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PARTIJ INKOOP

SLAGWERKERS CADENZA TWELLO NEDERLANDS KAMPIOEN 
TWELLO.- Met een indrukwekkend 
optreden, een staande ovatie en 
vele complimenten van de jury 
heeft het ensemble beslag gelegd 
op de Nederlandse titel in de hoog-
ste divisie.
 
Na een lange voorbereiding, waarin er 
hard werd gewerkt aan een uitdagend 
programma werd de groep zaterdag 
beloond met de titel en zeer lovend 
jurycommentaar. Na de laatste noot 
klonk een staande ovatie van het pu-
bliek in het theater is Assen. Het pro-
gramma van de Twellonaren bestond 
uit zeer diverse en complexe werken, 
wat kon rekenen op grote complimen-
ten en maar liefst 96 punten van de 
jury. De overwinning werd zaterdag-
avond, samen met de meegereisde 
supporters, goed gevierd in de Molen-
schuur. De tweede en derde plek wa-
ren voor ensembles uit Appingendam 
en Apeldoorn. 
 
Cadenza begon met de bewerking van 
7 Mindgames van Kaz Rodriguez. Een 
spectaculaire drumsolo door Ruud 
Evenboer baarde opzien; “Een gewel-
dige groove, super drums en wat een 
sound; het klinkt te gek!” waren de 
commentaren van de drie juryleden. 
Maar ook vibrafoonspelers Ruben 
Maathuis en Koen Vosmeijer konden 
rekenen op complimenten voor hun 
solo bij het stuk Lingus van de Ame-
rikaanse band Snarky Puppy. “Mooie 
solo van de vibrafoons, top! Ik geniet 
en stop met schrijven” aldus de jury. 
Naast de solisten viel ook de prestatie 

als groep in de smaak bij de overige 
stukken van Eric Peel en een spekta-
kelstuk van eigen lid Ruben Maathuis. 
De muzikale kwaliteit en complexiteit 
lag volgens de jury enorm hoog en de 
stukken werden erg knap en adembe-
nemend gespeeld. “ De slagwerkers 
spelen stukken van een zeer hoog ni-

veau en zoeken iedere keer de uitda-
ging op.” 
 
Ook dirigent Robbert Houtkamp was 
uitzinnig en zeer tevreden: “Dit is een 
groep die al heel lang bij elkaar is. Het 
is een hechte familie waar iedereen zich 
bij thuis voelt. Naast alle gezelligheid 

werken we ook nog eens keihard en dat 
heeft zich vandaag uitbetaald”. Als Rob-
bert gevraagd wordt naar de volgende 
uitdaging vertelt hij eerst op vakantie 
te gaan in Thailand. “Daarna kijken we 
weer waar we naartoe werken. In ieder 
geval gaan we voor een mooi bevrij-
dingsconcert op 5 mei aanstaande”. 

DE VIJFDE 
CULINAIRE 
WANDELING
TWELLO.- Op 22 maart vindt de vijf-
de editie van de Culinaire Wandeling 
plaats. De Culinaire Wandeling is een 
evenement dat sinds een paar jaar in 
Twello wordt georganiseerd, waarbij 
je tijdens een wandeling meegeno-
men wordt langs zeven horecabe-
drijven om verschillende gerechten 
te proeven. De volgende restaurants  
nemen deel aan het evenement: 
Mykonos, De Hamer, De Waardige 
Waard, Swinckels, Korderijnk, Ta-
verne en De Patron. Ieder restaurant 
verzorgt een eigen gerecht, waar je 
achtereenvolgens heerlijk van kunt 
genieten. De Culinaire Wandeling be-
gint om 12.00 en eindigt om 17.00. 
Na het evenement zal er bij Café 
Bakker livemuziek zijn wat de gele-
genheid geeft de dag met een borrel 
af te kunnen sluiten. 

De kaartverkoop voor dit evenement 
start op 14 februari en de kaarten 
zullen verkrijgbaar zijn bij ieder deel-
nemend restaurant. Op de kaart 
staat één van de bovenstaande be-
drijven als startpunt vermeld, en na 
het eerste bezoek kun je de route 
zelf indelen. De kosten voor de Cu-
linaire Wandeling zijn € 35,- excl. het 
drinken. Een eventuele afsluiter bij 
Café Bakker  zit niet bij de prijs in-
begrepen. Wij hopen jullie te mogen 
verwelkomen op 22 maart en dat het 
net als voorgaande jaren een smake-
lijk succes wordt!
 

DOE MEE MET DE 
FOTOWEDSTRIJD 
VAN BEZOEK 
VOORST! 
VOORST.- Ga de uitdaging aan en 
maak de meest sfeervolle, winterse, 
herfstachtigste en gezelligste foto 
op een voor jou bijzonder plekje in 
de gemeente Voorst. De mooiste fo-
to’s worden getoond in het Voorster 
Nieuws en op bezoekvoorst.nl. De 
eigenaar van de beste foto ontvangt 
zelfs een winters cadeaupakket! 

In afwachting van het ‘echte’ win-
terse weer en de daarbij behorende 
sfeerplaatjes, verlengen wij onze 
fotowedstrijd tot en met 29 febru-
ari 2020. Laat het winterse weer 
het echt afweten, dan stuur je toch 
bijvoorbeeld een leuke foto van de 
carnavalsoptocht in!  

Kijk op bezoekvoorst.nl voor onze 
tips met locaties en evenementen 
voor het schieten van jouw perfecte 
winterse plaatje. En volg onze Fa-
cebook-pagina om de ingezonden 
foto’s te bekijken. 

Doe mee en mail je foto voor 
29 februari 2020 naar 
bezoek@voorst.nl * 
Vermeld bij je inzending de locatie 
waar je jouw prachtige sfeerbeeld 
gemaakt hebt, zodat onze bezoeker 
in jullie voetsporen kunnen treden. 

* Bij inzending van je foto ga je 
ermee akkoord dat de gemeente 
Voorst de foto mag gebruiken voor 
promotiedoeleinden van onze 
prachtige gemeente.  

 

OPENING TENTOONSTELLING BIBLIOTHEEK 
EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST (OKV)

GEMEENTE VOORST.- Dit jaar is een 
bijzondere jaar, het jaar van 75 jaar 
bevrijding!
De bibliotheek en de OKV vinden 
het belangrijk dat dit bijzondere jaar 
niet zo maar voorbij gaat. Zij heb-
ben de  kinderen hierbij betrokken,  
met name de kinderen van de bo-
venbouw, groep 8, naast alle andere 
kinderen die belangstelling hebben 
voor deze gebeurtenissen.
Op zaterdagmiddag  22 februari om 
15.00 uur  wordt in de bibliotheek 
in Twello  de tentoonstelling 75 jaar 

bevrijding in Voorst geopend. Inloop 
vanaf 14.30 uur.
 
De afgelopen maanden zijn materi-
alen, voorwerpen enzovoort, verza-
meld uit het OKV archief. Belange-
loos hebben ook enkele inwoners 
uit de gemeente voorwerpen uit hun 
eigen verzameling ter beschikking 
gesteld voor de tentoonstelling. Di-
verse thema’s zijn te bekijken, zoals 
verzet tijdens de oorlog, het dage-
lijks leven in die tijd en de bevrijding 
in 1945.

De tentoonstelling is tot begin mei 
te bezichtigen tijdens de openingstij-
den van de bibliotheek.
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Uutgegeven deur carnavalsvereniging "De Lollebroek"

DEZE WEEK IN 
HET VOORSTER 
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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

c Deventer, 5 februari 2020
5 Gorssel, 23 april 1939

Tot het einde toe zelfstandig, het leven  
in eigen hand houdend, is rustig  
ingeslapen onze moeder, schoonmoeder  
en oma

De crematie heeft in besloten kring  
plaatsgevonden.

Kinderen en kleinkinderen
2 2 

Jan Albert Jansen

Op zoek naar rust
nam zij een eenzaam
maar moedig besluit.

Jannie Jansen-Goorman

Correspondentieadres: Peterspad 12,
7412 JC Deventer

sinds 2014 weduwe van

Na een periode van afnemende gezondheid is 
van ons heengegaan onze lieve zwager en oom

Herman Eekhuis

Wij wensen Annie, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe

 Gerrit † en Gerrie
 Riekie en Gerrit †
 Griet † en Johan †
 Henk en Joety
 Neven en nichten

Met verdriet hebben we, na een lang ziekbed,
afscheid moeten nemen van onze schoonzus 
en tante      
        

Marietje van der Linde-Brinkman
       
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie veel sterkte

 Familie van der Linde

Twello, februari 2020    

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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.

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Stil en verdrietig zijn wij na het overlijden van 

Evelien Theunissen - Bekking

Evelien is de moeder van Elise uit groep 3 en 
Nienke uit groep 5. 

Jullie verdriet zo intens
Jullie verslagenheid, wij voelen het aan
Wat wij met deze woorden proberen te zeggen
Is dat wij als school dichtbij jullie staan

Wij wensen Mark, Elise en Nienke, familie en 
vrienden veel sterkte en kracht toe. 

Namens het team, leerlingen, ouders, MR, 
OC, OSA en bestuur van basisschool cbs De 
Wingerd.

Jou te moeten missen, die onmisbaar is

Tranen weerspiegelen slechts het verdriet
 dat we hebben na het verlies van

Evelien Theunissen - Bekking

Deventer Apeldoorn
12 december 1975 4 februari 2020

 Mark
    Nienke
    Elise

 Jan en Coby Bekking

 Diana
     Kevin
     Maud

 Familie Theunissen

Veilingstraat 53
7391 GM Twello

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

De begrafenis heeft in besloten kring  
plaatsgevonden.

Gert en Jannie
Henriëtte en Joop
klein‑ en achterkleinkinderen

Arend Prins
weduwe van

c Voorst, 6 februari 2020
5 Voorst, 21 november 1920

Jannetje Stefina Prins‑de Weerd
‑Jannie‑

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden  
mocht zijn, delen wij u mede dat van ons is  
heengegaan onze moeder, schoonmoeder,  

oma en overgrootmoeder

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.

Moegestreden, maar omringd 
door onze liefde,

ben je moedig en rustig heengegaan.

Correspondentieadres:
Dapperstraat 28, 7415 SJ Deventer

Maar als het wonder is geschied
waarop de mensen hopen,
dan gaat als je je ogen sluit
een nieuwe wereld open.

Toon Hermans

Tot ons verdriet, maar dankbaar voor al het 
goede dat hij ons en anderen gegeven heeft, 
is onverwachts van ons heengegaan mijn lieve 
man, onze vader en opa

Leendert Leerdam
Kwintsheul,  Voorst,
28 februari 1944 6 februari 2020

Wil Leerdam-Boulogne      52 jaar

Piet-Jan Leerdam en Inge Leerdam-de Graaff
Lucas
Hugo

Marlies Peeters-Leerdam en Eduard Peeters
Femke
Niels 

Bram Leerdam en Daniëlle Leerdam-Wildschut
Michelle en Pim
Pascalle en Sven
Chantalle

Bas Leerdam en Monieka van der Enden
Nienke
Lisa

Leen is thuis op zijn vertrouwde stek 
‘De Thuiswei’.

Lange Klarenbeekseweg 44, 7383 GB  Voorst

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 
14 februari om 19.00 uur in de Dorpskerk, 
Schoolstraat 16 te Voorst. Aansluitend is er 
gelegenheid om ons te condoleren.

De uitvaart vindt plaats vanuit de kerk 
‘De Lichtbron’, Pieter van der Plasstraat 3 
te Wateringen op zaterdag 15 februari om 
12.00 uur. U bent van harte welkom bij deze 
uitvaartdienst en om aansluitend mee te gaan 
naar de Algemene Begraafplaats aan de 
Julianastraat. Na de begrafenis is er 
gelegenheid om ons te condoleren in de kerk 
‘De Lichtbron’. 
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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?

OBS DE HIETWEIDE BEZOEKT 
BRANDWEERKAZERNE 

TWELLO.- Op vrijdag 7 februari brachten 
de kleutergroepen van Obs de Hietweide 
in Twello een bezoek aan de brandweer-
kazerne. Bij de kleuters wordt op dit 
moment aan het thema ‘hulpdiensten’ 
gewerkt en daar sloot een uitstapje als 
deze natuurlijk goed bij aan. De brand-
weerman en –vrouwen hebben verteld 
hoe het er aan toe gaat op de kazerne 
en wat de brandweer allemaal doet om 
mens en dier te helpen. Daarna was het 
tijd om een kijkje te nemen in een echte 

brandweerwagen. De kinderen mochten 
bekijken wat er allemaal voor gereed-
schap meegenomen wordt als er brand 
is en hoe de wagen er van binnen uit 
ziet. Er mocht zelfs even plaats geno-
men worden in de cabine en dat was 
natuurlijk het leukste van de ochtend.  
De kinderen hebben een hoop geleerd 
en wie weet heeft de brandweer van 
Twello er in de toekomst een aantal 
Hietweide-brandweermannen of –vrou-
wen bij!

POTGRONDACTIE  OBS DE DALK
KLARENBEEK.- Niets is leuker in de tuin 
dan nieuwe planten kopen en deze aan-
planten. De basis voor je planten is een 
goede grond. Potgrond is een mengsel 
van diverse natuurlijke grondstoffen. De 
basis is veen of kokos, vermengd met 
boomschors, kokos, compost, meststof-
fen en kalk. Door dit mengsel is pot-
grond zeer geschikt om planten in pot-
ten en bakken te zetten. Het is geschikt 
voor binnen en buiten.

Aan deze mooie voorjaars klus dragen 
wij als leerlingen van OBS De Dalk graag 
een steentje bij. Om deze reden wordt op 
vrijdag 6 maart de jaarlijkse potgrondac-
tie gehouden. De zakken potgrond zijn 
van het bekende merk Pokon en worden 
geleverd via tuincentrum de Woudhof. 

Ze hebben een inhoud van 40 liter per 
zak. De kosten zijn: 1 zak  € 6,- koopt u  
2 zakken is het € 12,-  en  3 zakken kos-
ten u € 15,- . De Leerlingen van de school 
zullen tussen 12 februari en 29 februari 
bij u langs de deur komen met een in-
tekenlijst. Wij vragen u tijdens het invul-
len van de intekenlijst meteen de kosten 
te voldoen. Op deze manier kunnen wij 
vrijdag 6 maart alles zo bij u neerleggen.   
Mochten wij u gemist hebben en wilt u 
graag potgrond thuis bezorgd hebben 
kunt u mailen naar:   potgrondactiede-
dalk@gmail.com of overdag bellen met 
de school 055-3011568. ( Let op tussen 
21 februari – 1 maart is het vakantie, de 
school is dan gesloten ). Uiteraard  wor-
den ook deze  zakken op 6 maart bij u 
thuis bezorgd.

VOLOP ACTIVITEITEN IN KLARENBEEK 
KLARENBEEK.- Afgelopen woensdag 
werden 65 gasten verrast met een heer-
lijke voorjaarslunch in het MFC te Kla-
renbeek. Nu zult u zich wel afvragen, 
wat is nu een voorjaarslunch? We zitten 
nog midden in de winter. Toch zien we 
buiten de eerste krokusjes boven de 
grond komen en de bloemknoppen in 
de natuur staan op springen. Echtpaar 
Weijers en vrijwilligers wisten voor de 
voorjaarslunch iedereen te verrassen 
met verse soep, wraps, verschillende 
sandwiches, suikerbrood en  als toetje 
een bitterkoekjes met abrikozen trio. Het 
werd opvallend stil in de eetzaal toen het 
toetje werd genuttigd. De gasten had-
den zich voortijdig aangemeld zodat er 
voldoende voor iedereen was. Alles is 
schoon opgegaan. In september kunt u 
zich weer aanmelden voor een verras-
send lekkere lunch.

Deze  ochtend werd stil gestaan bij de 
wandelgroep die onlangs haar 5 jarig 
jubileum vierde. Iedere eerste en derde 
woensdag vertrekt de wandelgroep van-
af het MFC om 9.30 uur voor een wan-
deling van ongeveer 7 km. Inmiddels telt 
de groep een 15-tal trouwe wandelaars. 
Onlangs hebben zich een aantal nieuwe 
wandelaars aangemeld waaronder ook 
een aantal mannen.

Vanaf 26 februari, 11 en 25 maart is ie-
dereen met brei- of haakwerk van harte 
welkom om naar het MFC te komen. Er is 
een behoefte van ook jongeren die het 
breien en haken omarmen en graag hun 
brei en haakkunsten willen uitbreiden. 
Deze ochtend is Jolanda Mascini aanwe-
zig, zij houdt heel veel van handwerken. 
Sinds maart 2017 woont zij in Klaren-

beek. Het is mogelijk om in een groepje 
gezellig bij elkaar te zitten om tips en 
trucs met elkaar te delen en samen over-
leggen wat leuk is om te doen. Hierbij valt 
te denken aan kennis delen en de begin-
selen van haken en breien leren. Neem 
dus je brei- of haakwerk mee en laat ho-
ren waar behoefte aan is.

4 maart kunt u deelnemen aan een culi-
naire workshop die in het teken zal staan 
van gezonde hapjes. Een feestje, een ge-
zellig avondje, een verjaardag, Kerstmis 
of Pasen? Dan kunnen lekkere hapjes niet 
ontbreken! We gaan aan de slag met leu-
ke receptjes. En deze lekkere hapjes zijn 
gezond en voedzaam ook! Dat is dus dub-
bel feest. Lekker snacken met een goed 
gevoel. Aanmelden kan tot 26 februari.

Op 18  maart wordt een sjoelwedstrijd 
gehouden tussen de mannen en vrou-
wen. Hou de kalender in de gaten en 
mis niets van alle leuke activiteiten in het 
MFC. De kalender is te vinden op Face-
book Dorpscontactpersoon Klarenbeek.

Iedere woensdag wordt een potje jeu 
de boules gespeeld op de jeu de boules 
baan buiten. Binnen wordt Rummikub 
gespeeld en kan er ook (Mandela) ge-
kleurd worden. Het eerste kopje koffie 
of thee wordt u aangeboden door het 
Klarenbeeksbelang. 

Aanmelden voor workshops kan via 06-
12260021 of inloop@mfcklarenbeek.nl
Locatie is MFC, Bosweg 14 Klarenbeek. 
Woensdagochtend 10.00-12.00 uur

KLEEDJESMARKT OP BAZAR 
DANIËL DE BROUWERSCHOOL: 
SCHRIJF JE NU IN!
WILP.- Op zondag 5 april zorgt de Da-
niël de Brouwerschool weer voor een 
gezellige bazar. Het is altijd een druk-
ke en gezellige middag voor jong en 
oud. De kinderen kunnen meedoen 
met allerlei activiteiten zoals spelle-
tjes, knutselen, bouwen en dansen. 
Voor iedereen is er bingo, allerlei lek-
kers en zijn er mooie dingen te koop. 
Nieuw dit jaar is de kleedjesmarkt. 

Neem je eigen kleedje mee en ver-
koop je spulletjes. Huur een plek van 
2 meter breed bij 3 meter lang voor 
maar € 10,-. Geef je zo snel mogelijk 
op zodat je zeker bent van een plekje. 
Meerdere plekjes naast elkaar huren 
is natuurlijk ook mogelijk. Opgeven 
kan tot 16 maart door een mail te  
sturen naar 
bazar@danieldebrouwerschool.nl

LEDENVERGADERING ORANJE 
VERENIGING KLARENBEEK
 
KLARENBEEK.- Oranje Vereniging Kla-
renbeek houdt op dinsdag 17 maart 
haar jaarlijkse ledenvergadering. Alle le-
den zijn van harte welkom om 20:00 uur 
bij Restaurant Pijnappel in Klarenbeek. 
Vanaf 19:30 uur liggen alle notulen ter 
inzage.  

Tijdens de vergadering wordt er terug-
geblikt op het afgelopen jaar. Ook zal 

er vooruit gekeken worden naar aan-
komend jaar. Tijdens deze avond ne-
men we tevens afscheid van een aantal 
betrokken vrijwilligers en willen we een 
aantal nieuwe bestuursleden officieel 
benoemen.  
Hierbij alvast een belangrijke datum 
om te noteren: Onze kermis zal dit jaar 
plaatsvinden in het weekend van 21, 22 
en 23 augustus!

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

MENS EN WELZIJN VOORST PRESENTEERT 
ZICH AAN VROUWEN VAN NU TWELLO
TWELLO.- Roel Terwijn, bestuurder 
van Mens en Welzijn Voorst en Judith 
Zietsma, één van de Consulenten en 
Ouderenadviseur , vertellen wat deze 
organisatie te bieden heeft aan de da-
mes van Vrouwen van Nu Twello en 
de actuele ontwikkelingen in zorg en 
welzijn . 

Op maandag 17 februari 2020 om 
19.30 uur in Brasserie Restaurant Kor-
derijnk.

Mens en Welzijn Voorst is dé lokale 
welzijnsorganisatie van de gemeente, 
die zich al decennia inzet voor een sa-
menleving waarin jong en oud, alloch-
toon en autochtoon, arm en rijk zich 
betrokken voelen bij elkaar en bij hun 
omgeving en blijvend op een zinvolle 
manier in de samenleving kunnen par-
ticiperen. Ze heeft hierbij in het bijzon-
der aandacht voor kwetsbare mensen 
die in meer of mindere mate afhanke-
lijk zijn van een ander om mee te kun-
nen (blijven) doen. 

Mens en Welzijn Voorst presenteert 

het ongelofelijke brede palet aan dien-
sten, activiteiten en werkzaamheden 
voor en door inwoners van de gemeen-
te Voorst.  
Er wordt een korte schets gegeven van 

actuele ontwikkelingen in ‘zorg en wel-
zijn’, de veranderingen in beleid en re-
gelgeving waarmee we rekening moe-
ten houden, hoe Mens en Welzijn hier 
naar kijkt en hierop anticipeert.

 

mailto:potgrondactiededalk@gmail.com
mailto:potgrondactiededalk@gmail.com
mailto:inloop@mfcklarenbeek.nl
mailto:bazar@danieldebrouwerschool.nl


Kringloop de molen
Huis-Ontruiming-Compleet

Molenstraat 14, 7391 AH Twello | 0634078856

Wij nemen uw zorg uit handen op 
het gebied van ontruiming na:

n Scheiding 
n Verhuizen
n Overlijden 
n Seniorenverhuizing

Wij zorgen dat een koophuis verkoopbaar is en een 
huurwoning bezemschoon opgeleverd wordt. 

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden06-34078856

Extra diensten 
n Woning verhuur / verkoopklaar maken
n Stoferen van meubels, riet & vlechtwerk
n Vloerbedekking / behang verwijderen
n Klein onderhoud / timmerwerk
n Schilderwerk
n Behangen

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 09:00 - 17:00 uur

Dorpsstraat 12, 7391 DD Twello | swinckelsintwello.nl | 0571 277 023

Wildterrine
Terrine van fazant en gans met rozijntjes en

 noten geserveerd met frisse salade, huisgemaakte piccalilly, 
chutney van tomaat en ui en broodkrokant

Of

Soep van de maand
Romige paddenstoelensoep

**********

Hertenstoof
Stoofpotje van hert met groenten in

 kruidige jus met Deventer koek.
Geserveerd met aardappelkroketjes en rode kool

Of

Zeebaars
Gebakken zeebaarsfilet met bloemkoolcouscous, 
fregulapasta “aglio e olio” groene aspergetips en 

lauwwarme tomaten dressing. 

**********

Koffie of thee
Met zoete lekkernijen

swinckels
FEBRUARI-ACTIE

LAATSTE WILDMAAND!!!!
KEUZEMENU VOOR MAAR €22,50

*  Geldig van 4 t/m 27 februari
 (uitsluitend op dinsdag, woensdag en donderdag. 
 uiterlijke aankomsttijd 19.00 uur
 Reserveer o.v.v. “februari-actie) 
 N.B. Uitsluitend contante en pinbetalingen mogelijk.

www.beautycol.nl      �schoonheidssalon_beautycol      �beautycol

Marktstraat 12  |  7391 DE Twello  |  0571 - 794 541

‘BE LIFTED PLASMA,

HET EFFECT VAN EEN OOGLIFT 

ZONDER OPERATIE’

Niet alleen voor het LIFTEN ZONDER TE SNIJDEN

maar ook voor o.a. het weghalen van:

• steel- & ouderdomswratjes

• pigmentvlekken

• ouderdomswratjes

La Joy Fashion & Living

www.la-joy.nl
 lajoyfashionliving

 www.facebook.com/lajoyfashionliving.nl
Dorpsstraat 26B | 7391 DE Twello

De nieuwe
collectie

is binnen!
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vandalen-installatie.nl/bios

Kom bij ons werken en ga een  
jaar lang GRATIS naar de bios!

KOM 
EENS 

BINNEN 
LOPEN BIJ 

ONS IN 
TWELLO.

DE KOFFIE 
STAAT 

KLAAR!

WWW.ECKHUYS.NL

CARNAVAL IN VROGGE REUIERS DARP
DE VECHT.- In het weekend van 21, 22 
en 23 februari zal het carnaval weer 
‘los barsten’. Vrogge Reuiers Darp is 
inmiddels al voorzien van een nieuwe 
verlichte carnavals poort en tijdens het 
carnavals weekend zal Zalen Centrum 
de Groot wederom omgetoverd worden 
in ‘De Grote Slok’ , de narrentempel van 
Carnavalsvereniging de Vrogge Reuiers. 
Ook dit jaar hebben de Vrogge Reuiers, 
onder begeleiding van Prins Franciscus 
d’n Urste en Prinses Brigitte, een mooi 
programma samengesteld voor jong en 
oud!

