOET EN VOL SAP’

BLAUWE DRUIVEN NIEUWE 
OOGST ‘HEERLIJK ZOET’ 

GROTE BOSSEN BOSPEEN 

PER BOS

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

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

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

paranoten 

cranberrys

cashewnoten

wilde vijgen 

medjoel dadels
14.99

9.98

14.99
9.98
9.98

bruine hazelnoten  

Turkse abrikozenbruine amandelen
 

14.99
9.9814.99

1000 gram 

1000 gram 

1000 gram 

1000 gram 

1000 gram 

1000 gram 

1000 gram 1000 gram 

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

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844

KLARENBEEK
Wilco Jansen, elke 3e woensdag van de 
maand 19:00 tot 19:30 uur.

WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van de 
maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur Dorps-
huis de Pompe.
Voorst: 20:00 tot 20:30 uur Dorpshuis 
Voorst.

NIJBROEK/TERWOLDE 
Iedere 3e woensdag van de maand!
Terwolde: Dorpshuis D’ Olde Schole
15:00-15:30 uur
Nijbroek: Dorpshuis de Arend 
20:00-20:30 uur

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn: 
0900 600 90 00  Voorst: bellen naar Zut-
phen:  0900 200 90 00  Twello/Terwol-
de/Wilp: bellen met Spoedpost Huisart-
senzorg Deventer e.o. (0570) 501 777

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

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het antwoordap-
paraat van uw tandarts afluisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde Bonhof-
Dijkhof Tel: 0571-275503 of www.deei-
ber.nl 
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg

ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 
uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u op 
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en op 
zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 
– 17.00 uur terecht bij de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, Tuin-
straat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag 
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 9.00 – 
17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 

SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht 
voor een compleet pakket aan diensten 
op het gebied van gezondheidszorg, 
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 
8856, 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-
mail: info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishou-
delijke verzorging, jeugdgezondheids-
zorg, dieetadvisering 088-1263126. 24 
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dag-
besteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer 
informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
De zorgverlening door Trimenzo is sinds 
oktober 2019 overgenomen door Sensire. 
Voor informatie over wijkverpleging en 
verpleeghuiszorg is Sensire  24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar via 
tel. 0900-8856 of e-mail: info@sensire.
nl. Meer informatie vindt u op www.
sensire.nl.

BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com

DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van nood) 
en over de producten en diensten van 
de Diabetesvereniging.

SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag van 
13.00-16.00 uur in het Kulturhus Jacht-
lustplein 11, Twello

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

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

DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren, 
paarden & landbouwhuisdieren, 
Zutphenseweg 50, Klarenbeek. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com

DIERENKLINIEK DE IJSSELVALLEI
Dierenarts Michel Schoolmeesters Tel 
055-3669286. Kopermolenweg 11 Kla-
renbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

Uw woning 
verkopen? 
Wij komen graag bij u thuis om persoonlijk kennis
te maken, uw verhaal en wensen vinden wij name-
lijk belangrijk. Het gaat tenslotte om uw (t)huis.
Verkoop is daarom niet alleen een zakelijke, maar
vooral ook een emotionele aangelegenheid. Wij be-
seffen dat als geen ander. Gezamenlijk bepalen we
de verkoopstrategie en gaan we voor een maximaal
resultaat. U kunt erop vertrouwen dat we ons best
doen. Wist u dat onze klanten ons kantoor beoor-
delen met een 9! Hierop zijn wij vanzelfsprekend
erg trots. U bent zeker van deskundige begeleiding
tijdens het gehele verkooptraject. Wilt u ook uw
woning verkopen? Twijfel niet langer, bel of mail ons!

E I G E N T I J D S     B E T R O K K E N      T O O N A A N G E V E N D     D I C H T B I J     T R A N S P A R A N T     H E R K E N B A A R

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello  � Telefoon (0571) 273377  � info@vdbeltmakelaars.nl  � www.vdbeltmakelaars.nl
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Zondag 26 januari 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur Leesdienst en 14.30 uur ds. S. Janse 
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, dhr. 
G. Timmer.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur 
ds. D. de Pater, 18.30 uur ds. D. de Pater. 
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. 
Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. Nobel
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, pastor 
Aantjes.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. H. de 
Graaf.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, drs. Bulens.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, pastor Sebastian. Kerk eveneens 
geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, ds. Vermeer, 17.00 
uur ds. Koppelman.
St Martinuskerk Bussloo,  Taizévier-
ing  elke tweede donderdag van de 
maand om 19.00 uur.

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 aan-
vangtijd van de kerkdienst): muziek en 
informatie uit de bij de OOV aangesloten 
kerken. Tweede blok (09.30), (10.00) tot 
11.00 uur: uitzending kerkdienst vanuit 
één van de bij de OOV aangesloten ker-
ken. Derde blok: tot 12.00 uur – verzoek-
platenprogramma.

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN 
OF BENT U NAAR IETS 
OP ZOEK, PLAATS EEN

VIA WWW.VOORSTERNIEUWS.NL 
OF VUL DE BON IN OP PAGINA 8

PUNTJE

Man en paard hebben gewillig geposeerd. 
Naam, jaar en plaats delict willen wij graag weten.

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.

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

Reactie week 3
Wel een reactie dat het in de strenge winter van 
1962-1963 was op de IJssel toen er nog ijs op lag. 
Wie de dames zijn niet bekend.

Rectificatie week 2
Het is de  monumentale T- boerderij met villa-
achtige voorhuis met de naam ,,Huize Welgele-
gen” aan de Rijksstraatweg 57 Wilp. De boerde-
rij is in 1856 gebouwd. De foto is de achterzijde 
van de boerderij. Bewoners waren familie Bre-
denoort en de familie Garritsen. De reactie kwam 
van J. Kruitbosch uit Wilp.

mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
mailto:info@okvvoorst.nl
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Geldig van wo 1 t/m di 28 januari 2020  

 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

JUMBO KOELVERSE 
KOOKGROENTE 
Jumbo bloemkool, broccoli, bloemkool/
broccoli mix, geschoonde spruiten of 
biologische rode kool 
2 zakken à 300-400 gram

1+1
GRATIS*

RIBLAPPEN
Van Ierse of Europese herkomst
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

2 VOOR

300

WAPENAER PLAKKEN
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

PANGASIUS- OF HEEKFILET
Naturel of gemarineerd
2 schalen à 260-354 gram

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

TOMMIES SNACKGROENTEN
Tomaatjes, paprika of komkommer
2 emmertjes à 300 of 500 gram of à 10 stuks

2 VOOR

500

3 VOOR

450

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram,  
Blauwe bessen bakje à 125 gram,  
Kanzi appels tas à 1 kilo, Kiwi Zespri green bakje à 3 stuks

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

*
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