Op vrijdagavond  21 februari zal om 
21.00 uur de aftrap worden gegeven van 
het gezellige Reuiersbal met medewer-
king van B&B Partyshow. (entree: leden 
gratis, niet leden € 8,00, leeftijd vanaf 18 
jaar)

Zaterdagmiddag 22 Februari Prins Sam 
(Lagerweij), Prinses Lente (Grondel ) Ad-
judant Loes (Overvelde) en de jeugdraad, 
roepen alle kinderen uit Vrogge Reuiers 
Darp en omgeving op om naar de Grote 
Slok te komen om samen feest te vieren.
Om 14.00 uur zal het Jeugd Prinsenpaar 
in polonaise het Knarrenbal openen . 
De muziek wordt verzorgd door DJ Pep-
per. (entree: 0 t/m 13 jaar gratis , vanaf 
14 jaar € 2,00  p.p.)

Zaterdagavond om 21.00 uur kan het 
Groot Narrenbal los barsten, DJ Pep-
per zal dit jaar zorgen voor de bekende 
ingrediënten: muziek, gezelligheid en 
natuurlijk feest!! Dit jaar de vroege vo-
gelkorting van €5 tot 21.30 en bovendien 
deelt de Prins uit dit jaar!! Geen Mega-
groot feest maar MEGA Gezellig!
(entree na 21.30: € 10,00 , leeftijd vanaf 
14 jaar, legitimatie verplicht.)

Zondagmiddag 23 februari zal het 
Kleintje Carnaval beginnen als de 
Vrogge Reuiers terug zijn van de op-
tocht Pampus-Lollebroek, de muzikale 
omlijsting van deze middag en avond 
zal verzorgd worden door Juanita’s DJ 
Pepper. 

Kortom: super gezellig Carnavalsfeest 
van 21 t/m 23 Februari in De Vecht!

TEUGE STOPT 
MET HET 
PAASVUUR
TEUGE.- De organisatie van het paas-
vuur in Teuge heeft helaas moeten 
besluiten om te stoppen met deze 
zeer oude traditie. De reden van het 
niet doorgaan van het evenement 
zijn de toenemende regels waar we 
aan moeten voldoen en de mogelijke  
kosten voor het opruimen van de 
stapel als deze net als afgelopen jaar 
niet ontstoken mag worden.

Wij willen graag iedereen bedanken 
die in het verleden hebben geholpen 
het paasvuur mogelijk te maken.

TULPENACTIE 
BASISSCHOOL SJALOOM

VOORST.  - Het is inmiddels traditie dat 
de kinderen van de groepen 5 tot en met 
8 van c.b.s. Sjaloom de tulpenactie ver-
zorgen. Naast een voorverkoop zullen 
de kinderen op vrijdag 14 februari tus-
sen 17.30 en 20.00 uur langs de deuren 
gaan met verse tulpen van tulpenkweke-
rij IJsseltulp. De opbrengst van de actie 

wordt gebruikt om invulling te geven 
aan een cultureel evenement voor de 
kinderen. Hier zal later via het Voorster 
Nieuws over worden bericht.
Haal dus deze winter de lente vast in 
huis met kleurige bossen  tulpen en be-
zorg de kinderen van Sjaloom een gewel-
dig cultureel evenement! 

OORLOGSHERINNERINGEN 
GEZOCHT
TWELLO.- Gemeente Voorst en Cadenza organiseren op 5 mei twee grote 
bevrijdingsconcerten. Onder de noemer Voorst Viert Vrijheid vieren we dat 
we 75 jaar in vrijheid leven. Voor de invulling van een deel van het program-
ma zoekt Cadenza mensen met herinneringen aan de oorlog en bevrijding.

Het is bijna 75 jaar geleden dat de ge-
meente Voorst werd bevrijd. Iets om 
dankbaar voor te zijn. Dankzij onze be-
vrijders leven we nu in vrijheid. Dit vieren 
we onder andere met twee grote bevrij-
dingsconcerten, waarbij we aandacht 
hebben voor de oorlog, de bevrijding, 
maar zeker ook voor vrijheid anno nu.

We willen een aantal verhalen over oor-
log en vrijheid in beeld brengen. Hier-
voor zoeken we senioren die de oorlog 
en bevrijding bewust hebben meege-
maakt en hierover willen vertellen. Hier 
maken we een korte filmopname van. 
Die film met daaronder passende mu-

ziek van harmonie of slagwerk vertonen 
we op 5 mei..

Hebt u een dergelijk verhaal. Stuur een 
bericht naar mark.debets@gmail.com of 
bel met 06 5251 3506.

BELEEF TAIZÉ NU OOK 
IN BUSSLOO
     
Op donderdag 13 februari om 19.00 uur ben je weer van harte welkom bij de 
maandelijkse Taizé viering in de Sint Martinuskerk in Bussloo. 

Taizé. Een Frans plaatsje waar in 
1940 een oecumenische klooster-
gemeenschap werd opgericht door 
broeder Roger. En waar inmiddels 
meer dan 100.000 mensen, vooral 
jongeren, jaarlijks een bezoek ko-
men brengen; voor gebed en om na 
te denken over de zin van het leven, 
over God, over de toekomst… En 
zeer zeker ook om een luisterend 
oor te vinden voor alles wat hen be-
zighoudt. 

Om moed, kracht, hoop en vertrou-
wen te vinden. En om zich gesterkt 
te voelen in het geloof.  

In deze geest, de geest van Taizé, 
worden er in Nederland op ver-
schillende plaatsen bijeenkomsten 
gehouden. Sinds een aantal maan-
den nu ook in Bussloo, waar in de 
Sint Martinuskerk op iedere tweede 
donderdag van de maand een oecu-
menische Taizé viering plaatsvindt, 
dat open staat voor mensen van alle 
leeftijden. Een viering in de geest 

van Taizé, wat inhoudt dat er korte 
teksten worden voorgelezen, tel-
kens afgewisseld met een kort lied 
dat herhaaldelijk wordt gezongen. 
Dit alles in het thema van die avond. 
De deelnemers zitten, in de stijl van 
Taizé, in een kring op het priester-
koor en voelen op die manier el-
kaars aanwezigheid en verbonden-
heid. Om samen te bidden en te 
zingen; voor jezelf, voor elkaar, voor 
dierbaren, voor de wereld… en daar-
bij in verbinding te staan met God. 

De Taizé vieringen vinden plaats 
op iedere tweede donderdag van 
de maand om 19.00 uur (de kerk is 
ruimschoots eerder open), duren 
zo’n drie kwartier en worden voor-
gegaan door pastor Hein de Jong. 
Na afloop is er gelegenheid tot ont-
moeting in het vlakbij gelegen paro-
chiecentrum. Om nog even samen 
na te praten, wat te drinken of om 
gewoon even gezelligheid te delen. 
Pastor Hein de Jong en de deelne-
mers heten je van harte welkom! 

mailto:mark.debets@gmail.com


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

van:
€168-

voor:

€135,-
incl. BTW

Lever je oude 
schoenen bij ons in 

voor het goede doel!
En krijg een paar sokken cadeau!*  

  

Actieperiode t/m 29 feb. 2020

25%
korting op  
schoenen,  

klompen en 
laarzen

Haakse slijpmachine 125 MM/ 1200 W
nr. G13SE2YHZ

Gooi je o
ude sch

oenen n
iet weg 

voordat
 je nieu

we hebt!

Op alle soorten schoenen, laarzen en klompen!

* Actie uitsluitend bij aanschaf van schoeisel

Gevraagd: 
Ervaren 
relatiebeheerder (32-40 uur)

a  Kerkstraat 1b,  

8181 JA Heerde   

t 0578 - 69 92 10     

e info@pmheerde.nl     

w www.pmheerde.nl

Ben jij een enthousiaste en gedreven relatiebeheerder met 
passie voor het vak én de mens? Dan willen wij graag met 
je kennismaken.

Wegens aanhoudende groei zijn wij per direct op zoek naar 
een ervaren relatiebeheerder voor 32-40 uur per week die 
zich thuis voelt bij onze manier van werken. Wij bieden een 
veelzijdige en uitdagende baan binnen een leuke, open en 
mensgerichte organisatie. PM is zelf volop in beweging. Jouw 
inbreng in de verdere ontwikkeling van onze onderneming, 
met name op het gebied van proactieve advisering, is 
welkom.  

In deze functie:
•  Beheer je met een hoge mate van zelfstandigheid een eigen 

klantenportefeuille.
•  Adviseer je onze klanten op een breed financieel en fiscaal 

gebied.
•  Stel je zelf en in overleg met assistenten diverse 

documenten voor klanten op, waaronder jaarstukken en 
belastingaangiften en verzorg je de daarbij behorende 
adviezen.

•  Neem je deel aan commerciële activiteiten.
•  Draag je met je kennis en persoonlijkheid bij aan de 

kwaliteit en uitstraling van PM als professionele zakelijke 
dienstverlener.

Je vindt de complete functie-eisen 
en arbeidsvoorwaarden op 
www.pmheerde.nl/nl/vacatures-pm/

We ontvangen je reactie graag per e-mail en voorzien van 
een CV, gericht aan mr. Peter Bregman, peter@pmheerde.nl

PM is een advies- en 
administratiekantoor 
in Heerde. Onze 
klanten zijn veelal 
ondernemers met 
een duidelijke passie 
en heldere doelen. 
Wij ondersteunen 
hen met maatwerk: 
wij begeleiden en 
coachen hen op zo’n 
manier dat ze steeds 
een stapje dichter bij 
het verwezenlijken 
van hun dromen 
komen. Dat doen we 
vanuit een proactieve 
en – waar nodig – 
positief-kritische 
houding.

WIL JIJ IEDERE DAG DOEN WAAR JE GOED IN BENT? 

DAN HEBBEN WE WAT GEMEEN!  

CAROOL INSTALLATIEBEDRIJF IS PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN: 

DAKDEKKER!

TOTAALLEVERANCIER IN 

DAKBEDEKKING, INSTALLATIETECHNIEK 

EN KLIMAATBEHEERSING

SOLLICITEER NU VIA 

        WWW.CAROOLINSTALLATIEBEDRIJF.NL 

           OF VIA          055 - 542 9806

PERSONEEL GEZOCHT

Functieomschrijving
Heb jij een grote passie voor cijfers? Werk jij nauwkeurig, ben jij 
leergierig, en word jij enthousiast van allround werkzaamheden 
op het gebied van de administratie van ondernemers in het Mid-
den- en Kleinbedrijf? Ben jij daarnaast op zoek naar een nieuwe 
uitdaging voor minimaal 10 uur per week? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

Voor ons administratiekantoor in Twello zoeken wij naar onder-
steuning voor administratieve werkzaamheden. Ben jij op zoek 
naar een administratieve job op een kleinschalig kantoor én met 
een gezellige sfeer op de werkvloer? Lees dan snel verder!

Taken en verantwoordelijkheden
 Het verzamelen, verwerken en controleren van, 
 groten deels, digitale administraties
 Het verwerken van inkoop- en verkoopfacturen
 Opmaken kasstaat en bankboek
 Debiteuren- en crediteurenbeheer
 Aansluiting diverse grootboekrekeningen
 Voorbereidende werkzaamheden jaarrekening
 Btw-aangifte

Skills en opleiding
 Afgeronde fi nanciële MBO 4 opleiding
 Cijfermatig inzicht
 Enkele jaren relevante werkervaring
 Goede schrijf- en spreekvaardigheid van de Nederlandse taal
 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 Flexibele instelling

Aanbod
 Een functie voor 10 tot 32 uur per week
 Flexibele werktijden mogelijk
 Werken op een nieuwe, eigentijdse kantoorlocatie 
 Marktconform salaris

Interesse:
Herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan nu! Mail z.s.m. je uitgebrei-
de cv met foto en motivatie naar w.overeem@cijfermeester.nl

VACATURE
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Kulturhus - Jachtlustplein 11 – 7391 BW Twello

0571 – 74 51 11 - www.mnvoorst.nl - info@mnvoorst.nl

Openingstijden:
Inloopspreekuur ma. t/m 
vrij. 08.30 – 12.30 uur

Vanaf 26 februari 40 dagen geen alcohol
De IkPas actie van januari is afge-
lopen. Duizenden mensen hebben 
meegedaan en een maand geen 
druppel gedronken. Deed u niet 
mee? Dan is er nu nog een extra 
kans, op 26 februari begint name-
lijk de 40 dagen actie van IkPas. 

Ervaar de voordelen 
van stoppen
Veel mensen drinken alcohol. Op 
feestjes, na het sporten, tijdens 
het eten, na het werk of voor het 
slapen gaan. Voor de gezelligheid, 
of omdat mensen stress voelen of 
eenzaam zijn. Toch heeft (tijdelijk) 
stoppen met alcohol veel voorde-
len:
●  U voelt zich fitter
● U slaapt beter (door)
● U krijgt een betere huid

● Het is goed voor je organen
● Medicijnen, bijv. voor diabetes, 

depressie of angsten, werken 
beter

● Minder kans op vallen
● U bespaart geld
● U mag autorijden, ook na een 

feestje

Ondersteuning
Inschrijven is mogelijk op 
ikpas.nl en via de IkPas-app. Met 
uw inschrijving is het mogelijk om 
advies te krijgen van een IkPas-
coach en ontvangt u nieuwsbrie-
ven met tips. Op facebook.com/
ikpasnl , Twitter: @ikpas.nl en 
Instagram: ikpasnl is de mogelijk-
heid om ervaringen en tips uit te 
wisselen met anderen die ook 
meedoen. Dat helpt om het vol te 

houden! Ga de uitdaging aan en 
kijk op ikpas.nl voor meer infor-
matie. 

Meer nodig?
Maakt u zich wel eens zorgen over 
uw drankgebruik of het drankge-
bruik van iemand in uw omgeving? 
Neem dan contact op met de pre-
ventiewerker van Tactus: Marleen 
Engelbarts, m.engelbarts@tactus.nl 
06-30 82 27 19.    

BIBLIOTHEEK BRUMMEN|VOORST 
PRESENTEERT LESKIST VRIJHEID 
TWELLO.- In 2020 viert Nederland 75 
jaar bevrijding. Tegelijkertijd zijn oorlog, 
vluchten en onderdrukking helaas nog 
steeds actuele thema`s. Om leerlingen 
van groep 7 en 8 een besef te geven van 
vrijheid, oorlog, democratie en vluchten 
is de leskist Vrijheid ontwikkeld door 
Bibliotheek Noord-Veluwe, Bibliotheek 
Nijkerk, Bibliotheek Brummen-Voorst en 
Rijnbrink.  
In de leskist Vrijheid is zowel aandacht 
voor de thema’s vrijheid, vluchten en 
verleden als voor begrijpend lezen en het 
maken van leeskilometers. Aanleiding 
voor de leskist vormt het thema ’75 jaar 
bevrijding’, maar de lessen gaan verder 
dan het thema Tweede Wereldoorlog.

Voor de uitvoering van het lesprogram-
ma werken de leesconsulent van de Bi-
bliotheek en een leerkracht nauw samen. 
In zes weken lezen de leerlingen zelfge-
kozen boeken met thema’s als vrijheid, 
vluchten en oorlog. Daarnaast wordt 
er drie maal een korte les gegeven aan 
de hand van een thema. In deze lessen 
wordt de verbinding gemaakt tussen de 
boeken en het thema. Daarnaast zijn er 
tips en lessuggesties om nog dieper op 
het thema in te gaan. 
 
Enthousiast ontvangen
De leskist Vrijheid is door de eerste ge-
bruikers goed ontvangen. Zij reageren 
enthousiast op het project.  
 
“Het zijn leuke boeken, bijzonder hoe het 
is om vluchteling te zijn.”

- Leerling, groep 8. 
 
“Ik vond het project makkelijk en moei-
lijk om te doen. Makkelijk omdat ik er nu 
over kan vertellen.”
- Leerling uit Syrië, groep 8. 

“Het project biedt heel veel aanknopings-
punten voor interactie. Ik denk dat alle 
beoogde doelen in deze 6 weken zijn be-
reikt, vooral het verplaatsen in de ander.” 
- Leerkracht groep 8. 

 “Het is echt een prachtig project dat de 
kinderen echt raakt, dat kun je merken.”
- Leesconsulent
 
Gratis materialen 
De drie Bibliotheken en Rijnbrink zijn 
trots op het resultaat en delen de mate-
rialen graag met andere Bibliotheken in 
Gelderland en daarbuiten zodat zoveel 
mogelijk scholen van deze leskist gebruik 
kunnen maken. Informeer ernaar bij je je 
bibliotheek. 

VOORLEESEXPRESS 
VOORST WEER VAN START 
MET VIJFTIEN GEZINNEN

TWELLO.- Op 5 februari is het nieuwe 
seizoen gestart van ‘’twintig weken voor-
lezen in gezinnen’’ met voorlezers van 
de VoorleesExpress in Bibliotheek Twel-
lo. Dit voorjaar doen vijftien gezinnen 
in de kernen van Voorst mee met het 
wekelijkse voorleesbezoek bij hen thuis. 
De voorleesvrijwilligers gaan binnenkort 
voor het eerst naar de gezinnen toe, ze 
hebben er weer zin in!

Scholing nieuwe vrijwilligers
Nieuwe voorlezers kregen een scho-
ling over ‘leeftijdsfase en boekkeuze’. 
Daarnaast kregen alle voorlezers een 
introductie over ‘Bouw’, dit is het digitale 
programma waarmee alle basisscholen 
in de gemeente werken om leesproble-
men bij leerlingen te voorkomen. Be-
halve ouders, grootouders en oudere 
leerlingen kunnen ook de voorlees- vrij-
willigers als tutor de kinderen en hun 
ouders ondersteunen.

Wat doet de 
VoorleesExpress?
De VoorleesExpress is een activiteit van 
Bibliotheek Brummen|Voorst. Het is 
bedoeld om kinderen tussen 3 en 9 jaar 
met een taalachterstand een vrolijk taal-

steuntje in de rug te geven. Tijdens deze 
voorleesmomenten genieten kinderen 
mee met leuke prenten- en zoekboe-
ken, informatieve boeken over hun lie-
velingsdier en over hun favoriete sport. 
Samen taalspelletjes doen met hun ou-
ders nodigt hen uit om extra taalvaardig 
te worden. Plezier met taal staat voorop! 
Onderdeel van het voorleestraject is een 
bezoek met rondleiding aan de lokale 
Bibliotheek en het verkrijgen van een 
gratis bibliotheekpas. De inspanning is 
erop gericht om ouders in de loop van 
de twintig weken de voorleesroutine 
geleidelijk zelf te laten overnemen. De 
kinderen krijgen dan het welverdiende 
voorleesdiploma, een cadeauboek en 
een foto als herinnering aan de vele ge-
zellige taalmomenten.  

Wil je ook vrijwilliger 
worden?
Zin om als voorlezer mee te doen met 
de VoorleesExpress? Ook gezinnen die 
behoefte hebben aan een vrijwilliger 
zijn uiteraard van harte welkom. Meer 
info en aanmelden kan via: www.bibli-
otheekbrummenvoorst.nl of www.voor-
leesexpress.nl of bellen met: Bibliotheek 
Twello: 0571 - 272338 

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

LUNCHCONCERT IN BRASSERIE 
KORDERIJNK
TWELLO.- Brasserie Korderijnk in Twello geeft u dinsdag 10 maart a.s. weer een mooie gelegenheid om de winterse sleur 
even te doorbreken. U wordt onthaald met een welkomstdrankje welke wordt gevolgd door een voortreffelijke warme 
lunch. Maar dat is nog niet alles, voor en tijdens de 3-gangen lunch verzorgt het Salonorkest Abraham Gezien het muzikale 
gedeelte met prettig in het gehoor liggende muziek. 

Voor de prijs van 25,00 euro p.p. krijgt u een paar leuke uurtjes in de sfeervolle ambiance van brasserie Korderijnk en 
wordt er een 3-gangen warme lunch geserveerd die ditmaal inclusief alle consumpties is. 

De lunchconcerten welke 2x per jaar plaats vinden, trekken steeds meer belangstelling zodat tijdig plaats bespreken te-
leurstelling kan voorkomen. Aanvang 12.30 uur en de zaal is vanaf 11.30 uur geopend. Toegangskaarten uitsluitend ver-
krijgbaar bij brasserie restaurant Korderijnk, Stationsstraat 31, Twello. Tel. 0571271851.

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.voorleesexpress.nl
http://www.voorleesexpress.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

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

ZORG OM BOER EN TUINDER

Henk Slagman, regio Oost 
Wim Bolink, regio Oost 

Landelijk emailadres 

06 - 30 90 91 89
06 - 54 94 25 20
oost@zorgomboerentuinder.nl
info@zorgomboerentuinder.nl

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor 

het gezin en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt 

ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

www.zorgomboerentuinder.nl
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Henk Slagman, 
Regio coördinator Oost
06 - 30 90 91 89 
oost@zorgomboerentuinder.nl 

Wim Bolink, Regio Voorst
h.bolink4@kpnplanet.nl
06 - 54 94 25 20

Landelijk emailadres 
info@zorgomboerentuinder.nl

Buurman 
Vleesch & Vis

Nederlands kampioen VAS 2019
Boterhamworst & kaas grillworst

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

2.50

2.85

4.50

6.50

3.00

6.00

4.505.00

Gebraden runder rollade

Coppa di Twello

Gegrilde TV sticks

Spare Ribs

Valentijn salade 

Valentino’s

Babi ketjap 
met kerrie rijst

Valentijn burgers

100 gram

100 gram

10 stuks

500 gram

200 gram

4 voor

portie4 voor

2.50

1.25

4.95

Skrei kabejauw

Paëlla

Vis pizza

100 gram

100 gram

per stuk

CATERING B.V.

Osnabrückstraat 20 Deventer 0570-626606 www.gotink.nl

Heerlijke maaltijden aan huis
warm of koelvers

v.a. v.a.108.€ 756.€

Warm 
aan huis

Koud 
aan huis

    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 

 

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. €90,00 
steunzolen volwassenen 

v.a.€147,50 sportzolen v.a. 
€147,50. Bel voor een afspraak 

of vrijblijvend advies  
06-14375736  

www.mulderorthopedie.nl

Edelsmederij Jansen Voor al 
uw handgemaakte sieraden, 
tevens reparaties aan juwelen 

en groot zilverwerk.  
www.edelsmederijjansen.nl 

06-51607885 Twello.

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 

“De Holthoeve” ook voor het 
ferticuteren van uw gazon 

0553015648 of 06-25107061

Grote tweedehands winkel 
in Klarenbeek zondag 16 
februari. Open van 11:00 – 

16:00 uur aan de Molenweg 4

Beuken Meidoorn, Laurier, 
Bosplantsoen, Taxus, Heesters 

enz. kwekerij het Veld 
Veldweg 50 Klarenbeek 055 

3011451 / 06 51554827

Verloren 1 gouden oorhanger 
met parelmoer bij Jumbo of SV 

Twello J. Munning   
06 13690638

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

laatste kaki’s van het seizoen

Zoete maroc mandarijnen 2.99

Vers gesneden koolraap 0.99500 gram
0.59

Vers gesnedenVers gesneden
stoofschotel 1.49400 gram

Witlof

1.49200 gram

500 gram

20 stuks

Rauwkost van de week
bleekselderij salade
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Dorpsstraat 17  |  7391 DC Twello  |  0571 746020
info@bw-s.org  |  www.bw-s.org

CONCERT IN DE KAPEL 
 

EEFDE.- Op zondag 16 februari, aanvang 11.30 uur wordt in de Kapel op ‘t Rijs-
selt een concert gegeven door componist/pianist Wolfert Brederode in sa-
menwerking met percussionist Joost Lijbaart en het Matangi strijkkwartet
  
Ruins and Remains
Componist Wolfert Brederode liet zich 
in 2018 inspireren door de herdenking 
in dat jaar van de immens tragische 
gebeurtenissen gedurende de Eerste 
Wereldoorlog. Het einde van die oorlog 
markeerde de overgang van het oude 
naar het nieuwe Europa. Wat de com-
ponist zich afvroeg was waarom derge-
lijke grote gebeurtenissen altijd gepaard 
gaan met zoveel menselijke ellende en 
verdriet dat woorden tekort schieten 

het te beschrijven. Met zijn aangrijpende 
en zeer toegankelijke werk probeert de 
componist deze leemte te  duiden en te 
vullen. Een muzikale contemplatie over 
menselijke destructiedrift en veerkracht. 
Indrukwekkend maar soms ook speels 
en swingend in een niet-alledaagse in-
strumentale samenstelling. Klassieke 
muziek maar dan van deze tijd. Entree: 
€ 20  (t/m 18 jaar gratis entree). Info/
reserveren: www.kapeloptrijsselt.nl  of 
0575 – 570 521.

Brederode Lijbaart Matangi – foto Menno vd Meer

TONEELUITVOERINGEN BAZO
KLARENBEEK.- Op vrijdagavond  28 
februari, zaterdagavond 29 februari, 
vrijdagavond 6 maart  en zaterdagmid-
dag 7 maart worden de jaarlijkse to-
neeluitvoeringen van buurtvereniging 
BAZO gehouden in gebouw Samuel aan 
de Brinkenweg 111 in de Klarenbeekse 
Hooilanden.

Het  stuk: “Café “ut Heuiland”, geschre-
ven door de eigen leden Henk Elskamp 
en Marian van der Haar-Koldenhof,  
wordt opgevoerd. Het beloofd een leuk 
en grappig stuk te worden dus komt al-

len en geef het ook door aan familie of 
vrienden. 

Als u kaarten wilt reserveren voor één 
van deze voorstellingen, dan kunt u bel-
len met Hanny Dekker tel.: 055-3664890 
(na 9.00 uur). De kaarten kosten € 5,00 
p.p., kinderen tot 12 jaar € 3,50 p.p. De 
zaal gaat open om 19.30 uur, aanvang 
toneeluitvoering 20.00 uur, einde ± 
24.00 uur. Voor de middagvoorstelling 
gelden de volgende tijden: De zaal gaat 
open om 13.30 uur, aanvang toneeluit-
voering 14.00 uur, einde ± 18.00 uur.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

VERZORGING HUISDIER UITERMATE 
BELANGRIJK TRIMSALON DOG DREAMS 

TWELLO.- Sinds begin januari is aan de Rijksstraatweg in Twello ‘’Trimsalon 
Dog Dreams’’ gevestigd. In de professioneel ingerichte salon staat Deveney 
Scherling aan het roer om met liefde en passie uw hond te verzorgen. 

Deveney is niet over een nacht ijs ge-
gaan alvorens ze met haar trimsalon 
begon. Een gedegen opleiding aan de 
Trimacademie in Zutphen en diverse 
praktijkstages in de regio hebben haar 
tot ‘vakvrouw’ gemaakt. Door deze scho-
ling mag ze zich dus gediplomeerd hon-
dentrimster noemen maar ook heeft ze 
een diploma op zak als dierenartsas-
sistente. Door dit alles heeft ze genoeg 
ervaring opgedaan om voor ‘zichzelf’ te 
beginnen, maar belangrijker is dat ze op 
de juiste en professionele wijze uw hond 
kan verzorgen.  

Verzorging huisdier 
uitermate belangrijk
De vacht is een belangrijk onderdeel van 
de hond. Om een hond in optimale  ge-
zondheid te houden is het belangrijk dat 
de vacht goed onderhouden wordt. De-
veney helpt u daarbij door middel van op 
maat gemaakte trimbehandelingen voor 
uw hond. Hierbij valt te denken aan was-
sen, droog blazen, borstelen, ontwollen, 
inkorten, knippen, scheren, uitdunnen 
en plukken. Deveney vindt het belangrijk 
dat de honden in haar salon zich geliefd, 
veilig en goed verzorgd voelen.

Trimmen
Trimmen is het algemene woord voor 
vachtverzorging van de hond. Deveney 
beheerst alle trimtechnieken, de juiste 
verzorging voor elk type vacht en huid. 
De kwaliteit en het welzijn van de hond 
heeft bij haar de hoogste prioriteit. In 
principe is een trimbeurt voor elke hond 
aan te raden, dus niet alleen voor ras-
honden. Aan de vacht ziet men vaak hoe 
het is gesteld met de gezondheid van de 
hond. Om bij uw hond een gezonde en 
goede vacht in conditie te houden is het 
belangrijk de hond regelmatig te (laten)
verzorgen. 
Trimsalon Dog Dreams
Rijksstraatweg 107, Twello.
06 34127541.

De 6 maanden oude Zorro laat zich de trimbeurt maar al te graag welgevallen.

ZWEMMEN MET DEMENTIE; DE KRACHT VAN WARM WATER

TWELLO.- Zondag 23 februari is er weer ‘zwemmen met dementie’ in De 
Schaeck te Twello. Voor deze activiteit wordt het gehele zwembad speciaal 
gereserveerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. “De rust 
in het zwembad wordt als erg prettig ervaren. Je ziet mensen echt tot rust 
komen in het warme water. Na afloop is er ook nog de mogelijkheid om een 
kopje koffie te drinken” legt Moniek Tiemens uit.

Moniek is ‘Buurtsportcoach Oude-
ren’ namens het zwembad. Ze vertelt 
dat het ‘zwemmen met dementie’ is 
ontstaan in samenwerking met de 
buurtsportcoach van Mens en Welzijn 
Voorst. Beide  weten ze hoe belangrijk 
bewegen is voor ieder mens. “Maar 

ook zeker voor mensen met dementie. 
Helaas is deze doelgroep vaak beperkt 
in hun bewegingsmogelijkheden en in 
het water is er dan veel meer mogelijk.” 

Er is een ruime kleedruimte en voor 
minder valide personen is er een rol-

stoel en een tillift aanwezig. Het aantal 
deelnemers dat mee kan doen is he-
laas beperkt, mede om de rust te kun-
nen garanderen. Opgeven is daarom 
ook verplicht. Doe dit via een mailtje 
aan  tiemens.m@deschaeck.nl  of via 
telefoonnummer 0571-272166 . Ook 
voor eventuele vragen over de activi-
teit kan men hier terecht.

De eerstvolgende data voor ‘zwem-
men met dementie’ zijn inmiddels ook 
bekend, te weten; 10 mei en 21 juni 
2020

http://www.kapeloptrijsselt.nl


Stationsstraat 31

7391 EH Twello

(0571)  27 18 51

info@korderijnk.nl

www.korderijnk.nl

BLACK ANGUS BURGER 
met cheddar, bacon & frites €16,00

NIEUWE A LA CARTE MENUKAART
www.korderijnk.nl

RESERVEREN?
bel of mail ons, 0571-271851 / info@kordeijnk.nl

voor €29,50, 4 gangen menu voor €35,00
MENU DU CHEF 3 GANGEN

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 
16 en 23 februari

De hele avond onbeperkt eten

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

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Bussloo-Posterenk
Wilp/Wilp-Achterhoek
De Hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92INLEVEREN ADVERTENTIES 

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

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

Terwolde/Nijbroek
De Vecht/Welsum
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Klarenbeek
info@voorsternieuws.nl

PROWIND REALISEERT HAAR EERSTE 
ZONNEPARK IN NEDERLAND
ZWOLLE.- Prowind BV, projectpartner voor wind, en zonne-energie krijgt 
groen licht voor de bouw van Zonnepark Broekstraat in de gemeente 
Voorst. Dit is het eerste zonnepark dat Prowind BV realiseert in Nederland.

Door de bijzonder goede samenwerking 
met alle belanghebbenden zijn, zonder 
rechterlijke tussenkomst, alle vergunningen 
onherroepelijk verklaard. Hierdoor kan de 
realisatie van het 19 MW-zonnepark van 
start gaan. Vanaf het voorjaar 2020 zal be-
gonnen worden met de landschappelijke 
inrichting en de verwachting is dat het zon-

nepark vanaf het voorjaar 2021 jaarlijks 
duurzame energie zal produceren voor on-
geveer 5.000 huishoudens in de gemeente 
Voorst.

Prowind is voornemens om 50% van haar 
belang in het zonnepark beschikbaar te stel-
len voor twee lokale coöperaties, te weten 

Energierijk Voorst en deA. Dit doen we om 
de lokale omgeving mee te laten profiteren 
in de opbrengsten van zonne-energie. 

Wij zijn trots op de intensieve samenwer-
king met de buurtbewoners, we hebben 
met elkaar een plan ontwikkeld dat voldoet 
aan ieders wensen en eisen. Daarnaast 
heeft ook OostNL een belangrijke bijdrage 
geleverd in de ontwikkeling van het zonne-
park, graag wil Prowind beide partijen hier-
voor bedanken. 

KLAVER5 EN HET MYSTERIE VAN DE HOEKPAAL 

DE VECHT.- De acteurs van Klaver5 
zijn weer bezig met een nieuw stuk. 
De verhaallijn bestaat uit: Aan het al-
tijd rustige dorpspleintje wonen maar 
een paar mensen: de oude vrijsters 
Lientje en Stientje die hun dag vullen 
met breien en het pleintje in de gaten 
houden. De eigenzinnige gemeente-
ambtenaar Pierre met zijn onderda-
nige vrouw Tillie, en Klaas de eigenaar 
van cafe de Goot met zijn dochter 
Karlien. Midden op het pleintje staat 
een oude vervallen hoekpaal met een 
bankje wat regelmatig de hangplek is 
van de  zwervers Hannes en Coby. Als 
Pierre besluit aan gemeentewerker 
Stijn de opdracht te geven om deze 

hoekpaal weg te halen blijkt dat toch 
niet zo eenvoudig te zijn.  Genoeg tijd 
dus voor Hannes en Coby om met 
hun streken een beetje reuring op 
het pleintje te brengen. Als er dan ook 
nog een dame van goede komaf ver-
schijnt met de bijzondere naam Am-
melie blijkt er nog een heel verhaal 
rondom de hoekpaal en zijn aanwe-
zigheid midden op het dorpsplein te 
zijn. Alles bij elkaar genoeg ingredi-
enten om het dagelijkse leven van de 
pleinbewoners een beetje spannen-
der te maken .

Deze komedie over gewone sim-
pele mensen, waarbij zich de nodige 

komische verwikkelingen afspelen, 
zorgt voor een avond ontspanning 
en genieten. Toneelvereniging Kla-
ver5 hoopt u op 7 maart in Welsum, 
in dorpshuis De Bongerd of 20 of 21 
maart bij zalencentrum De Groot te 
de Vecht te mogen begroeten. Kaar-
ten kosten € 5 en zijn te verkrijgen 
bij dorpshuis De Bongerd (Welsum), 
Carolien Elders 0571292502, Reinie 
Wijngaards 0625104176, Boekhandel 
Oonk Twello, Cafe de Groot (voor de 
Vecht vanaf 9 maart) en te reserve-
ren via Klaver5toneel@gmail.com of 
Heidy Berenschot 0612243959. Voor 
alle avonden geldt aanvang 20.00 uur 
en zaal open vanaf 19.30 uur.
 

HOOGWATER

In de winter en het begin van de lente bestaat er een grotere kans op hoogwater 
op de Nederlandse rivieren en langs de kust. De Rijn en de Maas moeten name-
lijk in deze periode meer regenwater en bij invallende dooi ook veel smeltwater 
afvoeren dan in andere seizoenen

Ook is er in deze tijd van het jaar meer kans op storm waardoor het water langs 
onze kust en op de grote meren kan worden opgestuwd. Onze dijken en ka-
des zijn daarop berekend. Toch zijn Rijkswaterstaat en de waterschappen extra 
alert.

Meten en beheren
Rijkswaterstaat meet nauwgezet hoeveel water er door de rivieren stroomt en 
hoe hoog dat water staat langs de kust en op de grote meren. Naast metingen 
worden met behulp van modellen ook verwachtingen opgesteld. De verwach-
tingen van de waterstanden en -afvoeren en op de rivieren en waterhoogtes 
langs de kust baseren we op weersverwachtingen, neerslaggegevens en de wa-
terhoogtes van de rivieren in Duitsland, België en Zwitserland.

Binnen Nederland werkt Rijkswaterstaat nauw samen met andere waterbeheer-
ders, zoals waterschappen, gemeentes en provincies.  Waterkeringen  (dijken, 
dammen, duinen en kades) beschermen ons tegen het hoge water vanuit de 
zee, op de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer.

De ijssel had afgelopen weekend haar hoogste stand en sommige delen van d e 
uiterwaarden waren onder gelopen. Ook kwam een stormdepressie nog bij ons 
op bezoek op d zondag met rukwinden die bij ons tot 85km per uur uithaalden. 
En in de avond de nodige pittige regenbuien die 20mm rgen gaven.

Deze week nog meer regen in de ochtend droog maar in de middag ging het 
regegen bij een maximumtmeperatuur van 6 graden.

Vrijdag zon en wolken bij 6 graden.
Zaterdag eerst zon maar na de middag gaan de waterkranen weer open met 
eerst buien en later regen bij dan weer een temperatuur van 11 graden.
Zondag een onvervalste regen dag. Met een antiwinterse temperatuur van 10 
graden. De regenmeter kan zondagavond wel weer 46 mm regenwater noteren.

Mark Wolvenne
Terwolde
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 In uw omgeving
Administratiekantoor J. Hazelhorst

daar kunt u op rekenen!

Bent u een startende ondernemer? Zoekt u als bestaande onderne-
mer een andere boekhouder? Komt u als particulier niet meer uit 
al de belastingpapieren?

Bij Administratiekantoor J. Hazelhorst 
bent u, zowel als ondernemer en 
particulier, aan het juiste adres.

Administratiekantoor J. Hazelhorst is al jarenlang een familiebedrijf 
en wordt sinds 2016 gerund door drie zussen, waarbij wij als een hecht 
team, met de nodige kennis en ervaring graag voor u aan de slag gaan. 
Op een eerlijke manier willen wij zoveel mogelijk voor u besparen. 

Naast het verzorgen van administraties, jaarstukken, belastingzaken 
en alle daarbijbehorende advisering, zijn wij ook gespecialiseerd in 
het voorbewerken en begeleiden van testamentzaken, volmachten en 
estate planning.

Een nummer bestaat uit cijfers, wij houden wel van cijfers, maar niet 
van nummers. Wij gaan voor een persoonlijke behandeling, dus bij 
ons bent u geen nummer.

Wij staan altijd open voor een vrijblijvend gesprek. 

Administratiekantoor J. Hazelhorst
daar kunt u op rekenen!

Kijk op onze website of bel ons meteen! 055-3232188
www.administratiekantoorhazelhorst.nl
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Voor al uw 
familie

drukwerk 
o.a.

trouw-
geboorte-
jubilea-
rouw-

kaarten
bidprentjes
liturgieën

etc.

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 

 

mailto:Klaver5toneel@gmail.com
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/waterkeringen/index.aspx


Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag 
12 februari t/m dinsdag 18 februari12 februari t/m dinsdag 18 februari

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

Appelrotsjes
Lekkere broodjes gevuld met appel, rozijnen en kaneel. 
Zak 6 stuks van €2.40

Gevulde koeken
Natuurlijk met echt amandelspijs,
en dat proef je!  

Maisbrood
Per stuk van €2.55 

Twellootje
Een heerlijk broodje o.a gevuld met cranberries.
Per stuk van €2.75

Zonnerond
+/- 450 gram van €1.65 

Broodje van de maand februari: Twello’s Fit
Een heerlijk brood van volkoren tarwe meel met lijnzaad,

 zonnebloempitten en pompoen pitten.
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U kunt ons ook volgen op instagram:  jumbobinnendijkbakkerij
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Berends & Slump | Bankzaken - Hypotheken - 
Verzekeringen
Duistervoordseweg 49
7391 CB Twello
T 0571 - 27 44 40
E info@berends-slump.nl
I www.berends-slump.nl

AANKOOP WONING 
DOOR SAMENWONERS EN 
LEVENSVERZEKERING
Vaak is het zo dat samenwoners zich bij de aankoop van een woning 
realiseren dat het verstandig is om de gevolgen van hun samenwoning 
te regelen, zeker als een huwelijk of geregistreerd partnerschap (nog) 
niet in het verschiet ligt. Veelal wordt een samenlevingsovereenkomst 
opgemaakt. De belangrijkste punten daarvan zijn doorgaans de 
regelingen van kosten van de huishouding en die wat betreft 
gezamenlijke bezittingen (huis, meubels en banktegoeden). Ook kun je 
afspraken maken over alimentatie, oudedagsvoorzieningen en onderlinge 
schulden vastleggen. Wettelijk is er niets geregeld voor samenwoners bij 
overlijden van één van hen. Samenwoners erven niet van elkaar, tenzij zij 
ten behoeve van elkaar regelingen hebben getroffen. Bij de gezamenlijke 
aanschaf van een huis is het goed om een voorziening te treffen voor het 
geval één van de partners overlijdt, zodat de langstlevende in het huis 
kan blijven wonen. Dat kan in een samenlevingsovereenkomst met een 
verblijvingsbeding. Zo wordt voorkomen dat het halve huis vererft aan 
de familie van de overledene. Vaak wordt bij de aankoop van de woning 
een levensverzekering afgesloten om de hypotheekschuld bij overlijden 
geheel of gedeeltelijk af te lossen. De levensverzekeringspolis keert uit 
aan de hypotheekmaatschappij, waardoor de schuld verdwijnt of een 
stuk wordt verminderd. Hierdoor worden de maandlasten lager en kan de 
langstlevende in het huis blijven wonen.

Begunstigingsregelingen:
Begunstigingsregelingen op polissen van levensverzekering kunnen in 
twee categorieën worden verdeeld:
1. een polis waarbij een derde als begunstigde is aangewezen;
2. een polis waarbij de verzekeringnemer zichzelf als begunstigde heeft 
aangewezen of er geen derde begunstigde is aangewezen dan wel als de 
derde-begunstiging geen effect sorteert.
De gemaakte begunstigingsregeling heeft gevolgen voor de omvang van 
de nalatenschap van de overleden partner.

Als een levensverzekering is ‘gekoppeld’ aan het verkrijgen van een 
hypothecaire geldlening bedingt de bank een pandrecht op alle rechten 
uit de verzekeringspolis, waaronder begrepen het recht om zichzelf 
als eerste begunstigde aan te wijzen. Als de verzekerde overlijdt, 
gaat de verzekeringsuitkering rechtstreeks naar de bank en wordt de 
hypothecaire geldlening geheel of gedeeltelijk afgelost. Hier profiteren 
de erfgenamen van de verzekerde van. Dit heeft effect voor de 
erfbelasting omdat er geen of minder hypotheekschuld in aftrek kan 
worden gebracht. Wat is het effect van een partnerverklaring? Bij de 
verpandingsovereenkomst is vaak opgenomen dat de begunstiging 
van de bank niet van toepassing is als de partner-begunstigde 
een partnerverklaring of betalingsopdracht heeft ondertekend. De 
partnerverklaring houdt in dat de partner als eerste begunstigde 
een schriftelijke opdracht aan de bank geeft om bij overlijden van 
de verzekerde de uitkering van levensverzekering aan te wenden 
ter aflossing van de hypothecaire geldlening. Hierbij komt de 
verzekeringsuitkering alleen ten goede aan de partner. De hypothecaire 
geldlening wordt door de partner ten behoeve van de nalatenschap 
afgelost, waardoor de partner een vordering krijgt op de nalatenschap. 
In de praktijk van belang is van belang dat de begunstiging op de polis 
van levensverzekering en de regelingen in het samenlevingscontract (en 
eventueel de testamenten) goed op elkaar zijn afgestemd.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

PKN KERK TE VOORST WORDT AANGEPAST
VOORST.- De Protestantse Kerk heeft een 
plan samengesteld om de kerk beter te 
voorzien van allerlei voorzieningen om 
zo het kerkgebouw beter te benutten en 
beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld 
concerten, samenzang, bijeenkomsten, 
kerkgang, etc. 
Het kerkgebouw is nu nog deels afhanke-
lijk van de voorzieningen in het Dorpshuis, 
maar die afhankelijkheid is vaak te groot 
en bovendien is de afstand voor ouderen 
tussen beide gebouwen vaak hinderlijk.

Twee jaar geleden heeft de kerk al het 
nodige kunnen presenteren. Nu zijn de 
plannen concreet.
Het kerkbestuur heeft samen met de ar-
chitect de plannen verder uitgewerkt en 
tekeningen gemaakt hoe de kerk er bin-
nen uit komt te zien. Met volop mogelijk-
heden voor sanitaire voorzieningen en 
het aanbieden van drankjes en hapjes. 
De architect heeft er op toegezien dat 
het kenmerkende geluid in de kerk on-
veranderd goed blijft.

Omdat het kerkgebouw voor alle bewo-
ners in en rondom Voorst een functie 
heeft, bent u welkom om deze plannen 
in te zien en vragen hierover te stellen.

De bijeenkomst is op maandag 17 febru-
ari om 20.00 uur in de Voorhof te Voorst.
Na de pauze zal de kerkenraad nadere 
toelichting geven over de samenwerking 
met de gemeentes van Klarenbeek en 
Wilp en voortgang die in dit proces wordt 
geboekt.

MEDEDELINGEN OECUMENISCHE OMROEP VOORST
REGIO.- Op 18 januari j.l. vierden de vrij-
willigers van de OOV met een gezellige 
middag het feit dat de Oecumenische 
Omroep Voorst op 22 december 1989 
het levenslicht zag. Vanaf de oprichting 
waren nog enkele leden aanwezig die 
aangaven met dit vrijwilligerswerk te wil-
len stoppen. 

De OOV zendt iedere zondag een gevari-
eerd programma per radio uit: om 9.00 
uur wordt er gestart met en programma 

van geestelijke muziek, waarna er om 
9.30 u of 10.00 u een kerkdienst volgt 
van één van de bij de OOV aangesloten 
kerken. Daarna kunt u luisteren naar een 
programma dat u zelf kunt samenstellen 
door een verzoeknummer aan te vragen. 
Op dinsdag wordt dit programma her-
haald. U kunt hiervoor afstemmen via 
de kabel op 105.3 FM en via internet op 
rtvvoorst.nl . Tijdens de vakantiemaan-
den juli en augustus wordt alleen een 
kerkdienst uitgezonden. Ook is de OOV 

op zoek naar mensen die het team willen 
komen versterken; in het bijzonder naar 
studio technici. U hoeft daarvoor geen 
ervaring te hebben, voor de opleiding 
wordt gezorgd. Inlichtingen kunt u krij-
gen bij de heer J. Prins, tel. 0575 503407, 
mailadres: j.prins81@upcmail.nl, of bij 
het secretariaat.

Onderstaand treft u een lijstje bij wie u 
een verzoekplaatje kunt aanvragen, voor 
uzelf of voor een kennis.

DUURSCHE WAARDEN WANDELING MET EEN 
IJSSELNATUURGIDS NAAR DE OBSERVATIEHUT
OLST.- De twee uur durende wande-
ling op woensdag 19 februari begint 
om 14.00 uur bij de balie van het Info-
centrum IJssel Den Nul (Rijksstraatweg 
109, Olst) en eindigt daar ook weer om 
16.00 uur. De IJsselnatuurgids wandelt 
met u naar de vogelobservatiehut in de 
Duursche Waarden. Onderweg hoort 
u over het ontstaan van dit gebied en 
over de planten en dieren die hier le-
ven. Kortom: een leuke en leerzame 
middag voor jong en oud. Aanmelden 

doet u via de website: https://www.
staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/
ijsselvallei/activiteiten. De kosten zijn € 
7,50 voor volwassenen en € 4,00 voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Voor meer 
informatie over de wandeling kunt u 
contact opnemen met het Infocentrum 
IJssel Den Nul. Tel: 0570745040 of eve-
nementen@infocentrumijssel.nl. Tip: 
Trek waterdichte schoenen of laarzen 
aan en neem een verrekijker mee. Be-
zoek na afloop het Infocentrum IJssel 

Den Nul. Hier kunt u nog even napra-
ten over de wandeling en genieten van 
het uitzicht in het horecagedeelte ‘Op 
Duur’. 

Bijna elke maand organiseert Staats-
bosbeheer een wandeling onder leiding 
van een Staatsbosbeheer IJsselnatuur-
gids. Kijk op www.staatsbosbeheer.nl 
voor activiteiten in uw regio. Kijk voor 
alle activiteiten van het Infocentrum IJs-
sel Den Nul op www.infocentrumijssel.nl. 

LIEFDE EN VRIENDSCHAPSVIERING IN DE WILHELMINAKERK
BEEMTE.- Vriendschap en liefde zijn 
heel belangrijk in het leven. Een harte-
lijke buur die je groet, een collega die 
vraagt hoe het met je gaat. Een broer 
om samen dingen mee te doen, een zus 
om mee te lachen, een vriend om mee 
te sporten, een vriendin om je verhaal 
aan te vertellen. Vriendjes en vrien-
dinnetjes op het schoolplein en een 
lieve juf op school. Al deze verbanden 
maken het leven zoveel mooier! In de 

liefde&vriendschapsviering op vrijdag 
14 februari vanaf 19.00 uur willen we 
hier aandacht aangeven. Stilstaan bij 
het ontvangen van vriendschap en liefde 
ontvangen, en het geven van liefde en 
vriendschap.

Er zal een korte viering zijn voor alle 
leeftijden, voor mensen die bij een kerk 
horen en voor mensen die niet kerke-
lijk zijn. Er is een koor, muziek via de 

beamer, een gedicht, een verhaal, een 
gebed.

Na afloop is er limonade en koffie of 
thee. In de kerk zullen knutselwerken 
en tekeningen hangen van de kinderen 
van de omliggende basisscholen. Dit is 
een gezamenlijke viering van de katho-
lieke geloofsgemeenschap H. Antonius 
van de Vecht en van de Wilhelminakerk 
in Beemte/Broekland Kom en vier mee!

BEATUS & BYRD IN ST.MARTINUSKERK
BUSSLOO.- Komend voorjaar organi-
seert In Goede Handen Management in 
samenwerking met Stichting Sint Mar-
tinuskerk Bussloo weer drie klassieke 
concerten op de zaterdagavond. Het 
eerste concert vind plaats op zaterdag-
avond 22 februari om 20:00 uur. William 
Byrd: zijn tijdgenoten noemden hem de 
“Britanniae musicae parens”, de vader 
van de Britse muziek.  Zijn drie missen 
waaronder zijn 4-stemmige mis werden 
uitgegeven tussen 1593 en 1595. Ze wa-
ren bestemd voor de vele afgescheiden 
katholieken die in deze heftige periode 
in de Engelse religieuze geschiedenis 

hun eredienst hielden in privékapellen 
en in door katholieken bewoonde kas-
telen. Muziekkenners spreken van een 
grote helderheid en directheid van deze 
muziek. Het hevige contrapunt vertroe-
belt geen moment de verstaanbaarheid 
van de tekst. De, inmiddels beroemde, 
vierstemmige mis houdt het midden tus-
sen ingewikkelde polyfonie en de Angli-
caanse eenvoud.

Kaarten
Kleinkoor Beatus voert tijdens dit con-
cert de 4-stemmige mis van Byrd uit, 
begeleid door een ensemble bestaande 

uit drie blokfluitisten en een gambist 
onder leiding van Norbert Kunst. Dit  ad 
hoc ensemble zal ook nog een aantal 
instrumentale stukken uitvoeren. Kom 
luisteren naar deze prachtige muziek 
in de idyllische kerk van Bussloo aan de 
doorgaande weg tussen Wilp en Voorst. 
Beatus & Byrd, Kleinkoor Beatus e.a., 
zaterdag 22 februari 20:00 uur St. Marti-
nuskerk Bussloo Toegang: Voorverkoop 
17,50  aan de Kerk 20,-.  Studenten en 
CJP 12,-  Kinderen gratis Kaarten bestel-
len op: bussloo.ingoedehanden.ma-
nagement of via 085-8770376. Meer info 
op: www. sint-martinuskerk-bussloo.org

ETT AVONDFIETS4DAAGSE LOOPT 
NIET OP Z’N LAATSTE BENEN
TWELLO.- Vorige week kopte de Stentor 
dat de Fiets4daagse op z’n laatste benen 
loopt. Maar daar heeft de Avondfiets-
4daagse in Twello, geen last van. Geluk-
kig maar. De organisatie van de ETT, De 
Eerste Twellose Toerclub, promoot niet 
alleen in Twello en omgeving, maar ook 
op diverse campings en Bungalowpar-
ken in deze Regio. Wat maakt dit evene-
ment nou zo populair dat er ieder jaar 

weer zo’n 400 deelnemers mee doen? 
Deze vraag stellen we aan Gerrit Ulfman. 
Gerrit Ulfman is al jarenlang, samen met 
andere vrijwilligers, de drijvende kracht 
achter dit populaire fietsevenement in 
Twello. Het weer speelt natuurlijk een 
grote rol bij deze opkomst, maar ook 
de tomeloze inzet van de vrijwilligers en 
de organisatie. Ieder jaar draagt de mid-
denstand in Twello z’n steentje bij in de 

vorm van sponsoring, om het fietseve-
nement ook financieel aantrekkelijk te 
maken. Er zijn dagkaarten te koop, als 
je niet alle dagen kunt. Verder natuurlijk 
de goed gepeilde routes en bijna ieder 
jaar andere routes. De gemeente Voorst 
heeft zulke mooie wegen en de natuur 
is schitterend. Dit jaar wordt de avond-
fiets4daagse voor de 38 ste keer georga-
niseerd en is van 8 t/m 11 juni.

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

mailto:j.prins81@upcmail.nl
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/ijsselvallei/activiteiten
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/ijsselvallei/activiteiten
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/ijsselvallei/activiteiten
mailto:evenementen@infocentrumijssel.nl
mailto:evenementen@infocentrumijssel.nl
http://www.staatsbosbeheer.nl
http://www.infocentrumijssel.nl


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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
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 2 maart 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello (Hietweideweg 20)
maandag 16 maart 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello (Hietweideweg 20)

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, 
de locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87 of rechtstreeks met de raadsfracties 
voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden :
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, 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 agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe 
link naar de vergaderstukken. 

Fietsverlichtingscampagne ‘Ik val op!’

Op donderdag 20 februari bezoekt 
het campagneteam van ‘Ik val op!’ 
van 17.30 uur tot 20.30 uur de ge-
meente Voorst bij SV Twello aan de 
Zuiderlaan 5 in Twello. De gemeen-
te Voorst levert graag een positieve 
bijdrage om de bewustwording van 
goede fietsverlichting bij jongeren 
te verhogen. Goede fietsverlichting 
is belangrijk voor de veiligheid van 
fietsers én andere weggebruikers. 
Vaste verlichting is de norm. Als de 
vaste verlichting even niet werkt, 
dan deelt het campagneteam gra-
tis oplaadbare fietslampjes met een 
USB-kabeltje uit aan de fietsers. 
Jongeren die wel met goede ver-
lichting fietsen maken kans op een 
mooie prijs. De ‘Ik val op!’ campag-
ne wordt in opdracht van het Re-
gionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
(ROV) Oost-Nederland uitgevoerd. 

Goed zichtbaar
Uit onderzoek blijkt dat het 
risico voor fietsers om in het 
donker slachtoffer te worden 
van een ongeval met zeker 20% 
afneemt bij goed werkende 
fietsverlichting. Steeds meer 
mensen zijn zich hier bewust 
van en zorgen dat zij met goede 
fietsverlichting zichtbaar zijn. 
Echter, van de jongeren tussen 
de 12 en 24 jaar maakt slechts 
de helft gebruik van werkende 
fietsverlichting. En jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar hebben 
vaak wel fietsverlichting, maar 
doen deze niet aan. De jongeren 
tussen de 18 en 24 jaar hebben 
vaak geen werkende verlichting, 
repareren de verlichting niet en 
nemen ook geen vervangende 
verlichting mee.  ■

Aanslagbiljet gemeentebelasting

Deze week ontvangt u het aan-
slagbiljet voor de gemeentebe-
lastingen. Denkt u dat het biljet 
niet juist is, bijvoorbeeld omdat de 
WOZ-waarde volgens u niet klopt? 
Neem dan contact op met Tribuut.
nl. Zij kijken graag met u mee of 
er onjuistheden staan op het bil-
jet. Als dat het geval is, passen de 
taxateurs dit kosteloos, snel en 
eenvoudig voor u aan. Het indie-
nen van een bezwaar is hierdoor 
niet meer nodig. 
 
Kwijtschelding
Met een bijstandsuitkering of 
een ander minimuminkomen 
komt u misschien in aanmer-
king voor kwijtschelding. Op tri-
buut.nl vindt u meer informatie 
over kwijtschelding en hoe u 
kwijtschelding aanvraagt. Liever 
een persoonlijk gesprek met één 
van de medewerkers? Bel dan 055-
580 22 22. 

‘Gratis bezwaar’
Diverse bureaus en makelaars 
bieden zogenaamd ‘gratis’ (no-
cure-no-pay) rechtsbijstand bij 
het indienen van bezwaar. Nie-
mand wil te veel belasting betalen. 
Dat is logisch. Daarom is ‘gratis’ 
bezwaar maken tegen de WOZ-
waarde steeds meer in trek. Maar 
let op: voordat een bureau of ma-
kelaar voor u aan het werk gaat, 
moet u eerst een machtiging te-

kenen. Lees voordat u tekent deze 
machtiging en de voorwaarden (de 
kleine lettertjes) eerst goed door! 
Weet waarvoor u het bureau of 
de makelaar machtigt. Vaak zijn 
machtigingen zo opgebouwd dat u 
het bureau voor meer zaken mach-
tigt dan alleen bezwaar maken. En 
bij een eventuele intrekking van 
de machtiging, kunnen u kosten in 
rekening worden gebracht.  

Hoge kosten 
‘Gratis’ is dus eigenlijk helemaal 
niet gratis. Er worden namelijk 
hoge kosten gemaakt als deze 
bureaus voor u bezwaar maken. 
Uiteindelijk betaalt u daar ook 
aan mee. Deze bureaus en ma-
kelaars komen namelijk bij een 
toegekend bezwaar, waarbij de 
WOZ-waarde is gewijzigd, in aan-
merking voor een vastgestelde 
kostenvergoeding.

Voorbeeld
Wordt na de bezwaarprocedure 
de waarde van uw woning met  
€10.000,- verlaagd, dan levert 
dit u een eenmalige verminde-
ring van €11,30 van uw OZB aan-
slag op (tariefpercentage 2020). 
Tribuut, en dus de gemeente, 
is vervolgens wettelijk verplicht 
het door u ingeschakelde bureau 
of makelaar een bedrag te ver-
goeden van minimaal €650,26 
(2020). Het bedrag van € 650,26 

is opgebouwd uit een bedrag van 
€261,- voor het indienen van een 
bezwaarschrift, €261,-- voor het 
bijwonen van een hoorzitting en  
€128,26 voor het indienen van een 
taxatierapport. De kosten lopen 
nog veel hoger op als het bureau 
of de makelaar besluit om in be-
roep te gaan bij de rechter.

Tribuut helpt u gratis
Maakt u zelf bezwaar bij Tribuut 
tegen uw aanslag en/of tegen uw 
WOZ-waarde, dan is dat wel altijd 
gratis. Tribuut handelt alle be-
zwaren op dezelfde manier af. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de afhandeling van een be-
zwaar dat door u is ingediend of 
door een no-cure-no-pay bureau 
of makelaar. Heeft u vragen? Neem 
gerust contact op met Tribuut. 

Meer informatie 
Meer informatie over betalen, be-
zwaar maken of kwijtschelding 
vindt u op www.tribuut.nl. Tele-
fonisch is Tribuut bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag 
van 08.30-17.00 uur en op vrijdag 
van 08.30-12.30 uur via 
055- 580 22 22.  ■

KCA inzameling naar Sportpark Zuiderlaan

Op vrijdag 14 februari is, van 
15.00 uur tot 18.00 uur, voor de 
laatste keer de gratis inzameling 
van kleine hoeveelheden recycle-
baar afval en klein chemisch afval 
(KCA) bij de gemeentewerf, Jupi-
terweg 2 in Twello. Vanaf vrijdag 
13 maart 2020 is de gratis KCA 
inzameling op een andere plek, 
namelijk het parkeerterrein van 
Sportpark Zuiderlaan, Zuiderlaan 
5 in Twello. De tijd blijft onge-
wijzigd: van 15.00 uur tot 18.00 
uur. 
De inzameling van kleine hoe-
veelheden recyclebaar afval en 
KCA is elke tweede vrijdag van 
de maand in Twello. Vanaf 9 

maart is het ook mogelijk om de 
gratis en betaalde afvalstromen 
in te leveren op het nieuwe Re-
cycleplein in Deventer, Westfa-
lenstraat 5 (tegenover de oude 
locatie). 

Klein chemisch afval
Klein chemisch afval (KCA) is 
huishoudelijk afval waar chemi-
sche stoffen in zitten die scha-
delijk zijn voor de gezondheid en 
het milieu. Bijvoorbeeld batte-
rijen en spaarlampen. Circulus-
Berkel accepteert alleen KCA uit 
huishoudens en heeft geen ver-
gunning voor het innemen van 
KCA afkomstig uit bedrijven.  ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de 
pagina Bekendmakingen. Daar 
vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? In 
de tekst van de bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens welke periode dit mogelijk 
kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11 of kom langs bij de receptie 
in het gemeentehuis. Wij helpen 
u graag!

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is mo-
gelijk op overheid.nl en in de app 
van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-mail-
service of de app downloaden. Met 
enkele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publi-
ceren. U stelt het type bericht in 
en van welke organisatie u deze 
berichten wilt ontvangen. Daarbij 
is het ook mogelijk een afstand ten 
opzichte van uw adres aan te ge-
ven. U krijgt dan bericht over de 
op dat moment actuele locatiege-

bonden bekendmakingen/publica-
ties binnen de door u aangegeven 
afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag is er een man-
daatvergadering van de welstands-
commissie in het gemeentehuis in 
Twello (H.W. Iordensweg 17). De 
vergadering begint om 9.30 uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 

te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij bekend op www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering open-
baar. Wilt u hierbij aanwezig zijn? 
Dan horen we dat graag van u. 

Houd er als derde belangheb-
bende rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 35.

De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op over-
heid.nl. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij al 
op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 3 februari 2020 tot en met 
vrijdag 7 februari 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 07: 12-02-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status/datum Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Leemsteeg 3 in Wilp Vieren 12,5-jarig huwelijksfeest op 11 april 2020 van 20-1 
uur

Vergunning verleend BW-2020-0028

Molenallee 50 in Wilp Houden Kermis Zozijn op 17 september 2020 van 10-20 uur Melding ontvangen BW-2020-0034

Omgevingsvergunning

Broodakker 8 in Twello Bouwen tuinhuis Vergunning verleend SXO-2019-0989

Duistervoordseweg 21N in Twello Bouwen verlengde luifel bij entree Aanvraag ontvangen SXO-2020-0052

Engelenburgstraat 2 in Twello Kappen zeven bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0057

Engelenburgstraat 31 in Twello Wijzigen expeditieruimte Aanvraag ontvangen SXO-2020-0056

Holtweg (kad. VOO S 984) in Wilp Aanleggen waterberging voor verbreding A1 Vergunning verleend SXO-2020-0049

Kadijk 7A in Terwolde Veranderen gevel, plaatsen erfafscheiding en plaatsen han-
delsreclame

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0051

Klarenbeekseweg 16 in Voorst Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2019-1193

Korenmolenweg 16 en 16A in Twello Bouwen twee erkers Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2019-1215

Neptunus 21 in Twello Vergroten berging Vergunning  
ingetrokken

Z-HZ_WABO- 
2010-001428

Polveensweg 21 in Klarenbeek Bouwen werktuigenberging (wijzigingsaanvraag op SXO-
2018-0948)

Vergunning verleend SXO-2019-1102

Teugseweg (kadastraal TLO D 1481 naast  
Teugseweg 16) in Teuge

Plaatsen weilandafrastering met toegangspoort Vergunning  
ingetrokken

Z-HZ_WABO-2012-
000188

Weteringserf 6 en 8 in Terwolde Bouwen twee woningen Vergunning verleend SXO-2019-1097

Sloopmelding

Middendijk 15 in Nijbroek Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0053

Voorster Energie Strategie in uw dorp

Er wordt hard gewerkt aan een 
Voorster Energie Strategie. In de 
Voorster Energie Strategie staan 
de uitgangspunten voor het 
duurzaam opwekken van zon- 
en windenergie in de gemeente 
Voorst. De resultaten die er nu 
liggen zijn ingebracht door onze 
inwoners. 

Inloopdagen in de dorpen
Wilt u meer weten over de Voor-

ster Energie Strategie? Of wilt u 
graag in gesprek over de resul-
taten? Kom dan naar één van de 
onderstaande inloopdagen in de 
dorpen. De beleidsmedewerker 
duurzaamheid is hierbij aanwe-
zig, dus u bent ook hartelijk wel-
kom als u vragen heeft over het 
verduurzamen van uw woning!
■ Voorst: donderdag 20 februari 
14.30 tot 17.00 uur in De Benring 
■ Terwolde: vrijdag 21 fe-

Wegafsluiting H.W. Iordensweg Posterenk

Van maandag 2 maart tot en 
met donderdag 18 juni 2020 
voert Van Mourik-Salverda, in 
opdracht van Rijkswaterstaat 
Oost Nederland, onderhouds-
werkzaamheden uit aan de on-
derzijde van het viaduct in de 
A1 over de H.W. Iordensweg. De 
H.W. Iordensweg is daarom tij-
dens de werkzaamheden afge-
sloten voor al het autoverkeer. 

De omleiding is via de Fliertweg 
en de Molenallee. De H.W. Ior-
densweg blijft wel toegankelijk 
voor fietsers, bromfietsers en 
voetgangers. 

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen 
over de werkzaamheden? Stuur 
dan een e-mail naar 
gvsteveninck@mourik.com  ■

bruari  14.00 tot 16.00 
uur  in  d ’O lde  Scho le 
■ Nijbroek: dinsdag 25 fe-
bruari 09.30 tot 11.30 uur 
in Dorpshuis De Arend 
■ Klarenbeek: woensdag 26 
februari 10.00 tot 12.00 uur in 
MFC Klarenbeek

Meer informatie: voorst.nl/nl/
duurzaamheid/voorsterener-
giestrategie  ■
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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

www.voorst.nl

verloren 
en 

gevonden 
voorwerpen

in voorst

Informatieavond Wet kwaliteitsborging voor 
professionals
Op maandagavond 2 maart or-
ganiseert de gemeente Voorst 
een informatieavond voor pro-
fessionals over de Wet kwali-
teitsborging. De informatie-
avond is bij Brasserie Korderijnk, 
Stationsstraat 31 in Twello en 
start om 19.30 uur, inloop is 
mogelijk vanaf 19.15 uur. Tij-
dens deze avond worden pro-
fessionals van alle partijen in de 
bouwsector, die werkzaam zijn 
binnen de gemeente Voorst, ge-
informeerd over de inhoud van 
de wet en de mogelijkheden om 
mee te doen met proefprojecten. 

Nieuwe werkwijze
Vanaf 2021 treedt de Wet kwa-
liteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) in werking en vanaf dan 
geldt in Nederland een ander 
systeem van kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Dit heeft ge-
volgen voor zowel de markt als 
het huidige bouw- en woning-
toezicht. Nu toetst de gemeente 
de bouwplannen vooraf en ziet 
toe op de uitvoering volgens de 
verleende vergunning. Onder 
de Wkb vanaf 1 januari 2021 
dragen de partijen in de bouw 

zelf zorg voor het voldoen aan 
de voorschriften van  het Bouw-
besluit. Dit doen zij met behulp 
van een instrument voor kwali-
teitsborging. Een onafhankelijke 
kwaliteitsborger past dit toe. In 
2020 starten, vooruitlopend 
op de invoering van de Wkb 
in 2021, proefprojecten met 
kwaliteitsborging. 

Proefprojecten in 2020
Om ervaring op te doen met de 
nieuwe werkwijze wil de ge-
meente graag samen met archi-
tecten, tekenbureau’s, bouwbe-
drijven en aannemers circa vijf 
proefprojecten uitvoeren. Uiter-
aard wordt hier ook een private 
kwaliteitsborger bij betrokken. 

Aanmelden
De informatieavond is gratis. 
We vragen u wel zich van te-
voren aan te melden door een 
mail te sturen naar m.scholing@
voorst.nl onder vermelding van 
de namen (maximaal 2 perso-
nen per bedrijf) en de bedrijfs-
naam. U ontvangt dan voor 2 
maart een bevestiging van uw 
deelname.  ■

Gemeentehuis 28 februari, en balie Bouwen ook 27 februari gesloten

In verband met de tijdelijke ver-
huizing van de gemeente, het 
politiesteunpunt en de Clean-
tech Regio naar de Hietweideweg 
20 (oudbouw Veluws College) in 
Twello, is het gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 op vrij-
dag 28 februari 2020 gesloten. 
De gemeente is die dag wel tele-
fonisch bereikbaar via 0571-27 
99 11 (van 08.30 tot 14.00 uur). 
Uitsluitend voor de aangifte van 
geboorte of overlijden is de bur-
gerlijke stand deze vrijdag van 
09.00 tot 10.00 uur geopend. 
De balie Bouwen verhuist al een 
dag eerder en is daarom op don-
derdag 27 en vrijdag 28 februari 
gesloten en ook niet telefonisch 
bereikbaar deze dagen. De locatie 
van het sociaal domein in het Kul-
turhus, Jachtlustplein 11 in Twello 
is gewoon geopend van 08.30 tot 
12.30 uur. 

Laatste verhuisdag
Vanaf half januari staan gere-
geld de verhuiswagens voor de 
deur aan de H.W. Iordensweg 17 
en wordt er flink gesjouwd met 
verhuisdozen en meubilair. Aan-
leiding voor de verhuizing zijn de 

werkzaamheden voor de renova-
tie van het gemeentehuis. Op vrij-
dag 28 februari is de grote finale 
van het verhuiswerk. Dan ver-
huizen de laatste medewerkers, 
waar onder de medewerkers van 
Publiekszaken, naar de tijdelijke 
locatie aan de Hietweideweg 20. 
De ervaring van de afgelopen we-
ken is dat de verhuizing veel on-
rust en geluidsoverlast met zich 
meebrengt. De gemeente vindt 
een goede kwaliteit in de dienst-
verlening aan haar inwoners erg 
belangrijk. Daarom is besloten 
om deze laatste verhuisdag het 
gemeentehuis te sluiten voor 
publiek. 

Balie Bouwen 27 en 28 
februari gesloten
De medewerkers van de balie 
Bouwen verhuizen al een dag 
eerder, op donderdag 27 febru-
ari. De balie Bouwen is daarom 
op donderdag 27 en vrijdag 28 
februari 2020 gesloten en deze 
dagen ook niet telefonisch be-
reikbaar. Vanaf 2 maart bent u 
hartelijk welkom op de tijdelijke 
locatie aan de Hietweideweg 20 
in Twello. De balie Bouwen is dan 

op werkdagen geopend van 08.30 
uur tot 12.15 uur en informeert u 
graag over bouwen, omgevings-
vergunningen, bestemmingsplan-
nen en gronduitgifte. 

Vanaf 2 maart welkom op 
de tijdelijke locaties
Vanaf 2 maart 2020 is de ge-
meente geopend op de volgende 
tijdelijke locaties:

Locatie 1: 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 afdelingen 
gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.15 
uur

Locatie 2 (sociaal domein): 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello 
0571-74 51 11
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08.30 – 
12.30 uur

Postadres (blijft ongewijzigd):
Postbus 9000
7390 HA  TWELLO  ■

€27,
45

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

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 

 

1 printje? Of 5000?
Kan bij ons allemaal !

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu
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MORE LIFE BIJ DE GROOT

DE VECHT.- Eind jaren ‘60 en begin jaren 
‘70 trad More Life veelvuldig op bij Jan de 
Groot in De Vecht. Op bijgaande foto’s is 
te zien hoe druk het destijds altijd bij de 
optredens van de band was. Veelal een 
uitverkocht huis bij de door de Jeugdraad 
De Vecht of Ven L georganiseerde dans-
avonden. Wie herinnert zich niet Mony 
Mony van Tommy James en de Shon-
dells , Gloria van Them of Smoke on the 
water van Deep Purple? Zaterdagavond 
28 maart doet de Schalkhaarse band het 
allemaal nog eens dunnetjes over en 
worden de hits uit die tijd opnieuw tot 

leven gebracht. Meezingen met One way 
wind of Let’s dance van The Cats, Have 
you ever seen the rain van Creedance 
Clearwater Revival,  Born to be wild van 
Steppenwolf of She’s a rainbow van The 
Rolling Stones, het kan allemaal op deze 
avond die bol zal staan van de nostalgie. 
Speciale aandacht zal er zijn voor kaste-
leinszoon Senn de Groot (11 jaar) die bij 
enkele nummers van de band achter het 
drumstel zal plaatsnemen. Kaarten  voor 
deze avond gaan voor € 7,50 bij zaal de 
Groot in de  verkoop vanaf  zaterdag 15 
februari om 10 uur.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

WELKOME FINANCIËLE ONDERSTEUNING 
BRIDGECLUBS TWELLO

TWELLO.- Tijdens een gezellig sa-
menzijn, overhandigden Godelieve 
Riezebosch (lid ledenraad) en Hetty 
Huisman (directiemedewerker) 
van de bank, de besturen van de 
bridgeclubs uit Twello een cheque 
van € 1.430,-. De gebeurtenis vond 
plaats op dinsdagavond 4 febru-
ari jl. in het bridgehome, sportcafé 
Jachtlust.  De bridgeclubs waren 
dringend toe aan vervanging van 
diverse materialen en de Rabo-
bank steunt met Rabo clubsupport 
en het Donatiefonds lokale pro-
jecten die leef- en werkomgeving 
verbeteren en waarvan inwoners 
in de regio langdurig profiteren. De 
leden van de Rabobank bepalen 
en denken, middels de ledenraad, 

mee over de toezeggingen uit het 
fonds en aldus hebben de eigen 
inwoners, mits lid van de bank, di-
recte invloed op het beleid van de 
bank.

De besturen van de beide bridge-
clubs toonden zich bijzonder ver-
heugd omdat nu dit jaar up to date 
materiaal kan worden aangeschaft.

Bridgen is een kaartsport die, met 
name onder de ‘wat oudere jeugd’ 
grote populariteit geniet.  De soci-
aal maatschappelijke waarde van 
bridge is bijzonder groot. Nieuwe 
vriendschappen en contacten ko-
men daardoor op heel natuurlijke 
wijze tot stand. 

Fitness voor het hoofd
Bridgen wordt ook wel als “fitness 
voor het hoofd” beschouwd. Scho-
len hebben ook de grote waarde van 
het bridgen ontdekt.
Op een basisschool in Drenthe staat 
al enkele jaren bridgen als lesstof op 
het programma. “Bridge is interes-
sant voor kinderen vanwege diverse 
factoren: bridge is sociaal, je moet 
rekenen, analyseren, samenwerken 
en tegen je verlies kunnen”, aldus 
de schoolleiding. Het zou heel mooi 
zijn als ook in Twello jongeren de 
uitdaging van het bridgen zouden 
aangaan.  

Interesse gewekt? Zie website: www.
bridgenintwello.nl   



14 februari Valentijnsdag
Verras je liefde!!!

In de wolken met 
Valentijn

Een kaart

Wat je ook doet....
  Maak er iets 
 moois van

Een kaars

Een boek
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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
+ leuke attentie
3 gangen valentijns menu

€20,- p.p.

14 februari
Valentijnsdag!

Liefs, 

Grieks Restaurant en Tapas Mykonos
Michiel de Ruyterstraat 16,  Twello
www.mykonostwello.nl

Openingsti jden:
Dagelijks open van 17:00 t/m 22:00 uur
Reserveer nu: 
info@mykonostwello.nl of 0571-298132 

Reserveer je 
Valenti jntafel 

nu bij restaurant 
Mykonos



Raccordement 111 Twello 
Tel: 0571 277005 | info@trend-4you.nl

Hairstyling
 voor hem en haar

Tegen inlevering van deze bon 

€2,50 korting 
op een product naar keuze. 

Geldig donderdag 13 vrijdag 
14 zaterdag 15 februari.

&
Visagie

Rijksstraatweg 173 | Twello
06 11 378 082 | www.5skincare.nl

Ga jij met frisse en gladde 

oksels het voorjaar tegemoet?

Maak nu uw afspraak en 
krijg de 1e okselbehandeling 

t.w.v. €17.60 cadeau

Brinkenweg 105, 7381BK Klarenbeek
info@purewellnesshair.nl

06 126 795 55

De hele maand februari

 10 % korting
op alle gezichtsbehandelingen 

Veenhuisweg 47, 7391 TR Twello | T 0571-273822 
info@twellnesstwello.nl | www.twellnesstwello.nl

zonder afspraak
dames - heren - kinderen

www.kapsalonkorten.nl
Schoolstraat 65 Twello
0571 - 27 18 37 K A P S A L O N  K O R T E N

z o n d e r a f s p r a a k

WWW.KOOLMANENCO.NL (alles op onze site is eigen fotowerk) Haarstudio: Stationsstraat 1 7391 EG Twello

Marktplein 18a Twello
0571-271565

www.amikappers.nl
Skynz | Dorpsstraat 16 | 7391 DE Twello

06 48 93 81 87 | info@skynz.nl

IK & AGE behandeling
15% kennismakingsactie 

Van €79,-
Voor €67,-

Relift your skin met o.a.

- glycol peeling voor celdeling
- bindweefselmassage
- organic modelling mask
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DER TOURISTIK HOTELS & RESORTS KOOPT GALO 
RESORT HOTELS VAN BIJSTERBOSCH EN BACHMEIER
WELSUM-CANICO, MADEIRA.- Het Duit-
se DER Touristik Hotels & Resorts, de ho-
telonderneming van DER Touristik heeft 
het uit drie hotels bestaande Galo Re-
sort Hotels compleet overgenomen. De 
naam van het resort zal in de toekomst 
als Sentido Galo Resort in de markt gezet 
worden. Het is het eerste object in eigen 
bezit van DER Touristik Hotels en Re-
sorts. Het verdere portfolio van de hotel-
onderneming van DER Touristik bestaat 
uit ca. 80 hotels wereldwijd met Pacht en 
Franchise overeenkomsten. 
 
“Hotels en Resorts die we bezitten, zijn 
een ideale mogelijkheid om onze mer-
ken nog beter te  vermarkten verklaart 
Christian Grage, CEO van DER Touristik 
Hotels & Resorts. Deze koop past in onze 
strategie, interessante bedrijfsmodellen, 
zoals management, pacht en eigendom 
uit te bouwen”  “Het verheugd ons dat 
Galo Resort Hotels door DER Touristik 
wordt overgenomen en daarmee door 
een succesvol  Europees Reisconcern 
geleid gaat worden. Een verdere groei 
en ontwikkeling is hiermee verzekerd, 
de onderneming en het personeel, gaan 
daarmee een zekere toekomst tege-

moet, verklaren Roland Bachmeier en 
Wim Bijsterbosch, de vorige eigenaren 
van Galo Resort Hotels”  
 
Het Galo Resort ligt in het Zuid-Oosten 
van het eiland Madeira. Het bestaat uit 
drie hoogwaardige vier sterren hotels, 
Galomar – Galosol en Alpino Atlântico 
die al  sinds jaren toonaangevende be-
kendheid genieten.  Zo is het in 2018 
nieuw gebouwde Hotel Galomar het 
eerste Green Hotel van Portugal. De drie 
hotels hebben 231 kamers en suites en 
staan op een oppervlakte van ca. 14.000 
m2. Het Resort biedt met de Galo Active 
Fitness Club & Spa, één van de grootste 
fitness clubs van Madeira aan. Er wor-
den meer dan 70 fitnesscursussen per 
week – personal - en outdoor trainingen 
evenals meerdere sauna’s, koudwater-
baden en ontspanningsruimtes aange-
boden. Eveneens is de Ashoka Spa een 
deel van Galo Resort in hotel Galomar, 
met een open blik op de Atlantische Oce-
aan en een focus op Yoga en Spa behan-
delingen. Hotel Alpino Atlântico is een 
authentieke Ayurveda retraite. In 2016 
werd het Kuurcentrum met de “Luxery 
Ayurveda Spa Award” onderscheiden. 

Tot het Galo Resort behoren eveneens 
een privé zwembaai-lido  met toegang 
tot het beschermde onderwater natuur-
gebied “Nationaal park Garajau”- een 
duikbasis en diverse watersportmoge-
lijkheden. Gasten van Galo Resort kun-
nen uit ca. 80 outdoor activiteiten kiezen 
en met begeleiding van een eigen  wan-
del en cultuur gids,  Madeira ontdekken. 
 
Achtergrond: 
De vader van Roland Bachmeier trok 
ca. 50 jaar geleden vanuit München 
naar Madeira, nam een half afgebouwd 
Restaurant over en bouwde vervolgens  
Hotel Galomar naast zijn restaurant, de 
jaren erna bouwde hij vervolgens Hotel 
Alpino Atlântico – Hotel Galosol en  Hotel 
Jardim Atlântico. Op de pensioengerech-
tigde leeftijd deed hij Hotel Jardim Atlan-
tico over aan zijn zoon Udo en de andere  
drie aan zoon Roland.  Wim Bijsterbosch 
uit het Overijsselse Welsum, werd in 
1997 mede-eigenaar van  Galo Resort 
Hotels, met de hotels Galomar – Galosol 
en Alpino Atlântico. Het 1e hotel Galomar 
is eind 2017  gesloopt en er werd een 
nieuw hotel Galomar gebouwd met de 
opening in juli 2018. 
 

                                                         
 

STUDENTEN SAXION OP ZOEK 
NAAR HET ERFGOED VAN VOORST
GEMEENTE VOORST.-  Vanaf eind fe-
bruari tot en met begin april zullen der-
dejaars studenten archeologie van de 
hogeschool Saxion enkele buurtschap-
pen van de gemeente Voorst bezoeken. 
Zij hebben de opdracht het erfgoed van 
deze buurtschappen in kaart te bren-
gen. Saxion werkt hierbij samen met de 
Oudheidkundige Kring Voorst (OKV) en 
Erfgoed Gelderland.

De gemeente Voorst is rijk aan erf-
goed. Het gaat daarbij niet alleen om 
archeologische vondsten en vindplaat-
sen, maar ook om monumenten, cul-
tuurlandschappelijke en aardkundige 
waarden. Voor de bewoners van de 
gemeente vormt het erfgoed in de di-
recte leefomgeving een toegevoegde 
waarde. De verhalen achter dat erfgoed 
zijn in veel gevallen nog verborgen of 
onbekend. Daarom hebben Erfgoed 
Gelderland en de OKV het plan opgevat 
deze erfgoedwaarden in kaart te bren-
gen. Daarvoor is de hulp ingeroepen 
van Saxion Hogeschool te Deventer. Als 
onderdeel van de opleiding archeologie 
krijgen de derdejaars studenten de op-
dracht om alle erfgoedwaarden van vier 
buurtschappen (Spekhoek, Essenhoek, 
Appense Veld en Wilp-Achterhoek) te 
inventariseren en digitaal beschikbaar 
te maken voor de bewoners van de ge-
meente. De studenten worden daarbij 
begeleid door leden van de OKV en er 
zal gebruikgemaakt worden van de be-
schikbare gegevens in het archief van 

de oudheidkundige kring. 

De studenten krijgen ook de opdracht 
om ter plaatse van de buurtschappen op 
zoek te gaan naar het verborgen erfgoed 
dat minder bekend is, maar waar de be-
woners zelf bijzondere waarde aan hech-
ten. Dat kunnen tastbare objecten zijn, 
maar ook historische verhalen, foto’s, 
tekeningen en filmmateriaal, liedjes die 
van betekenis zijn voor de regio, anek-
dotes en andere herinneringen uit een 
recent verleden. De bewoners van bo-
vengenoemde buurtschappen worden 
gevraagd de studenten te helpen hun 
opdracht tot een goed einde te bren-
gen. Mocht u als (voormalig) bewoner 
van de gemeente Voorst een bijdrage 
kunnen geven aan dit initiatief van OKV 
en Erfgoed Gelderland, dan komen de 
studenten graag bij u langs. Verder zul-
len de studenten ook veldwerk in de vier 
buurtschappen doen en u vragen welke 
erfgoedwaarden u belangrijk vindt.
Het doel is om de resultaten van dit in 
kaart gebrachte erfgoed te zijner tijd te 
publiceren in Kroniek en op de website.

Voor verdere informatie: 
Oudheidkundige Kring Voorst – studie-
ruimte Dorpsstraat 11a, Twello / 0571-
277090
www.okvvoorst.nl/info@okvvoorst.nl
Saxion: contactpersoon opleiding arche-
ologie P. Jongste (06-12491881)
Karin Effing, woordvoerder Saxion, 06-
11291795, k.m.effing@saxion.nl

MEETING POINT TWELLO ZOEKT JONGEREN
TWELLO.- In de aula van Klein Twello tref 
ik Tom Nijland en Riet de de Jong om te 
praten over het ontstaan van Meeting 
Point: avonden waarop maandelijks een 
groep jongeren in een prikkelarme om-
geving bij elkaar komt om te kletsen, te 
biljarten en spelletjes te spelen. Tom is 
initiatiefnemer van het Meeting Point zo-
als hij de avonden heeft genoemd. Riet 
werkt als consulent bij MEE- Veluwe en 
begeleidt de avonden. Meeting Point 
vindt plaats in diezelfde aula in Klein 
Twello. Maar op de doordeweekse dins-
dag waarop we elkaar spreken is het 
een komen en gaan van mensen. Een 
beetje te druk voor Tom. We verhuizen 
naar een rustig lokaal waar de lichten ge-
dempt zijn en praten over de totstandko-
ming van het Meeting Point. 
“Ik vond het jammer dat er in de ge-
meente Voorst geen plek was voor jon-
geren die in een rustige omgeving bij 
elkaar wilden komen voor een gezellige 
avond.” Tom formuleert rustig en zoekt 
zorgvuldig naar woorden. “Daarom mail-
de ik de gemeente en vroeg of er één zou 
komen.” Dat bleek niet het geval maar de 
gemeente vond het wel een goed idee en 
wilde met Tom in gesprek.
Tom wist al precies hoe de bijeenkom-
sten eruit moesten komen te zien en de 
gemeente zag Toms ideeën wel zitten. 
“Ze boden hulp aan bij het vinden van 
een geschikte locatie,” vertelt Riet. Dat 
werd Klein Twello. Tom vormde met Riet 
en een collega van MEE Veluwe de orga-
nisatie van het Meeting Point en samen 
verzamelden ze een clubje jongeren dat 
behoefte had aan de Meeting Pointavon-
den. 
Sinds oktober 2019 is het Meeting Point 
van start. Eén keer in de maand komen 
de jongeren bijeen. Tom doet van te vo-
ren de boodschappen en op de avond 

zelf  vervult hij de rol van gastheer. Van-
uit MEE zijn altijd twee consulenten aan-
wezig. 
Meestal komen er zo’n zeven jongeren 
naar de avond. Na de koffie en thee 
doen ze een spelletje of kletsen ze. Er 
is een biljart en er liggen bordspelletjes 
op tafel. “Iedereen kan doen waar hij of 
zij zin in heeft. We leggen geen verplich-
tingen op.” Op verzoek van de jongeren 
werd een dartbord geplaatst. “Darten 
doe ik het liefst,” vertelt Tom. Na de 
spelletjes en het kletsen sluiten de jon-
geren de avond af met een drankje en 
een hapje.  Tom is blij met de Meeting 
Pointavonden. “Het is gezellig en het zou 
leuk zijn als nog meer jongeren komen.”  

Kom je ook naar Meeting 
Point?
 
Op de eerste woensdag van de maand is 
er in Twello een ontmoetingsavond voor 
mensen van 18-40 jaar die houden van 

een rustige omgeving.
 
De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 
uur, en is in aanwezigheid van 2 bege-
leiders van MEE-Veluwe. We hebben 
namelijk de mogelijkheid om te biljarten 
of te darten, te sjoelen of gezellig wat te 
drinken of iets lekkers te eten.
 
De eigen bijdrage is 1,50 euro per per-
soon.
 
Lijkt het je leuk om een keer een kijkje 
te nemen of gezellig een babbeltje te 
maken of een spelletje te doen? Neem 
dan contact  met ons op. Riet de Jong of 
met Roline Jansen, consulenten bij MEE 
Veluwe in de gemeente Voorst. 
R.deJong@meeveluwe.nl of 
R.jansen@meeveluwe.nl of telefonisch: 
06-22961599 of 06-12067674.
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je 
die altijd stellen. Hopelijk tot snel!

ORGANISATIE PRESENTEERT HET  
20E VOORSTER NACHTVOETBALTOERNOOI
VOORST.- Het nachttoernooi blijft een 
groot succes en jullie worden weer 
uitgenodigd mee te doen aan dit eve-
nement, dat voor de 20e  keer wordt 
gehouden. Het 20e Voorster Nachttoer-
nooi vindt plaats op 20 mei 2020.

Net zoals ieder jaar is het toernooi voor 
zowel dames- als herenteams! De or-
ganisatie hoopt op veel aanmeldingen 
om er een leuk toernooi van te maken, 
maar wees er op tijd bij want vol=vol.
Velen van jullie doen al jaren mee aan 
dit spektakel en uitleg over hoe sportief 

en gezellig het ieder jaar is, is overbodig. 
Ook dit jaar is er een DJ aanwezig om er 
weer een gezellige avond/nacht van te 
maken. 
Het inschrijfformulier is aan te vragen 
via: nachttoernooi@hotmail.com of 
vraag eerst meer informatie. De nacht-
toernooiorganisatie hoopt nog meer 
mensen enthousiast te kunnen maken 
om mee te doen en ziet jullie inschrijving 
graag tegemoet!
 
Opgeven kan tot 6 mei 2020 maar wees 
er op tijd bij want vol=vol.
 

KLAVERJASMARATHON EN JOKEREN
WELSUM.- Op zaterdag 4 april 2020 
organiseert Dorpshuis De Bongerd te 
Welsum de jaarlijks terugkerende HALVE 
KLAVERJASMARATHON. Dit kaartfestijn 
begint om 12.30 uur. Er worden 7 ron-
des gespeeld. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 12,50 per persoon, inclusief koffie, 
lunch, soep en hapjes. De 1e prijs is 
een half varken (diepvries klaar)! Naast 

deze fantastische prijs zijn er  nog vele 
andere waardevolle prijzen en geldprij-
zen te winnen. Ook is er dit jaar een zaal 
ingericht voor het Jokeren ook hierbij zijn 
waardevolle prijzen te winnen. Aanvang 
voor het Jokeren is ook 12.30 uur.
Opgave s.v.p. vóór 30 maart 2020:  tele-
foon (0570) 56 3058 of mail naar 
info@welsumevent.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
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ZIJACTIEF DE VECHT
 
DE VECHT.- Na een kwakkelige en natte winter gaan we toch voorzichtig alweer aan het naderende voorjaar 
denken. Wat is leuker dan na de grauwe dagen de tuin of het terras op te leuken met fleurige bloemen en plan-
ten. Het bestuur heeft daarom op 19 februari de hr. Gerard. Weultjes uitgenodigd. Hoveniersbedrijf Weultjes is 
opgericht in 1986.  G. Weultjes kan u, dankzij de jarenlange ervaring, deskundig adviseren. De mogelijkheden 
in het groen zijn oneindig, of het nu gaat om een eenvoudig advies, onderhoudswerkzaamheden of een com-
plete tuinaanleg. De avond begint op 20.00 uur. Locatie de Groot. Leden betalen € 5.00 en introducees € 8.00  
Dat is inclusief koffie/thee en een drankje. Op  zijactief.de-vecht.nl kunt u veel info en foto’s vinden over onze 
vereniging. We zien u graag. 
 
 
 



Een veilige plek die voelt als thuis

Woonzorglocatie Villa 
Molenenk in Deventer

Welkom!

Domus Magnus biedt kleinschalige, particuliere woonzorg op unieke locaties. Vraag de brochure aan via www.domusmagnus.com of bel 085 064 59 10.

• Wonen op een unieke locatie

• 24-uurszorg garantie

• Warme en huiselijke sfeer

• Dagelijks verse maaltijden en uitgebreid activiteitenprogramma

villa molenenk
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EEN TIKKELTJE OUDERWETS MAAR 
WEL DE DAAD BIJ HET WOORD
Voor de derde keer houdt stichting El 
Mundo Thailand/ Nepal tijdens de vas-
tentijd de solidariteitsactie. 

De Veertigdagen tijd, van Aswoensdag 
tot paaszaterdag, was een tijd dat je 
wat soberder ging leven. De tijd van vas-
ten op vrijdag en het vastentrommeltje 
waarin je je snoep bewaarde. Al enige 
jaren wordt hier en daar aandacht ge-
vraagd om in deze periode het wat kal-
mer aan te doen. Zo wordt gepleit om 
zes weken geen alcohol te drinken.

Het interessante aan deze solidariteits-
actie is dat het de deelnemer niets ex-
tra’s kost, Het idee is dat als je iets wil 
kopen dat niet doet uit solidariteit met 
de armen. Omwille van hen doe je voel-
baar en tastbaar afstand van iets wat je 
graag zou willen hebben. 
Je wil best solidair zijn met wie niets of 
niet veel heeft. Die gedachte kun je om-
zetten naar de praktijk: het bedrag dat 
je zou willen uitgeven aan iets wat je per 
se niet nodig hebt, schenk je dan aan 
Stichting El Mundo, bestemd voor col-
legegeld voor Samir, Suvam, Manab en 
medicijnen voor Suvam. (Astma). In de 
loop van deze zes weken krijgen deelne-
mers een korte biografie over deze drie 
studenten.
De vastentijd begint op Aswoensdag 26 
februari en duurt tot 1 april, 

Hoe doet je mee
Wie mee wil doen aan onze solidariteits-
actie stuurt een mail naar palme060@
gmail.com  Elke zondag van de veertig-
dagentijd krijg je een kort solidariteits-
miniatuurtje geschreven door drs. Jos 
Penninx, burgemeester van Voorst;  ds. 

Menno Valk, PKN kerk Twello; vicaris 
Mgr. drs. Herman Woorts, hulpbisschop 
aartsbisdom Utrecht; Martheke Reuzel, 
Hier een kans=Daar een kans; Broeder 
Alberic, abt abdij Sion Schiermonnikoog; 
pastor Hein de Jong en Wiel Palmen. Op 
Paaszondag komt dan het laatste paas-
bericht binnen met het laatste nieuws. 
Het gespaarde bedrag wordt dan over-
gemaakt op banknummer NL 48 ABNA 
08292333296 t.n.v. met vermelding: so-
lidariteit Stichting El Mundo.
Vragen? Mail naar Wiel Palmen (pal-
me060@gmail.com) of bel 06 27028796

Ga met mij waar niemand 
met mij meegaat
Pastoraal theologe Agnes Hoffschulte 
geeft op zondag 1 maart in De Klepel 
parochiezaal van de Martinuskerk, 
Kerklaan, Twello een korte inleiding op 
de spiritualiteit van de 13e -eeuwse mid-
deleeuwse dichteres Hadewijch. Aan-
vang 14.30 uur. Medewerking verleent 
de veertienjarige gitarist Peter Israël. 
Ook zal Wiel Palmen enige van zijn ge-
dichten voordragen.  Er wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd voor het werk 
van stichting El Mundo Thailand/ Nepal. 
Hadewijch schreef visioenen, brieven en 
gedichten. Zij geldt als een van de groot-
ste dichteressen uit onze literatuur. Drs. 
Agnes Hoffschulte woont en werkt als 
pastoraal theologe in Deventer. Eerder 
verscheen ‘De kruisweg:14 staties op 
weg naar Pasen’. Haar vertaling van Ha-
dewijchs gedichten werd door kenners 
geprezen vanwege ‘de heldere heden-
daagse taal en toch Hadewijch’. (Hade-
wijch Oerewoet. Gedichten over minne 
en beminnen. 218. Uitg. Kok Boekencen-
trum Uitgevers. Utrecht). 

GEZELLIGE BINGO GROOT SUCCES
WILP-ACHTERHOEK.- Wat was het weer 
een gezelligheid tijdens de koffiemiddag 
in het dorpshuis in Wilp-Achterhoek. Zo-
als inmiddels een vast gebruik wort er 
de 1e donderdag van de maand een kof-
fiemiddag gehouden van 14:00 tot 16:00 
uur. Een ieder die het leuk lijkt, kan hier 
binnen lopen om van een bakje koffie of 
thee te genieten. Regelmatig wordt er 
een aanvullende activiteit georganiseerd 
en afgelopen donderdag betrof dit een 
bingo. Er was een grote opkomst, ieder-
een had er zin in en de spanning was 
merkbaar. Nadat er aan de aanwezigen 
werd uitgelegd wat de bedoeling was 
kon er worden gestart.  Er waren divers 
prijzen te winnen waarvan een groot 
deel beschikbaar is gesteld door regio-
nale ondernemers. Zo kon men prijzen 
winnen zoals onder meer,  sierkussens, 
vleespakketten, zuivelproducten en pak-
ketjes huidverzorging. 
Vanwege het grote succes en enthousi-
asme is besloten om in het najaar nog-
maals een bingo te organiseren. In de 
maand maart is er een knutselactiviteit 

tijdens de koffiemiddag. Hier kan men 
zich alweer voor opgeven via: dcp@
abwa.nl. Er worden deze middag drie 
knutselactiviteiten aangeboden per acti-
viteit zijn de kosten € 5. Men kan kiezen 
uit; een cadeau tas maken van een thee-

en handdoek, kaarsen beplakken met 
servetten of porselein beschilderen. 
Overigens kan een ieder ook gewoon 
binnen lopen voor een lekker kopje kof-
fie of thee zonder dat er aan de activiteit 
wordt deelgenomen. 

DIKKE DANNY
 
Afgelopen zaterdag mochten we 
onze nieuwe woning betrekken in het 

pittoreske Teuge. Onze tijdelijke wo-
ning voldeed aan alle eisen maar was af 

en toe wat vochtig, te klein en rook door 
onze aanwezigheid soms wat muf. Over het al-

gemeen zie ik deze drie facetten als een ideale combinatie. Ik kan u zeg-
gen dat ik dol ben op vochtige en krappe locaties die muf dan wel vissig 
geuren. Maar door mijn vraatzucht kom ik geen spelonk meer door en 
prijs mezelf al gelukkig als ik me tussen een vast gepinde tafel en stoel 
bij de MacDonalds kan wurmen. Wat dat betreft heeft mijn vriendin het 
maar makkelijk, het enige ruimtegebrek dat zij kent is die van haar kof-
fer als we op vakantie gaan, het geheugen van haar telefoon door alle 
lifestyle en mode apps en in haar hoofd als ik de buitenspelval uitleg. 
 
In ons nieuwe huis voel ik me zelfs nietig en voel ik me geen vrachtwagen die 
de draaicirkel niet kan halen. Ik voel me naast fier over mijn nieuwe stulpje nu 
ook echt Teugenaar, Voorstenaar en tevens wereldburger aangezien ik in de 
groenste gemeente van Europa woon. Nu de groenste, rond carnaval de meest 
blauwe en omstreeks 5 december weer één van de meest zwarte gemeen-
te’s. Wat dat betreft kun je stellen dat “wij” hier in Voorst behoorlijk divers zijn. 
 
Door onze evolutie in behuizing en promotie naar het fraaie Voorst mo-
gen we onszelf trots op de borst kloppen. En dit uitgebreid vieren met een 
verfrissend glaasje bubbels en een overheerlijk moorkop, of nee... room-
kop aangezien een groep, ik denk obsessieve werklozen, ras-autisten of 
lactose intoleranten, struikelen over het woordje “moor” en dit anno 2020 
linken aan het woord neger en de succesformule van weleer de slavernij. 
Wellicht komt het door mijn verleden als hordeloper maar ik zal hier nooit 
over struikelen en het zien als lekkernij. Het woord “roomkop” is ook uit 
den boze. Maar niet omdat de Rooms Katholieke Kerk tegen deze choco-
lade bol in opstand is gekomen, ondanks dat deze dagverse gebakjes zon-
der wederzijdse toestemming van onder worden ingeprikt en volgespoten 
met een witte zoete vulling. Wat dat betreft ook een duister verleden, en 
wil de kerk voor nu zeker niet zwart maken, voor zover ik nog de vrijheid 
heb om dit te mogen zeggen. Nee, de benaming “roomkop” mag niet 
omdat er officieel geen room in zit, dus het deze naam niet mag dragen.  
Mocht mijn naam ooit gelinkt worden aan deze dan wel een andere 
caloriebom, dan hoop ik dat niemand dit ziet als fat shaming maar 
als eerbetoon aan mijn vadsige voorkomen. Aangezien ik van bin-
nen een mierzoet en zacht persoon ben met wellicht een duister 
laagje aan de buitenkant. Dus bakkers van Nederland, haal de an-
gel uit het debat en noem uw vet verstrekkers de “Dikke Danny’s”.  

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

Wekelijkse column Voorst Herdenkt

VOORST HERDENKT 
75 JAAR VRIJHEID
Dit jaar vieren wij in Nederland dat 
wij 75 jaar in vrijheid mogen leven. 
In de gemeente Voorst begon onze 
vrijheid met de succesvolle Opera-
tion Cannonshot. Na het mislukken 
van Operatie Market Garden bleef 
het noorden van Nederland bezet 
gebied. Met Operatie Cannonshot 
zou een begin worden gemaakt aan 
de bevrijding van Noord-Nederland. 
Er hing veel van de operatie af. Op 
11 april gingen de 48th Highlanders 
of Canada, via de Achterhoek richting 
de IJssel om zo het Duitse front te 
doorbreken. Het slagen van Operatie 
Cannonshot betekende het begin van 
de bevrijding van De Veluwe en West-
Nederland. 

In de maanden april en mei zijn er tal-
loze activiteiten in heel Nederland. In 
de gemeente Voorst zal het weekend 
van 11 en 12 april 2020, paasweek-
end, centraal staan met herdenkin-
gen en bevrijdingsactiviteiten. Op 
11 april is Recreatiegebied Bussloo 
omgetoverd tot een festivalterrein 
met een historisch militair kamp van 
historische militaire voertuigen en 

re-enactment groepen. Op zondag 12 
april rijdt er een bevrijdingsrit door de 
kernen van de gemeente Voorst en 
zullen er verschillende herdenkingen, 
waaronder de herdenking van operatie 
Cannonshot, plaatsvinden.  

Voorafgaand aan dit bijzondere week-
end, zijn er genoeg mogelijkheden om 
alvast van de sfeer te proeven. Een in-
spirerende en enthousiaste groep van 
20 man komt maandelijks bij elkaar om 
hun ideeën en activiteiten toe te lichten 
voor de komende maanden. Zij werken 
met hun achterban erg hard aan het 
organiseren van de activiteiten voor dit 
jubileumjaar. Zo worden er verschillen-
de exposities geopend in bijvoorbeeld 
Museumcafé De Kribbe en De Biblio-
theek, kennis wordt gedeeld door mid-
del van lezingen en lespakketten en er 
wordt hard gewerkt aan de ontwikke-
ling van een interactieve fietsroute.  

Deze activiteiten en exposities zullen in 
het voorjaar en de zomer de sfeer vast-
houden totdat de gemeente Voorst op 
2 augustus de vrede en vrijheid gaat 
vieren. Op 2 augustus 2020 is vliegveld 

Teuge het decor voor het vieren van 
de vrijheid. Op deze datum is het 
namelijk 75 jaar geleden dat prinses 
Juliana met haar prinsesjes vanuit 
Canada terugkeerde naar Nederland, 
Vliegveld Teuge. De terugkomst van 
de prinsesjes was een symbool voor 
de terugkeer van de vrede en vrijheid 
in Nederland. 

De aankomende weken zal ik iedere 
week in de pen kruipen om jullie, 
lezers van het Voorster Nieuws, te 
inspireren met de activiteiten in de 
gemeente Voorst en om jullie mee te 
nemen in de organisatie van dit jubi-
leumjaar. Dus lees iedere week deze 
column en blijf volledig op de hoogte. 
Volgende week neem ik jullie mee in 
de wereld van de Liberation Route en 
verwachten wij bezoek vanuit de an-
dere kant van de oceaan!  

Kan je niet wachten totdat de volgen-
de krant uitkomt? Kijk dan alvast op 
bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid. 
Voor vragen of suggesties kan je con-
tact opnemen met Shavonne Korlaar 
via s.korlaar@voorst.nl.

EEF BUITENHUIS WINNAAR VAN 10-OVER-
ROOD 2020 BIJ MC DE MEGAFOON
 
TWELLO.- In de week van 3 t.m. 7 febru-
ari 2020 hield de megafoon voor de 28e 
keer haar regio 10-over-rood biljarten 
en dat was voor de 20e keer om de B. A. 
Jansen bokaal. Er deden deze week 70 
biljarters mee, jammer van de afzeggin-
gen want er hadden zich 80 deelnemers 
opgegeven. Iedere avond plaatsen zich 5 
biljarters zich voor de halve en finale op 
de vrijdag. Zodoende deden er vrijdag 
20 biljarters mee voor de halve en finale 

mee. Na een aantal barrages bleven er 
nog 10 biljarters over voor de finale. Die 
was redelijk spannend. Eef Buitenhuis 
was de snelste. Joni Smeenk volgde  en 
daarna A. Kieskamp. Het was allemaal 
een geslaagd toernooi om op terug te 
zien.  Tijdens de wedstrijden werd er 
met stukjes kaas en worst rond gegaan. 
De eerste prijs was een groot vleespak-
ket met een beker en daarbij de eeuwige 
roem die in de vitrinekast door mid-

del van een herinneringsplaatje terecht 
kwam. De tweede en derde prijs waren 
ook een vleespakket, naar grootte. De ze-
ven verliezers uit de finale ronde kregen 
allemaal een rollade. Ook voor de hel-
pers van de week voor de biljartwedstrijd 
was er een rollade en een bloemstukje. 
Iedereen bedankt, de bardienstmede-
werkers, de sponsors, de organisatie 
enz. Tot volgend jaar maar weer. m.c. De 
Megafoon biljartorganisatie.
 

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 

 

Op Valentijnsdag ten huwelijk gevraagd?
Bij ons vinden jullie de leukste trouwkaarten!

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

mailto:palme060@gmail.com
mailto:palme060@gmail.com
mailto:dcp@abwa.nl
mailto:dcp@abwa.nl


DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Ruim aanbod occasions bij uw Nissan dealer. Kijk voor uitgebreide informatie en foto’s op 

WWW.AUTOBEDRIJFSPITHOLT.NL

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting

Duistervoordseweg 88, 7391 CH  Twello, 0571-271857, www.autobedrijfspitholt.nl

NISSAN NOTE
1.2 ACENTA 80PK

RIJKLAAR PRIJS

NISSAN QASHQAI
1.6 117PK STOP/START ACENTA

RIJKLAAR PRIJS

Hatchback, 106592 km, BJ 2013, benzineHatchback, 13626 KM, BJ 2017, benzine
€12.975,- €13.475,-

Merk Model Type Deuren Bouwjaar Km Stand Prijs
Nissan Micra 1.2 Acenta 5-drs 2016 9232 9.975,-
Nissan Micra 1.2 Tekna 3-drs 2005 178425 2.975,-
Nissan Note 1.2 Acenta 5-drs 2017 13626 12.975,-
Nissan Note 1.6 First Note 5-drs 2006 150189 4.250,-
Nissan Juke 115 Dig-T N-Connecta 5-drs 2016 35157 15.975,-
Nissan Pulsar Dig-T 115 N-Connecta 5-drs 2018 21972 19.975,-
Nissan Qashqai 115 Dig-T N-Connecta 5-drs 2018 17500 25.475,-
Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2013 106592 13.475,-
Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition 5-drs 2011 125585 12.475,-

Diesel      
Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta 5-drs 2011 135235 8.975,-

Ander merk     
Peugeot 308      
Toyota Aygo 1.0 X-Play 5-drs 2017 36386 9.975,-

Stellingmolenweg 8  |  7383 XV Voorst  
(0575) 50 11 26 | www.autobedrijfpelgrom.nl

Mini Mini Clubman
1.6 Cooper Pepper

Daihatsu Cuore
1.0-12V 100th Anniversary

Nissan Qashqai
1.5 dCi Acenta

Seat Leon
1.6-16V Stella

€6.990

€1.940 €6.740

€2.740

Bekijk de rest van onze occasions online of kom ze bekijken in onze showroom

Ooijman

Dorpsstraat 3 - 7384 BC Wilp - Nederland - www.autovakmeester.nl/vestiging/ooijman/
0571 261 437 - ooijman@autovakmeester.nl

Te koop 
Mitsubishi pajero 3.2 diesel, grijs kenteken, automaat BJ 2008 155.000 km
Citroën C1, 5 drs, zilver met. BJ 2007 169.000 km
Toyata Yaris, rood, 5drs. BJ 2009 130.006 km
VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI BJ 2012 81.000 km
Citoen C1, 5drs, wit BJ 2011 151.000 km
Suzuki Splash 1.2, 5 drs. BJ 2014 65.000 km
Volvo S70, zilver, 170PK, 2.5 benzine BJ 2000 391.000 km

Verkocht
Susuki wagon R+, benzine, grijs BJ 2004 130.000 km

Service Partner

Reparatie Schadeherstel 
APK Verkoop nieuw en gebruikt

Like ons op facebookLike ons op facebookLike ons op facebook

Reparatie en onderhoud
Ook service en 
onderhoud van 

het airco systeem

UW AUTO
ONZE ZORG

DEVENTER          ESSENSTRAAT 8          0570 - 62 08 20          
DEVENTER@ABC-BANDEN.NL

ABC-BANDEN.NL

ONDERHOUD
APK
BANDEN
AIRCO
REMMEN
ACCU
VELGEN
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Voor onze complete voorraad kijk op: www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Renault Captur
TCE 90 Dynamique + Camera, NL auto
Bouwjaar: 2015 | 58.998 km | €12.500

Renault Clio
1.2-16V Dynamique + Airco + Trekhaak
Bouwjaar: 2009 | 171.487 km | €4.450

Renault Koleos
1.6 DCI 130 Intens FULL OPTIONS
Bouwjaar: 2018 | 42.864 km | €32.950

Renault Captur
TCE 90 Intens + Camera
Bouwjaar: 2018 | 29.844 km | € 16.650

Renault Kangoo
Express 1.5 dCi 75 Express Comfort + Airco
Bouwjaar: 2015 | 54.958 km | €6.750

Renault Clio
IV HB TCe 90 Zen
Bouwjaar: 2017 | 33.997 km | €11.450

Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

FIAT 500 500 SPORT 1.2 LUXE

€8.750 | bouwjaar: 04-2015

MAZDA 2 SKYACTIV-G 90 SPORT SELECTED

€16.999 | bouwjaar: 06-2019

OPEL ADAM OPC LINE 1.4

€13.750 | bouwjaar: 08-2018

FORD C-MAX 1.0 ECOBOOST 125PK EDITION PLUS

€14.999 | bouwjaar: 05-2015

HYUNDAI I20 1.2 I-DEAL

€7.999 | bouwjaar: 01-2014

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nlwww.autospijkerwww.autospijkerwww.autospijker

Hierbij een greep uit onze occasions

Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

Kijk op onze site voor het aanbod

MAZDA CX-3 SKYACTIV-G 2.0 120 SKYLEASE+

€21.750 | bouwjaar: 01-2018

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

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
 PERSONENAUTO’S

 BEDRIJFSAUTO’S

 ONDERHOUD

 REPARATIE

 APK-KEURINGEN

 SCHADE-AFWIKKELING

 MOBILITEITSGARANTIE

 EXPORT-SERVICES  

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

VOLVO V70 1.6 T4 AUT. 132 KW
143.000 KM - 2011

NU VOOR € 22.750,-

NISSAN QASHQAI
1,2 DIG T 85 KW VISIA

33,000 KM- 2016

SKODA OCTAVIA
COMBI 1.6 TDI 81 KW BUSINESS

144,000 KM - 2015

TOYOTA YARIS
1,0 VVTI ASPIRATION 5 DRS

30,000 KM- 2016

NU VOOR €16.450 NU VOOR €9.945 NU VOOR €9.750



Veel voordeel bij uw 

Graag tot ziens in Voorst!

Voorster 
Ondernemers
Opruiming

o.a. breigaren 
v.a. €1,00 per bol

Voor de nieuwste 
breigarens en 
boeken naar

WWW.HOFMEIJERVOORST.NL  •  TEL: (0575) 50 14 98  

• AGRARISCH LOONWERK 
•  GEWASBESCHERMING
• SPORT EN RECREATIE 
• CULTUURTECHNIEK
• GRONDVERZET 
• CIVIELE TECHNIEK
• ADVIES EN ONTWERP 
•  NATUURONTWIKKELING

0172075 Adv 8x8 cm Hofmeijer.indd   1 09-06-17   10:00

Tel. (0575) 501 406

www.rsschildersgroep.nl

VAN BOSHEIDE 
SCHILDERWERKEN

• Onderhoud aan uw auto

caravan/camper/aanhanger

• Universele werkplaats

• Occasions • APK • Wasstraat

• Verhuur 9 persoons bussen en aanhangers

Autobedrijf &
Autoverhuur

Rijksstraatweg 54 - 7383 AS  Voorst
tel. 0575 50 17 23 - www.garagevos.nl

 VOS

Volop eenden 
poten en 

eendenborst
Rijksstraatweg 24, Voorst
Telefoon (0575) 50 12 71

Ambachtelijke 

Bakkerij Bril 
& Zonen

De kringloop, 
duurzaam en 
voordelig

Gebruikt is 
het nieuwe 

nieuw!

foenix.nlElke dag iets nieuws
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VROUWEN VIEREN VRIJHEID
DEVENTER.-  Op 8 maart 2020 wordt 
jaarlijks stilgestaan bij de internationale 
vrouwendag. Dit jaar staat deze dag lan-
delijk in het teken van 75 jaar Vrijheid. 
En in Deventer heeft het organiserend 
comité daar ‘Economische Zelfstandig-
heid van de Vrouw’ als tweede thema 
aan toegevoegd. Graag nodigen we je uit 
om deze dag samen met ons te vieren in 
de Bibliotheek, Stromarkt 18 in Deventer 
van 13.30-17.00 uur. Entree 5 Euro incl. 
consumptie (alleen contant). 

75 Vrijheid
Wij leven in Nederland al 75 jaar in vrij-
heid, in vrede en zonder oorlog en dat 
is in de huidige tijd, in de wereld waarin 
wij nu leven heel bijzonder. Maar ook in 
onze stad met ruim 80 nationaliteiten, 

leven veel mensen die de laatste jaren 
zijn gevlucht voor oorlog(en) uit hun 
vaderland en in Nederland een nieuwe 
toekomst willen opbouwen.
 
Een wereld te winnen
Hoe groot is de vrijheid van vrouwen in 
economisch, sociaal en maatschappelijk 
perspectief. Zijn we gelijkwaardig met de 
man binnen alle culturen en nationalitei-
ten? Wij weten dat daar nog een wereld 
te winnen is. Termen als diversiteit, vrou-
wenquotum, loonkloof, gelijke behande-
ling, zijn de afgelopen decennia veelvul-
dig gepasseerd. De verschillen zijn groot, 
en daarom moeten we de belangen van 
vrouwen blijven onderstrepen en is de 
bewustwording noodzakelijk voor alle 
generaties. 

Bibliotheek Deventer
Op 8 maart 2020 wordt van 13.30 – 17.00 
uur in de Bibliotheek Deventer een pro-
gramma voor, door en met vrouwen ge-
organiseerd, een inspirerende middag 
met lezingen en een debat waarin eco-
nomische zelfstandigheid een grote rol 
speelt met prikkelende stellingen. Met 
o.a. Alice van Diepen directeur bestuur-
der Bibliotheek Deventer, Keklik Yucel 
Directeur / Eigenaar KY Consultancy & 
Artikel 1 in Actie, Liesbeth Grijsen Wet-
houder gemeente Deventer, Huri Sahin 
Raad voor het Openbaar Bestuur, Ellen 
Schild architect bij Studio Groen+Schild 
, Nuran Florissen oprichtster van Vrou-
wen voor Elkaar, Mw. drs C.A. Boonstra 
feministisch theologe en Vera Bon: Sin-
ger songwrite.,

Verschillende data, VOORSTER ENERGIE STRATEGIE IN UW DORP
Alle kernen v/d gemeent Voorst, Zie: kijkindekernen.nl/agenda

Zondag 16 februari, JONGE MEESTERS WILP - HELIKON KWARTET
Dorpskerk te Wilp, 15.00 - 16.30 uur

21-22-23 februari, CARNAVALSWEEKEND
Verschillende locaties

Zondag 23 februari, ZWEMMEN MET DEMENTIE
Zwembad de Schaeck te Twello, 16.00 - 17.00 uur

Maandag 2 maart, SAMEN AAN TAFEL
Dorpshuis de Pompe te Wilp

Maandag 2 maart, CONCERT M. NOSTITZ STRIJKKWARTET
Sint Martinuskerk te Bussloo, 20.00 - 22.00 uur

Donderdag 13 februari, BINGO
Trefpunt Duistervoorde te Twello, 14.00 - 16.00 uur

Vrijdag 14 februari, BENEFIETCONCERT T.B.V. MIGRANTENMUZIKANTEN
Dorpskerk te Wilp, 20.00 - 21.30 uur

Dinsdag 18 februari, SACRALE DANS DOOR SAHAJA PRAGT
Gebouw Irene te Twello, 20.00 - 22.00 uur

Woensdag 19 februari, SAMEN ETEN
Trefpunt Duistervoorde te Twello, 11.30 - 13.30 uur

Zaterdag 22 februari, CONCERT BEATUS & BYRD
Sint Martinuskerk te Bussloo, 20.00 - 22.00 uur

Dinsdag 25 februari, VOORST ACTIEF VAKANTIE-INSTUIF
Sporthal de Jachtlust te Twello, 10.00 - 14.30 uur

Maandag 2 maart, TRAINING SPORTEN MET AUTISME EN GEDRAGSPROBLEMEN
Kulturhus te Twello, 19.00 - 21.30 uur

Woensdag 4 maart, CULINAIRE WORKSHOP: GEZONDE HAPJES
MFC Klarenbeek, 10.00 - 11.30 uur

Woensdag 12 februari, SCHRIJFWORKSHOP BIJ KUNSTKRING
Galeriecafe van de Statenhoed te Twello, 19.15 - 21.30 uur

Woensdag 12 februari, OUDHOLLANDSE SPELLENMIDDAG
Klein Twello (Maarten Tromplaan 2), 13.30 - 15.00 uur

Vrijdag 14 februari, HERENSOOS: “TER LAND, TER ZEE EN ONDERWATER”
WilperMolen te Posterenk, 19.30 - 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)

BLOG #14: Ziekenhuisopnames en bedrust
TWELLO.- Geïnspireerd door het Corona-virus en de vele griepgevallen in mijn eigen 
omgeving wil ik deze maand wat schrijven over ziekenhuisopnames en bedrust. Het is 
namelijk een gegeven dat kwetsbare ouderen vaak slechter uit het ziekenhuis komen dan 
ze er in gingen. Soms slechter dan nodig is, met bedrust als grootste boosdoener. De 
gevolgen van 10 dagen bedrust zijn te vergelijken met – houd u vast – 15 jaar lichamelijke 
veroudering. Per week kun je 5 procent van je spiermassa kwijtraken en in zes weken 40 
procent. Maar in bed liggen, niet bewegen dus, heeft ook invloed op andere systemen in 
het lichaam. “De bloedcirculatie werkt slechter, je hebt meer kans op urineweginfecties, 
darmverstopping, longontsteking, huidirritatie en doorligwonden”, aldus geriater dr. 
Mariëlle Emmelot van het Utrechts Medisch Centrum. Deze effecten kunnen bij iedereen 
optreden: jong of oud, ziek of gezond.

Logischerwijs lopen kwetsbare ouderen meer risico op dergelijke complicaties. Hun 
algehele conditie is minder, net als hun spiermassa. Wat ze inboeten winnen ze moeilijker 
terug. Soms is het zelfs onmogelijk om terug te komen op het oude niveau. Alle reden dus 
om niet te lang in bed te liggen. Ouderen die een paar keer per dag een wandelingetje door 
de ziekenhuisgang maken, hebben veel minder kans op lichamelijke achteruitgang: iedere 
dag een kwartier lopen, vermindert het risico al met 50 procent. Zelfs dagelijks een half 
uur in een stoel te zitten, heeft al een positief effect. Op onze website en KijkindeKernen.nl 
vindt u enkele praktische tips bij een ziekenhuisopname.

Spreuk van de maand: “Tegenslag kan ons verder brengen, zoals een 
vlieger pas opstijgt met tegenwind”

ITC Flora bold 122 pt 

Guus Kroes is Buurtsportcoach namens Mens 
en Welzijn Voorst. Zou jij na het lezen van zijn 
blog ook wel meer willen bewegen, maar heb je 
hier bepaalde hulp bij nodig? Of ben je op zoek 
naar een sociale activiteit? Neem gerust contact 
op via telefoonnummer: 06 40 10 36 11 of 
g.kroes@mensenwelzijn.nl

TRY-OUT RUMMIKUB
18 februari 2020 20.00 uur – Sportcafe  Jachtlust Twello
DOE JE MEE? Meld je aan op WWW.RUMMIKLUBTWELLO.NL

ACTIVIA
Zaterdag 15 februari
14:30 Columbia 3 – Activia 2

CCW ’16
Zaterdag 15 februari
14.00 CCW 3 – Rheden 3
14.30 Orderbos 2 – CCW 2
Zondag 16 februari
09.30 Voorwaarts T 10 - CCW 3
10.00 CCW 2 – Turkse Kracht 5
11.00 CCW 4 – Voorst 5
14.00 Epse 1 – CCW1
Vrouwen
11.15 WWNA 1 – CCW 2
12.00 Wtkampers.2 – CCW 1

TEUGE
Zaterdag 15 februari
15:00 Teuge 1 - Zeewolde 1

SPORT NIEUWS
12:30 Teuge 2 - RDC 2
14:00 Twello 2 - Teuge 3
15:00 Helios 6 - Teuge 4
14:30 Teuge 5 - Zutphen 3

TERWOLDE
Zondag 16 februari 
14.00 Emst 1 – Terwolde 1 
11.30 Terwolde 2 – Vict Boys 5 
10.00 Terwolde 3-Overwetering 6
10.00 Apeld Boys VE1-Terwolde VE1 
Vrouwen
12.00 Lemelerv/Lemele 1-Terwolde 1

TWELLO
Zaalvoetbal zuiderlaan
Vrijdag 14 februari
19.30 Twello 1 – Voorst 1
20.30 Twello 2 – Atik 5
Elders
22.00 Twello 3 – Columbia 2
Veldvoetbal

Zaterdag 15 februari
14.00 Twello 2 – Teuge 3
Zondag 16 februari
09.30 Voorwaarts VE – Twello VE
10.30 Colmschate 4 – Twello 3
10.30 Twello 2 – Heeten 4
14.00 Twello 1 – Gr.Wit’62 1

V EN L
Zondag 16 februari
09:30 WWNA VE1 - V en L VE1
10:00 V en L 3 - IJsselstreek 3
11:00 NEO VR1 - V en L VR1
14:00 Wesepe 1 - V en L 1

VOORST
Zondag 16 februari
14:00 Eendr. Arnhem 1-Voorst 1
12:00 RDC 2 - Voorst 2
10:00 Voorst 3 - Klarenbeek 3
10:00 Voorst 4 - SHE 3
10:00 CCW 4 - Voorst 5

UITZENDING TWELLOSE 
TANDARTS NAAR UGANDA
 

Stichting Help UGanda (HUG) zendt we-
derom tandarts Gelders uit naar Uganda. 
Hij en zijn team met tandartsen en mond-
hygienistes zullen in 2 weken tijd meer dan 

400 kinderen van het kindertehuis Noah’s 
Ark in Mukono weer controleren op gaat-
jes en zonodig behandelen. Een hele klus 
in vaak moeilijke omstandigheden!

Volg het team op: 
https://stichtinghug.nl/projecten/tand-
heelkunde-noahs-ark/2020-februari

https://stichtinghug.nl/projecten/tandheelkunde-noahs-ark/2020-februari
https://stichtinghug.nl/projecten/tandheelkunde-noahs-ark/2020-februari
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Voor het leveren en plaatsen 
van diverse soorten glas

Is jouw huis toe aan onderhoud? Om de buitenkant van je woning 

optimaal te beschermen tegen zon is onze schilderservice een 

uitkomst. Bovendien is goed buitenschilderwerk van belang voor 

de waarde van je huis.

PERSOONLIJK ADVIES

Onze verfprofessional leidt je door de kleur, product en glans-

graden zodat je deze - vaak lastige keuzes - samen kunt maken. 

Hierbij zal hij uiteraard materialen voorstellen die passen bij de 

door jouw gewenste afwerking en uitstraling. Wij zorgen voor  

de uitvoer van het project binnen de afgesproken tijd en budget.

 

Bekijk onze website of kom naar onze winkel voor  

een vrijblijvende offerte.

SCHILDERWERK
VOOR BUITEN

BONENBURGERLAAN 27 |  8181 HB HEERDE |  T 0578 69 15 43

DOMINEESTRAAT 18 |  7391 GH TWELLO |  T 0571 27 11 73

WWW.DRAAIJERBV.NL

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte

VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl

info@jacob-hissink.nl
Twello/Terwolde 0571-29 08 18

Bouwen & wonen
in de Gemeente Voorst

OSKAR Oskar’s Interieuradvies:
Duistervoordseweg 21
7391 CA Twello
tel. 0571-271574
www.oskars-interieuradvies.nl

Tapijt
Gordijnen
Vloeren
Zonwering
Bedtextiel

info@oskars-interieuradvies.nl
www.oskars-interieuradvies.nl
tel. 0571-271574

SCHOOLADVIES GROEP 8
REGIO.- De overgrote meerderheid van de ouders is tevreden over het school-
advies dat hun kind in groep 8 krijgt – ruim 10.000 ouders niet tevreden 

De overgrote meerderheid van de ou-
ders met een kind in groep 8 (94%) 
is tevreden met het schooladvies dat 
hun kind van de basisschool krijgt. De 
groep ouders die niet tevreden is met 
het schooladvies bedraagt 6%. Dat is 
een laag percentage, maar het gaat dan 
toch om circa 10.000 ouders. Het gaat 
daarbij vooral om – in de ogen van de 
ouders – een te laag schooladvies en 
zelden om een te hoog schooladvies. 
Dat blijkt uit een representatief onder-
zoek dat in december 2019 is verricht 
onder 400 leerkrachten groep 8 en 400 
docenten die in het eerste jaar van het 
voortgezet onderwijs (praktijkonder-

wijs, vmbo, havo, vwo) lesgeven. 
Het onderzoek is uitgevoerd door DUO 
Onderwijsonderzoek & Advies (niet te 
verwarren met de Dienst Uitvoering On-
derwijs) in samenwerking met het AD.

Leerkrachten groep 8: 
ouders en school zijn het 
bijna altijd eens over het 
schooladvies 
Een ruime meerderheid van de ouders 
(94%) is, zo geven de leerkrachten van 
groep 8 aan, tevreden met het school-
advies dat hun kind van de basisschool 
krijgt. Het is wel weer zo dat ruim de 
helft van de leerkrachten groep 8 (56%) 

in het afgelopen schooljaar (2018-2019) 
te maken heeft gehad met één of meer-
dere ouders die juist niet tevreden wa-
ren met het schooladvies dat hun kind 
had gekregen. In totaal gaat het om 
ruim 10.000 ouders die niet tevreden 
waren. 

Leerkrachten groep 8: 
de school houdt over het 
algemeen ‘voet bij stuk’  
In vier op de vijf situaties (79%) waar-
in ouders niet tevreden zijn met het 
schooladvies van hun kind (en dat heb-
ben aangekaart bij de school), is het 
schooladvies niet aangepast. In één 
op de vijf situaties is het schooladvies 
wel aangepast naar een hoger school-
advies. Leerkrachten noemen over het 

algemeen ‘legitieme redenen’ voor het 
naar boven aanpassen van het school-
advies: het resultaat van de eindtoets 
was hoger dan verwacht, de ouders 
hebben de school kunnen overtuigen 
van hun gelijk, de prestaties van de 
leerling verbeterde in de loop van het 
schooljaar en/of op basis van de resul-
taten van een bij de leerlingen afgeno-
men intelligentietest. Maar ook noemen 
leerkrachten met enige regelmaat rede-
nen als ‘op aandringen van de schoollei-
ding’ en ‘onder druk gezet worden door 
ouders’. 

Docenten in het VO: bijna 
alle docenten hebben 
leerlingen in de klas die 
duidelijk op een verkeerd 

schoolniveau zitten 
Volgens één op de elf docenten (ofte-
wel 9%) die in het VO aan eerstejaars 
lesgeven, zaten alle leerlingen waaraan 
zij zelf het afgelopen schooljaar (2018-
2019) lesgaven op het juiste schoolni-
veau. Een ruime meerderheid van de 
docenten (89%) had één of meer leer-
lingen in hun klas(sen) waarvoor het 
schoolniveau duidelijk te hoog was en 
een derde van de docenten (35%) had 
leerlingen in hun klas(sen) waarvoor het 
schoolniveau juist te laag was.

Van de docenten geeft de helft (52%) 
aan dat het aantal leerlingen dat in hun 
(eerste) klassen zit met een (duidelijk) te 
hoog schooladvies, de afgelopen twee 
jaren (sterk) is toegenomen.
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PROVINCIE GELDERLAND VAART MEE 
MET CANAL PARADE AMSTERDAM
Provincie Gelderland vaart zaterdag 1 au-
gustus mee in de feestelijke botenparade 
van Pride Amsterdam. Dat heeft de orga-
nisatie van de Canal Parade vandaag be-
kend gemaakt. Door mee te varen wil het 
provinciebestuur onderstrepen dat ieder-
een in Gelderland zichzelf moet kunnen 
zijn. Er zijn plekken beschikbaar voor Gel-
derlanders die mee willen varen. De pro-
vincie wil namelijk meer dan zichzelf als 
‘inclusieve’ werkgever op de kaart zetten.
Gedeputeerde Jan Markink: “We willen 
Gelderlanders met een andere seksuele of 
genderidentiteit hun verhaal laten vertel-
len. Want als het persoonlijk wordt, ont-
staat er vaak meer begrip en acceptatie.” 

Bijzondere verhalen
“Het zullen vrolijke verhalen zijn, en ook 
minder vrolijke. Het meevaren wordt 
een feestje, maar wel met een serieuze 
kant,” aldus Markink. Ook mensen die 
zich met succes voor de veiligheid en 
acceptatie van LHBTI+’ers hebben inge-
zet, maken kans op een plek aan boord. 
Aandacht voor hun verhaal kan anderen 
inspireren, aldus de provincie. 
De provincie Gelderland heeft een geza-
menlijke boot met de provincies Noord-
Holland en Limburg. Het is voor het 
eerst dat er provincies meevaren in de 
bekende botenparade, die dit jaar voor 
de 25ste keer wordt georganiseerd.

Aanmelden begin maart
Begin maart maken de drie provincies 
hun plannen bekend. Dan wordt ook 
duidelijk waar en wanneer Gelderse 
LHBTI+’ers zich kunnen melden om mee 
te varen. Wie nu al vragen heeft kan mai-
len naar regenboog@gelderland.nl. 

Pride Amsterdam vraagt jaarlijks aan-
dacht voor de rechten en acceptatie 
van lesbiennes, homo- en biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen. Het 
evenement vindt plaats van zaterdag 25 
juli tot en met zondag 2 augustus. De bo-
tenparade, waarin 80 boten meevaren, 
vormt een van de slotactiviteiten.

DE ODEN VAN SALOMO EN 
DE ZANDTOVENAAR 
 
APELDOORN.- Een prachtig concert, 
met het aansprekende thema ‘Het te-
ken van het kruis’  De Oden van Salomo 
en de Zandtovenaar: Het teken van het 
kruis. Voorjaarstour 2020  De Oden van 
Salomo, een eeuw na Jezus tijd op aar-
de gezongen door Syrische christenen, 
staan bomvol beeldende taal. Beelden 
die gebruikt worden om de liefde en 
grootheid van de Messias en de Vader te 
begrijpen. Tijdens deze paas-tour spelen 
we meer in op deze prachtige beelden 
met niemand minder dan de Zandtove-
naar Gert van de Vijver! Hij kan als geen 
ander beelden tot leven laten komen en 
ze laten spreken. We zoomen in op het 
kruis die de weg heeft geopend voor de 

mensen naar het paradijs. In verschil-
lende beelden komt dit terug tijdens het 
concert; uitbundig maar ook verstillend. 
Vol energie maar ook in de rust. Een 
avond waarin het publiek meegenomen 
wordt naar het hart van de Oden: het te-
ken van het kruis. 
Het is een avondvullend programma van 
circa 1,5 uur. Verder zal er een pauze van 
20 minuten zijn waar tegen betaling kof-
fie en thee geschonken wordt.

Datum: vrijdag 28 februari 
Locatie: Grote Kerk Apeldoorn 
Aanvang: 20.00 uur 
Entreeprijs: €15.00 
Tickets via www.zingenindekerk.nl

mailto:regenboog@gelderland.nl
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Buurtbemiddeling: buren helpen 
om weer met elkaar te praten en 
naar elkaar te luisteren 

Hulp bij aangifte inkomstenbelasting

15 april: ‘Klein Geluk’

Binnenkort vraagt de Belastingdienst weer om 

aangifte te doen voor de inkomstenbelasting 

2019. Als u een aangiftebrief van de Belas-

tingdienst ontvangt, is aangifte doen verplicht. 

De Belastingdienst verstuurt de aangiftebrie-

ven in januari en februari. Vanaf 1 maart 2020 

kunt u de aangifte indienen.

Komt u er zelf niet uit, of bevindt u zich in een 

bijzondere situatie? De Sociaal Raadslieden en 

de vrijwilligers van de Formulierenbrigade van 

Mens en Welzijn Voorst kunnen u ondersteu-

nen! Dit doen zij in samenwerking met de Bibli-

otheek Brummen/Voorst. 

Voor wie?
Deze hulp is bedoeld voor burgers van de ge-

meente Voorst (particulieren) die een huurwo-

ning en een maximaal eigen vermogen hebben 

van € 30.360,00 per persoon.

Aanmelden
Indien u hiervan gebruik wil maken vragen wij u 

om u uiterlijk 1 maart a.s. aan te melden bij 

Mens en Welzijn Voorst via emailadres: sociaal-

raadslieden@mensenwelzijn.nl. 

U krijgt na aanmelding een aanmeldformulier 

en een lijst met wat u mee moet nemen toege-

stuurd. Hierbij kunt u uw voorkeur aangeven 

voor een middag of avond. Voor meer informa-

tie kunt u op maandag, dinsdag of donderdag 

bellen met Corine van der Knaap, Sociaal 

Raadsvrouw: 0571-287758

Datum Activiteit Tijd Locatie

12 februari Oudhollandse Spelletjesmiddag 13.30 – 15.00 uur Klein Twello

21 februari Ouder en kind inloop 09.30 – 11.30 uur Klein Twello

28 februari Een knuffel voor jonge mantelzorgers 17.00 - 19.00 uur Rabobank Twello

Vanaf 2 maart Kennismaken met mindfulness

voor mantelzorgers

19.00 – 21.00 uur Twello

3 maart Notaris, heb ik mijn zaakjes op orde? 19.30 uur Gebouw Irene

11 maart Vrijwilligerswaardering in Voorst 18.00 – 19.30 uur Ribhouse Texas

Vanaf 11 maart Jong en oud in beweging 09.30 – 10.30 uur OBS de Bongerd

Vanaf 24 maart Gespreksgroep voor mantelzorgers

van partner met dementie

13.15 – 15.15 uur Klein Twello

15 april ‘Klein Geluk’ – Geluksdag voor senioren 09.30 – 13.30 uur Klein Twello

“Soms is met het neerleggen van een vloer-

kleed in de woonkamer de angel uit het bu-

renconflict.” Aan het woord is Hans Wijn-

houd, buurtbemiddelaar. “Maar meestal 

speelt er veel en is er meer nodig,” vult 

Tirza Kruiver aan.

Mens en Welzijn Voorst biedt sinds enkele jaren 

buurtbemiddeling. Eerst alleen voor huurders 

van IJsseldal Wonen, sinds 2019 voor alle inwo-

ners van de gemeente Voorst. Het idee van 

buurtbemiddeling is eenvoudig: bij een conflict 

tussen twee buren, bemiddelen twee onafhan-

kelijke vrijwilligers die hierin getraind zijn. “We 

zijn géén Rijdende Rechter,” merkt Hans direct 

op. “We kiezen geen partij, wij proberen men-

sen weer met elkaar te laten praten en naar el-

kaar te laten luisteren. Zo willen we hen samen 

oplossingen laten bedenken.”

Mens en Welzijn Voorst heeft zeven buurtbe-

middelaars. Wanneer er sprake is van onenig-

heid of spanningen tussen buren in de gemeen-

te Voorst kan één van de buren contact opnemen 

met de coördinatoren buurtbemiddeling van Mens 

en Welzijn Voorst. Er kan ook een verwijzing 

plaatsvinden door team handhaving van IJsseldal 

Wonen of door een andere organisatie. Wanneer 

buurtbemiddeling passend is bij deze situatie en 

één van de buren buurtbemiddeling wil inschake-

len, volgt een intakegesprek met de buren die het 

initiatief hebben genomen. Dit gesprek vindt bij 

hen thuis plaats. 

Duo’s
“Het hele traject doen we met zijn tweeën,” vertelt 

Tirza. “Twee horen meer dan één. De één kan het 

gesprek leiden en de ander let op lichaamstaal en 

maakt oogcontact.” Bij de intake gaan de vrijwilli-

gers bij de eerste buur op de koffie en luisteren 

wat er speelt tussen beide buren. “Dat kan van al-

les zijn. Vaak gaat het om geluidsoverlast van mu-

ziek, spelende kinderen of blaffende honden. Ru-

zies om erfafscheidingen komen we ook 

regelmatig tegen. Soms zijn leeftijds- of cultuur-

verschillen de aanleiding voor een conflict, zoals 

Want geluk zit in kleine dingen. Daarom orga-

niseren wij – op woensdag 15 april - een ont-

moetingsactiviteit voor senioren. Door middel 

van verschillende workshop willen we de 

deelnemers tevens kennis laten maken met 

activiteiten uit de gemeente. 

We starten om 09.30 uur gezamenlijk met een 

kopje koffie waarna er twee workshoprondes 

volgen. De workshops vallen te categoriseren 

als actief, creatief en educatief. Er zijn twee 

rondes van ieder één uur. Om 12.00 uur volgt 

er een lunch en tot slot wordt de activiteit af-

gesloten met live muziek van ’t Canbesso. 

Aanmelden kan middels het invullen en inle-

veren van de flyer welke door de gemeente 

verspreid wordt. Deze kunt u inleveren bij 

Guus Kroes (Mens en Welzijn Voorst) of Mo-

niek Tiemens (Zwembad de Schaeck). 

Voor vragen kunt ook contact opnemen met 

Guus via telefoonnummer: 06-40103611 of 

mail je vraag naar g.kroes@mensenwelzijn.nl.

bijvoorbeeld bij verwachtingen rond naober-

schap.” 

“Na het gesprek met de ene buur proberen we in ge-

sprek te komen met de andere buur. En dat valt niet 

altijd mee. Mensen voelen zich regelmatig overval-

len door de irritatie die er bij de buur is. Het is de 

kunst om rustig en neutraal te praten over het doel 

van een gesprek: zijn of haar kant van het verhaal 

horen. Meestal lukt dat. Hierna nodigen we beide 

buren uit voor een buurtbemiddelingsgesprek, ge-

leid door ons als onafhankelijke bemiddelaars.”

Luisteren en wederzijds begrip
De bemiddelaars en de buren spreken af op een 

neutrale plek. Meestal geeft dit gesprek veel lucht. 

“Het helpt dat ze beiden rustig hun verhaal kun-

nen doen. Ze moeten naar elkaar luisteren en ho-

ren vaak dingen die nieuw voor hen zijn. Vaak leidt 

het tot wederzijds begrip en tot duidelijke afspra-

ken tussen beide partijen.” 

Na het gesprek is het aan de buren om het contact 

en begrip voor elkaar verder te herstellen. Na on-

geveer zes weken volgt de nazorg: beide buren 

worden gebeld om te vragen hoe de situatie nu is 

en hoe ze de buurtbemiddeling hebben ervaren. 

“Meestal zijn beide partijen heel blij met de be-

middeling. Iedereen wil tenslotte prettig wonen!” 

Dankbaar 
De positieve resultaten zijn fijn, want wie vrij-

willig buurtbemiddelaar wordt, wil graag iets 

betekenen voor de samenleving. Hans: “Ik ben 

gepensioneerd. Voorheen in mijn werk had ik 

veel te maken met mensen, met conflicten op-

lossen en met slechtnieuwsgesprekken. Ik 

vond het altijd belangrijk om mensen in hun 

waarde te laten en begrip te kweken voor el-

kaars, tegengestelde belangen. Die ervaring 

neem ik nu mee in de buurtbemiddeling. En dat 

is heel dankbaar.” 

Tirza: ”Ik verhuisde een aantal jaren geleden 

vanuit het westen hiernaar toe en wilde me 

graag inzetten voor deze gemeenschap. Het 

leek me een mooie kans om de kennis die ik in 

mijn psychologiestudie heb opgedaan in te zet-

ten. En dat lukt. En daarbij is het interessant 

om met zulke verschillende karakters en cultu-

ren in aanraking te komen.”

Ook hulp nodig?
Ook hulp nodig bij een burenconflict? Neem 

contact op met coördinatoren Corine van der 

Knaap of Judith Zietsma van Mens en Welzijn 

Voorst, via buurtbemiddeling@mensenwelzijn.

nl of (0571) 28 77 58. Of kijk voor meer informa-

tie op www.mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/

buurtbemiddeling
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SPELLETJESOCHTEND SV 
VOORWAARTS GYMNASTIEK

TWELLO.- Op zaterdag 8 februari 2020 
was er voor de jongste leden (2,5-6 
jaar) van S.V. Voorwaarts Gymnastiek 
de jaarlijkse  spelletjesochtend geor-
ganiseerd. Dit keer met het thema VA-
KANTIE! Klimmen, klauteren, dansen, 
spelen, schminken, vrolijke muziek, 
lekkere cakejes. Alle ingrediënten voor 
een vakantiegevoel waren aanwezig. 
De spelletjesochtend is een van de acti-
viteiten die S.V. Voorwaarts Gymnastiek 
naast het ruime aanbod aan jeugdspor-

ten organiseert. Al vanaf 2,5 jaar kan bij 
ons gesport worden bij de peutergym 
op zaterdagochtend, doorstromen 
naar de kleutergym en/of ballet op 
woensdag of dansen op vrijdag. Tal 
van mogelijkheden, kom gerust eens 
kijken en/of een proefles meedoen om 
te kijken of het wat is voor uw zoon of 
dochter. Kijk voor meer informatie op 
onze website www.voorwaartstwello.
nl/gymnastiek/ of mail naar info.gym-
nastiekvoorwaarts@gmail.com. 

TRIAS 5 LICHTPUNTJE BIJ 
THUISWEDSTRIJDEN TRIAS
TWELLO.- Trias 1 wist zaterdag niet te 
winnen van de Brug 2 uit Apeldoorn. 
Het zat ook niet echt mee want er 
werden twee wedstrijden verloren 
in 5 games. Mayra was weer onver-
slaanbaar en heeft nog geen wedstrijd 
verloren. Helaas ging het dubbelspel 
naar de Brug. Omdat er verder nog 
een enkelspel werd gewonnen kwam 
de einduitslag op 4-6. Trias 2 speelde 
tegen Torenstad 2 en wist helaas ook 
niet te winnen. De beide dames, Floor-
tje en Nienke, wisten 2 van de 3 wed-
strijden te winnen. Kyan had helaas 
zijn dag niet en verloor zijn 3 wedstrij-
den. Omdat het dubbel ook verloren 
ging werd de einduitslag ook 4-6. Ook 
Trias 3 verloor zaterdag van Twekkeler-
veld 2. Stijn deed wat hij moest doen 
en won 2 wedstrijden. Sylke wist helaas 
geen wedstrijd te winnen. Ze had wel 
veel pech in een van haar wedstrij-
den die ze in de 5de game verloor met 

9-11. Quinten wist 1 partij te winnen en 
moest hierna geblesseerd het strijd-
toneel verlaten. Waarschijnlijk had er 
meer ingezeten. Ook het dubbelspel 
ging verloren waardoor er een 3-7 op 
het bord kwam te staan. Trias 4 speel-
de tegen TTV Zwolle 3. Milan is niet 
meer ongeslagen en verloor zijn eerste 
wedstrijd. Hij wist er nog wel 2 te win-
nen maar omdat Wes 1wedstrijd won 
en Ravi helaas al zijn 3 wedstrijden ver-
loor ook geen overwinning voor hun. 
Ze verloren met 3-7 en staan helaas 
onderaan. Het positieve nieuws kwam 
vandaag van de starters welke de Tri-
as-eer hoog wisten te houden. Trias 5 
was onverslaanbaar. Marijn en de on-
geslagen Joep wonnen al hun wedstrij-
den. Ook het dubbel tegen Torenstad 
4 wisten ze te winnen. De einduitslag 
werd dan ook 5-0. In de startersklasse 
A draaien ze bovenin mee en zijn een 
voorbeeld voor de overige teams.
 

KAN VOORWAARTS HANDHAVEN IN DE EREDIVISIE?

TWELLO.- Zaterdag 15 februari speelt 
Fit&Fun Voorwaarts Dames 1 de laatste 
wedstrijd van de reguliere competitie. 
Op dit moment staat het team 8ste in de 
competitie, met 11 punten. Ook Volen-

dam, Borhave en V&L staan op 11 pun-
ten. Het wordt dus erg spannend. In de 
eredivisie handbal wordt door alle teams 
een nacompetitie gespeeld. De eerste 
zes uit de reguliere competitie spelen in 

de kampioenspoule en maken dus alle-
maal nog kans op het kampioenschap. 
De laatste vier spelen in de degradatie-
poule. Voor Voorwaarts is alles nog mo-
gelijk! Van de laatste vijf wedstrijden wer-
den er vier gewonnen. Als de dames 15 
februari in eigen huis (sporthal de Jacht-
lust in Twello) weten te winnen, komt het 
op doelsaldo aan. Het is dus nog steeds 
mogelijk om bij die eerste zes te eindi-
gen. Komt dus allen op 15 februari naar 
de Jachtlust in Twello om de dames naar 
de overwinning te supporten. Ze spelen 
tegen Westfriesland/SEW. De strijd barst 
om 20.00 uur los. Het eerste duel tegen 
dit team werd door Voorwaarts nipt 
verloren met 27-25. De dames zijn zeer 
gemotiveerd om revanche te nemen, 
het belooft een spannende pot te wor-
den. Ga na afloop niet meteen naar huis, 
de laatste wedstrijd in de reguliere com-
petitie wordt afgesloten met een heus 
Rad van Avontuur, georganiseerd door 
de Supportersclub van Handbal Voor-
waarts. Blijf dus vooral nog even hangen 
in de kantine van de Jachtlust. 

GO AHEAD EAGLES ONDER-13 
TREFT AJAX-JEUGD IN TWELLO
 

TWELLO.- Aankomende vrijdag en zaterdag spelen drie jeugdteams van Go 
Ahead Eagles hun competitieduel op sportpark Zuiderlaan in Twello. Abso-
lute kraker is de wedstrijd die Go Ahead Eagles Onder-13 op vrijdagavond in 
de Eerste Divisie-hoog speelt tegen Ajax Onder 13-2. Onder-19 en Onder-17 
voetballen zaterdag tegen respectievelijk DEM O19 en Drachtster Boys O17,  
terwijl voor Onder-15 aankomend weekend de uitwedstrijd bij Fortuna Sit-
tard O15 op het programma staat.

Vrijdagavond krijgt het Go Ahead Eagles 
Onder-13 van Jip Ellenbroek in eigen 
huis bezoek van de leeftijdsgenoten van 
Ajax. Go Ahead Eagles Onder-13 staat 
samen met Almere City O13 en Ajax 
O13-2 aan kop in de Eerste Divisie-hoog 
met zeven punten uit drie wedstrijden. 
Afgelopen zaterdag won de formatie 
van Ellenbroek met 0-3 van De Graaf-
schap O13 en een beter resultaat had 
Onder-13 niet kunnen wensen in aan-
loop naar de kraker met Ajax O13-2.
 
De volgende dag spelen ook Onder-19 
en Onder-17 hun wedstrijden aan de 
Zuiderlaan in Twello. Voor Onder-19 
staat de thuiswedstrijd tegen DEM O19 
op het programma. De club uit Bever-
wijk is een laagvlieger in de Tweede 

Divisie A, terwijl Onder-19 momenteel 
een subtopper is. Afgelopen weekend 
tankte de ploeg van Lars Lambooij het 
nodige vertrouwen: O19 won in Leeu-
warden met 0-1 van koploper SC Cam-
buur O19. 
 
Ook Go Ahead Eagles Onder-17 speelde 
het voorbije weekeinde een wedstrijd in 
Leeuwarden tegen SC Cambuur O17. De 
ploeg van Uğur Yildirim liep in Friesland 
tegen een 2-0 nederlaag aan. Tegen 
Drachtster Boys O17 speelt Go Ahead 
Eagles Onder-17 zaterdagochtend in 
Twello opnieuw tegen een club uit Fries-
land. Drachtster Boys O17 staat tiende 
in de Tweede Divisie A, terwijl Go Ahead 
Eagles Onder-17 sinds vorig weekend 
tweede staat met één punt achterstand 

op koploper Zeeburgia O17. 
Go Ahead Eagles Onder-15 reist zater-
dag af naar Limburg om het daar in de 
Eerste Divisie-hoog op te nemen tegen 
Fortuna Sittard O15. 

Programma Go Ahead Eagles 
Voetbalopleiding
 
Vrijdag 14 februari
Eerste Divisie-hoog (18:30 uur, sport-
park Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O13 - Ajax O13-2

Zaterdag 15 februari
Tweede Divisie A (13:00 uur, sportpark 
Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O19 - DEM O19
Tweede Divisie A (11:00 uur, sportpark 
Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O17 - Drachtster Boys 
O17

Eerste Divisie-hoog (14:00 uur, sport-
park Mijn Zuid, Sittard)
Fortuna Sittard O15 - Go Ahead Eagles 
O15

SPORT NIEUWS

BILJARTTOERNOOI 
IN OOSTERHUIZEN
OOSTERHUIZEN.- In het dorpshuis van Oosterhuizen wordt dit jaar voor de 
26e keer het jaarlijkse tien over rood biljarttoernooi gehouden van 24 febru-
ari   tot en met 28 februari 2020.

De voorrondes zijn van maandag 24 februari tot en met donderdag 27 febru-
ari. Aansluitend is op vrijdag 28 februari   de kwart, halve en finale. Aanvang 
alle avonden om 19:00 uur.

Voor de maandagavond kunnen we nog biljarters gebruiken .
Inschrijven voor het tien over rood toernooi 
Bij voorkeur per mail  oosterhuizen-tienoverrood@outlook.com
Telefonisch opgeven kan ook elke dinsdagavond van 18:30-21:00 uur bij 
Jolien Wilbrink-van Schaik telefoonnummer 055-5060050
Het inschrijfgeld bedraagt €5,-- per persoon.

mailto:oosterhuizen-tienoverrood@outlook.com


€ 2.020
VOORDEEL

€ 5.050
VOORDEEL

€ 4.040
VOORDEEL

€ 3.030
VOORDEEL

* Voordeel tot € 5.050 geldig bij aanschaf van een nieuwe Mitsubishi uit voorraad tot en met 29 februari 2019 met als uiterste registratiedatum (tenaamstelling) 29 februari 2019. Private Lease bij MITSUBISHI MOTORS wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease 
aangeboden door MITSUBISHI MOTORS Financial Services (MMFS), handelsnaam van RCI Financial Services B.V. en wordt gebruikt met toestemming van MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. Voorwaarden: privatelease.mitsubishi-motors.nl/voorwaarden. Vanafprijs Space Star o.b.v. 
60 maanden en 6.000 km/jaar, overige modellen o.b.v. 60 maanden en 10.000 km/jaar. Inbegrepen: € 25 euro brandstof, motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, 
afleverkosten, btw en administratiekosten. De max. meerkilometerprijs per km bij een Space Star is € 0,08, max. minderkilometerprijs per km is 0,03. Bij de overige modellen is de max. meerkilometerprijs € 0,10, max. minderkilometerprijs per km is € 0,03. Private Lease is onder 
voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 01-20

Officieel gemiddeld brandstofverbruik: 4,5-7,1 l/100km, CO2-uitstoot: 103-163 g/km. (NEDC 2.0)

U HEEFT NOG T/M 29 FEBRUARI, MAAR OP=OP!

PRIVATE LEASE: U HOEFT ALLEEN NOG TE TANKEN!

Eerlijke 
voorwaarden

Compleet 
product

Bescherming tegen 
te hoge financiële lasten

14 dagen 
bedenktijd

Zekerheid 
bij klachten

PRIVATE LEASE V.A. € 198 P.M.

€ 10.970
Rijklaar van € 12.990, nu voor

+ Compact en toch ruim 
+ Standaard 5 deuren en zitplaatsen
+ Zéér gunstig verbruik
+ Ook leverbaar met CVT automaat

PRIVATE LEASE V.A. € 439 P.M.

€ 27.960
Rijklaar van € 30.990, nu voor

+ Standaard met CVT-automaat
+ Krachtige 2.0 liter benzinemotor
+ Trekgewicht 1.300 kg
+ Rijke standaarduitrusting

PRIVATE LEASE V.A. € 549 P.M.

€ 32.954*
Rijklaar van € 37.990, nu voor

●基本的には横レイアウトにて使用。

●止むを得ない場合のみ、二段積みレイアウトを使用可

（メーター液晶表示の様な横一列のレイアウトが不可能な場合、横一列で文字の判読がしにくい場合等）

17.01.18　作成　Eデ　岩田　　

+ 1.5-liter turbo benzinemotor met 163pk
+ Leverbaar met 8-traps CVT automaat
+ Trekgewicht 1.600 kg
+ Ruim en comfortabel

PRIVATE LEASE V.A. € 599 P.M.

€ 36.950
Rijklaar van € 40.990, nu voor

+  Standaard Super-All Wheel Control (4WD)
+ Krachtig, stil en efficiënt
+ Trekgewicht 1.500 kg 
+ Ruim en comfortabel

Herwers Hazenkamp 15 6836 BA Arnhem T. (026) 362 80 80
Gelderhorst 2 7207 BH Zutphen T. (0575) 52 65 90 herwers.nl/mitsubishi

IN 2020!
DE OUTLANDER

PHEV S-EDITION
TOT € 5.050 VOORDEEL!

VOORDEEL

PRIVATE LEASE: U HOEFT ALLEEN NOG TE TANKEN!

TOT € 5.050 VOORDEEL!

€ 3.030
VOORDEEL

VOORDEEL

€ 2.020 VOORDEELVOORDEEL€ 2.020
VOORDEEL
€ 2.020
VOORDEEL



E A G L E S

Supportersvereniging

1 9 3 3

G       A

 

MEER INFORMATIE? 
COMMERCIE@GA-EAGLES.NL

W O E N S D A G  1 1  M A A R T  2 0 2 0
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• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 088-8113650
WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

ZOEK DE BAAS! EIGENZINNIGE 
YOUP

Youp gaat graag op verkenning uit om alles 
te kunnen ontdekken. Komt wel tussendoor 
een kijkje bij je nemen want buurten vindt 
ze best gezellig. Ze weet een subtiele aai op 
haar tijd en voorwaarde te waarderen mar 
reageert venijnig als het te lang duurt of als 
het niet naar haar wens gaat. Ze gaat graag 
haar eigen gang en heeft weinig behoefte 
aan intimiteit. Daardoor kan ze niet geplaatst 
worden bij kinderen en ook heft ze graag het 
huis zonder andere dieren. Ze gedraagt zich 
nl. erg fel naar andere katten en gaat een 
confrontatie zeker niet uit de weg. Ze gaar 
heel graag naar buiten en jaagt graag en 
brengt de prooien mee naar huis. Wanneer 
je wat leuks aanbiedt is ze soms over te ha-
len om te spelen.  Ze heeft een eigen, sterke 
mening en als je haar in haar waarde laat zal 
ze zelf om aandacht komen vragen.

CONCERT ZONDAG 16 FEBRUARI
 
 
WILP.- Aanstaande zondag speelt het Helikon Kwartet in de Dorpskerk van Wilp. 
Zij voeren onder andere twee strijkkwartetten uit: het Strijkkwartet 6 in F klein 
van Felix Mendelssohn en het Strijkkwartet in Es groot van Fanny Mendelssohn. 
Felix en Fanny, broer en zus. Waarom is Fanny een stuk minder bekend 
dan haar broer? Omdat zij een vrouw is… Componeren en vrouw zijn kón 
niet toen, vader Mendelssohn vond dat niet gepast. Maar wat een gewel-
dige muziek; uitdagend, expressief, ontroerend en virtuoos! Tijdens dit 
concert zit u rechtop in uw stoel en wordt u meegenomen in passie, pro-
gressie en power, niet alleen door de muziek, maar ook door de musici! 
Fanny voelde zich na pas de dood van vader Mendelssohn vrij en bleef 
componeren en dirigeren. Ze overleed tijdens een repetitie van een koor-
werk van haar broer in mei 1847. Felix werkte toen aan wat zijn laat-
ste grote werk bleek te zijn: het 6e strijkkwartet; een requiem voor Fanny. 
Reserveer uw kaarten door een mail te sturen naar info@jongemeesterswilp.nl. 
 

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

Clementine mandarijnen
Zonder pit!

Elstar appels klasse 1

3.50 4.000.99 3 kilo 2 kilo

Super bloemkool

499 199 399299 
10 KILO 2 STUKS 25 STUKS

BETUWSE KLEI BILDSTAR 
AARDAPPELS

ZOET EN SAPPIGE MANGO’S BETUWSE ELSTAR APPELS ZOETE PERS SINAASAPPELS 
‘VOL SAP’

3 KILO

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!

pinda’s  

tuttifrutti

dadels kingsize2.99
9.98
9.98

cashewnoten 

cranberrys macadamiamix  

6.99
9.988.99

500 gram 

1000 gram 

1000 gram 

500 gram 

1000 gram 500 gram 

mailto:info@jongemeesterswilp.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.

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

Zondag 16 februari 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. A. Schreuder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
Bassa gez. dienst in Wilp.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur 
ds. Buijs, 15.00 uur ds. D. de Pater. 
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. Lam-
mers. 19.00 uur ds. H. van Ark.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. Van Ieperen.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. E. Rijks.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Bassa.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Groe-
neveld.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Bassa, 
gez. dienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, pastor Hofstede. Kerk eveneens ge-
opend van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, ds. J. van Daalen, 
17.00 uur ds. Boer.
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 aanvangtijd 
van de kerkdienst): muziek en informatie 
uit de bij de OOV aangesloten kerken. 
Tweede blok (09.30), (10.00) tot 11.00 
uur: uitzending kerkdienst vanuit één 
van de bij de OOV aangesloten kerken. 
Derde blok: tot 12.00 uur – verzoekpla-
tenprogramma.

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

Klarenbeek 1968.  
Bennie Koolman, alias “De Kroepert”, in actie voor een goed doel. Hij wordt vergezeld door Joop Weijn. Wie geeft ons 
de namen van de jeugdige supporters en het doel van de actie?

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

Reactie week 4
Deze foto is gemaakt  tijdens het 
Posterenkse feest in 1952. De man 
met het paard en wagen is de heer 
Ap Harmsen, dit was  tijdens het 
ringsteken op het feest.

Reactie kwam van E.J. Jansen- Harm-
sen uit Twello.
1963, het is op dicht gevroren IJssel 
bij Olst. Op de achtergrond de Bok-
kers molen en pijp van vleesfabriek 
Zendijk rechts het gebouw van Phi-
lips. De dames op foto Links Annie 
Jeulink en de derde Femie Jansen Es-
ter. Zij waren werkzaam in Olst o.a. 
op het gemeentehuis.

Reactie week 6
De pony wagen met Flipje er op kwam geen reactie.

mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com


ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 29 januari t/m di 25 februari 2020  

 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

ZALMFILET MET HUID
Schaal 2 stuks

5,-

JUMBO RUNDERGEHAKT
2 schalen à 500 gram

 2 VOOR

5,-

JUMBO SPEKREEPJES OF 
SPEKBLOKJES
2 verpakkingen à 250 gram

2e
HALVE
PRIJS*

MAGERE STOOFLAPPEN
Per 500 gram

449
Kiloprijs 8,98

SAUCIJZEN, KIPKROKANT
SCHNITZEL OF SLAGERS
GEHAKTBALLEN
Grootverpakking 600-840 gram

4,

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

 2 VOOR

350

MILNER
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

3  VOOR

450

KIES & MIX FRUIT
Pitloze rode druiven bak à 500 gram,  
Frambozen bakje à 125 gram, 
Junami appels tas à 1 kilo, 
Kiwi Zespri green bakje à 3 stuks

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

*



CARNAVAL

49 e jaargang

CARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVAL

Uutgegeven deur carnavalsvereniging "De Lollebroek"



Lollebroek 2020• 2

Van Melkbusser 
naar Lollebroeker

Daar is hij dan!  De 48ste prins van C.V. de Lollebroek: 
Prins Derk-Jan Kempink de 3e van de Barteld 
weer terug naar Broekersgat.

Derek Kempink; Prins Derk-Jan Kempink de 3e van de Barteld 
weer terug naar Broekersgat zal dit carnavalsseizoen met trots 
de scepter over Wilp-Achterhoek zwaaien. Derek woonachtig in 
Wilp-Achterhoek, woont hier samen met zijn lieve vrouw Meike, 
zoon Hugo (6) en dochter Hanna (1). Hij is Melkbusser in hart en 
nieren, zeer handig met hout, timmerwerk en meer, ook actief 
binnen de Lollebroek en in Wilp-Achterhoek.

Enigszins mopperend deed Derek de deur voor ons, interviewers, 
open. We vroegen ons af waarom toch ietwat mopperig?! Maar al 
gauw werd het duidelijk dat we in zijn ontspannen halfuurtje bin-
nen vielen. En deze ontspanning bestaat uit het kijken van GTST!
Acht mei 1986 is Derek geboren in Wilp-Achterhoek aan de Kra-
nenstraat. Hij is zeer gelukkig opgegroeid in dit mooie dorp en 
is hier ook naar de basisschool gegaan, waar ook de basis van 
de vriendengroep is ontstaan. Na de basisschool ging hij naar 
het Cortenbosch in Apeldoorn, Etty Hillesum Lyceum in Deven-
ter en uiteindelijk naar het VSPB (werken, leren). Derek heeft bij 
verschillende bouwbedrijven gewerkt . Tot voor kort heeft hij 
met veel plezier bij Veeneman gewerkt. De knoop is pas gele-
den doorgehakt, Derek is voor zichzelf begonnen! Voor timmer-
werken en meer kunt u dus ook bij hem terecht. Als we over zijn 
sportieve carrière beginnen dan moet Derek even nadenken. Hij 
heeft vroeger geschaatst (langebaan) voor zo’n 2 à 3 jaar. Ook 
heeft hij gevoetbald. Hij is begonnen bij Klarenbeek maar op 
zijn 18e is hij naar het “vroegere” SV Wilp vertrokken. Reden: SV 
Wilp bood hem meer . Toch viel de sport hem zwaar, want in het 
weekend werd er ook heel veel “gesport” met de Melkbusse. Veel 
van deze “sport” vond plaats in de SRV- wagen aan de Koestraat. 
Nu weten jullie ook waar de naam de Melkbusse vandaan komt. 
De Melkbusse is van een kleine groep jongens en meiden vanuit 
de basisschool uitgegroeid tot een grote warme familie (heeft 
iemand een emmer), mede door het samen gaan met een groep 
uit Wilp. Derek geeft aan dat twee jaar carnaval zonder de Melk-
busse wel moeilijk is, maar hij vindt het een enorme eer dat hij 
40 jaar nadat zijn vader Prins is geweest van de Lollebroek, ook 
deze rol mag vervullen. Tevens is hij nu woonachting in het huis 
waar zijn oom (Gerrit Kempink) altijd heeft gewoond en ook Prins 
is geweest. Toch heeft Derek voordat hij werd gevraagd om Prins 
te worden tegen Meike gezegd: “Stel je voor dat ze me vragen dit 
jaar dan zeg ik, DAT NOOIT!”. Totdat die ene avond de deurbel 
ging. “Dat nooit” sloeg al heel snel om in “Da’s mooi!”.
Naast zijn rol bij de Melkbusse, is Derek ook al jaren actief bij het 
toneel van de Lollebroek. Ook dit jaar zal hij weer op de planken 
verschijnen. Tevens doet Derek veel voor het schoolplein van de 
basisschool.

Veel waardering gaat uit naar de wagenbouwers van de Lolle-
broek. Ook dit jaar zorgen zij er weer voor dat er een mooie wagen 
wordt gebouwd. Dit geldt overigens voor alle wagenbouwers en 
deelnemers, want allen zorgen samen voor een prachtige optocht! 

Derek wenst iedereen een dondersgezellig en onvergetelijk car-
navalsjaar toe! Da’s mooi!

 � eleden bedankt!

Hallo Allemaal,
wat fi jn dat u dit leest 

Voor u ligt de 49ste carnaval à carnavalskrante van Carnavals-
vereniging De Lollebroek. Ook dit jaar verheugen we ons weer 
enorm op een mooi en inspirerend carnaval. Een weekend waar 
jong en oud zich verbroedert tijdens een geweldig carnavalsfeest. 

Voor het 3de jaar in de grote 
feesttent aan de Zwarte Kolk-
straat in Wilp-Achterhoek.

Waar Prins “Derk Jan Kempink 
de 3de van de Barteld weer terug 
naar Broekersgat” de scepter zal 
zwaaien dit jaar.

We zijn er als De Lollebroek 
enorm trots op dat we bijna het 
gehele weekend, met uitzonde-
ring van de zondagavond, u gra-
tis entree kunnen bieden in onze 
feesttent. Iets wat zeker niet meer 
vanzelfsprekend is en wat een 
bezoek aan de gezellig feesttent 
zeer laagdrempelig maakt. Dus 
loop op de vrijdagavond, zater-
dagmiddag, zaterdagavond en 
zondagmiddag gezellig even bin-
nen. 

We kunnen dit onze bezoekers 
bieden door de vele geweldige 
vrijwilligers die het hele weekend 
voor jullie klaarstaan!! 3x Alaaf 
voor deze fantastische mensen.

Het feest begint vrijdagmiddag 
zoals gebruikelijk met het kin-
dercarnaval waarbij alle kinderen 
welkom zijn. Op de vrijdagavond 
zal het weekend voor een ieder 
aanvangen met net als voorgaan-
de jaren een stamppotten buf-
fet, gevolgd door een geweldige 
feest-avond voor jong en oud. 
Een van de artiesten op de vrij-

dagavond zijn de Paloma’s. Wie 
kent ze niet? Een hele speciale 
formatie. Ze spelen onder meer 
ook enkele hits van het befaamde 
Hanska Duo.

Ook treden de majorettes en 
Kappie op. De algehele muzika-
le leiding van deze avond ligt in 
handen van DJ Con Nalez. Zater-
dagmiddag en -avond zijn er op-
tredens van DJ Luppie, de majo-
rettes en Dennis Wiltink.

De altijd gezellige zaterdagmid-
dag zal “geruisloos” overlopen in 
het avondprogramma. Uiteraard 
zijn de nodige faciliteiten om de 
interne mens te voorzien zodat er 
thuis niet gekookt hoeft te wor-
den. 

De zondagmiddag staat in het 
teken van de grote optocht van 
Pampus naar Broekersgat met als 
eindpunt de grote feesttent van 
De Lollebroek.

De optocht wordt groots binnen-
gehaald in Wilp Achterhoek waar-
na het feest zich zal verplaatsen 
naar de grote verwarmde feest-
tent. 

De B&B Partyshow zal u daar ver-
welkomen, waarbij u heerlijk uit 
uw dak kunt gaan voorin de tent of 
gewoon lekker wat drinken en oude 
verhalen ophalen achterin de tent.

Aan het einde van de middag heb-
ben we de prijsuitreiking van de 
optocht in de tent.

De zondag avond, tijdens de Mega 
carnavalsparty, staan DJ Con Na-
lez en de inmiddels legendarische 
Beatcrooks op het podium. Deze 
Achterhoekers gaan tot de laatste 
druppel…..

Hun happy Høkenstijl is onge-
kend populair. Deze feestexplosie 
zal in hoog tempo op de carna-
valsgangers worden afgevuurd.

Zoals aangegeven zijn er het ge-
hele weekend diverse eetkraam-
pjes aanwezig voor de inwendige 
mens. Het volledige en uitgebrei-
de programma vindt u verderop 
in deze Krante.

Dit betreft kort samengevat het 
carnavalsweekend 2020. We 
hopen u ook dit jaar te mogen 
verwelkomen in onze prachtige 
feestlocatie om met ons allen 
samen een fantastisch carnavals-
feest te vieren.

De Lollebroek staat niet alleen 
voor carnaval, de vereniging is de 
spil van Wilp-Achterhoek.

We organiseren ook:
Toneeluitvoering 27 & 28 maart
Lollebroekse cross 16 mei
Auto Rodeo 17 mei

Alle info hierover met foto’s zijn te 
vinden op www.cvdelollebroek.nl

Groet van het bestuur. 
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48e � otse � ins van de Lollebroek. Gelukkig 
opgegroeid als echte � lp-Achterhoeker en ooit 
Jeugdprins geweest. Zoon van vroegere � ins 
Jan van de � anekamp en neef van vroegere 
� ins Gerrit � llem van het hof der Tuylen. 
Komt van een echte bouwfamilie en heeft zijn 
vrouw dan ook leren kennen als dochter van de 
opdrachtgever (meer dan bouwen). Inmiddels 
weer woonachtig in het hart van � oekersgat, 
gelukkig met Meike, Hugo en Hanna. Master 
Carnavalsopleiding genoten bij de Melkbusse en 
nu als trotse � ins laat ik u weten:

� oclamatie

Hierbij verklaar ik het 49ste Carnaval voor geopend!
Was getekend de 48ste � ins van CV de Lollebroek

Wanneer is het 
weer Carnaval

Ten eerste:
Laten we ons in een tijd van vele� egels en wetten� ichten op alles wat wel mag.

Ten tweede:
Hoop ik traditiegetrouw, zonder discussie gewoon zwarte pieten te zien en geen 

neppieten.

Ten derde:
Verwacht ik� espect voor demonstrerende boeren en bouwers, want we zien liever 

geen lege broodtrommeltjes op� chool.

Ten vierde:
Hoop ik dat er nog heel veel � insen volgen, omdat ik ervan overtuigd ben dat het 

merendeel toeleeft naar zo’n mooi feest.

Ten vijfde:
� l ik� tilstaan en� espect tonen voor alle vrijwilligers in het verenigingsleven. 

Zonder hen had u hier niet aan de bar gestaan of deze krant op de deurmat gehad.

Ten zesde:
Nodig ik alle (dagje-uit-mensen) uit om een onze prachtige optocht te komen 

bewonderen. Voor kinderen minstens zo leuk als een dagje dierentuin.

Ten zevende:
Hoop ik als � ins bovenop de wagen weinig berm te kunnen bespeuren.

Ten achtste:
Beloof ik Meike, Hugo en Hanna een weekend weg na deze prachtige 

carnavalsperiode.

Ten negende:
Nodig ik u het laatste weekend van maart uit om de � ins nog eens te bewonderen in 

een geheel andere� ol bij de toneelvereniging van de Lollebroek.

Ten tiende:
Dat de drempel van de Lollebroek niet hoog is en dat iedereen warm verwelkomd 

zal worden.

Ten elfde:
Dat we er met zijn allen een prachtig carnavalsseizoen van maken, waar nog lang 

over nagepraat wordt.

Alle data t/m 2022
2020: 21 februari t/m 24 februari

2021: 12 februari t/m 15 februari

2022: 25 februari t/m 28 februari

Het tijdstip waarop carnaval begint is afhankelijk van Pasen. 
Carnavalszondag is altijd zeven weken voor Pasen, dus 7x6=42 
dagen (min de maandag en dinsdag na carnavalszondag zijn 
er dus 40 vastendagen). Zoals u wellicht al weet valt Pasen 
altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 
maart. Dus mocht u de datum vergeten, dan kunt u het altijd 
even zelf narekenen of gewoon hier kijken!

Net als voorgaande jaren treft Attero ook dit jaar een regeling voor het 
storten van restanten van de carnavalswagens, namelijk : op 29 febru-
ari tussen 9.00 en 11.00 uur. mogen de carnavalsverenigingen tot 2.500 
kg. gratis storten en daarna voor € 95,00 per ton. Dit tarief (€ 95,00 per 
ton) geldt ook voor deelnemers aan de optocht in Klarenbeek. Op deze 
manier verwacht Attero de deelnemers vlot te kunnen helpen en een 
steuntje in de rug te kunnen geven.

Veel Plezier!

Storten� estanten

� st u dat?

Wist u dat Prins Derk ieder jaar 
een custom made gebitje heeft 
tijdens de carnaval?!

Wist u dat Prins Derk zijn bed 
met de carnaval meestal niet 
haalt?!

Wist u dat Prins Derk de carna-
valswagen van De Melkbusse 
altijd op afstand bestuurd heeft?!

Wist u dat Prins Derk een neusje 
heeft voor het vieren van Carna-
val?!



Pedicure Annet de Jong
Gevestigd in Wilp-Achterhoek
Zwaluwenweg 14
06 277 42 797

Pedicure - Wellness - Voet en onderbeen massage

installatiebedrijftharmsen@kpnmail.nl
telefoon (055) 301 20 33

Oude Zutphenseweg 2
7382 SB  Klarenbeek

gas • water • sanitair • riolering • verwarming
ventilatie • dakbedekking • lood- en zinkwerk

installatiebedrijftharmsen@kpnmail.nl

telefoon (055) 301 20 33

Oude Zutphenseweg 2

7382 SB  Klarenbeek

gas • water • sanitair • riolering • verwarming
ventilatie • dakbedekking • lood- en zinkwerk

  Restaurant Bosgoed 
  

                                              Zwarte  Kolkstraat  104,  7384  DE  WILP-‐ACHTERHOEK  

  

  

  

     

  

  

Restaurant Bosgoed
Restaurant Bosgoed is open met 
carnaval voor een “ouderwets” 
gezellig drankje drinken in ’t café!!!!!!! 

Ook denken wij aan de inwendige 
 mens met carnaval: 

! Snert 
! Diverse broodjes 
! Boerenkool 
! En natuurlijk frites & Snacks 

 

  

VOORAAN IN VARKENS

HET VOORSTERLAND BV
Holthoevensestraat 3b  7384 SP WILP

T +31(0)55 323 16 26  F +31(0)55 323 15 23
E info@voorsterland.nl  www.voorsterland.nl

ADVIES EN BEMIDDELING  SNELLE BETALING
HOOGSTE RENDEMENT  AFZETZEKERHEID  TOEKOMSTGERICHT

Dijkweideweg 9 - Wilp - 0571-261727
www.rodinbeautycenter.nl

Withagenweg 16 - Wilp-Achterhoek
0616301645

www.zorgboerderijjutten.nl

JUTTEN
Schapenhouderij/Dienstverlening

Zorgboerderij

 KEMPINK 

Timmerwerk 

06-25414262 

KEMPINK
Timmerwerk
06-25414262
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Jeugdprins Casper
en Jeugdprinses Demi

Jeugdprins Casper van de Zeevaart en Jeugdprinses Demi de 
Eerste van de Zwartekolk tot Broekersgat. Samen vormen zij, 
met hun adjudant Stef Ganzevles, het jeugdig Prinsenpaar van 
CV de Lollebroek. Een unicum!

Demi Horstink is de eerste dame 
die het gelukt is om als prinses in 
het heilige mannenbolwerk van 
de Lollebroek te treden, ze heeft 
geschiedenis geschreven. Zij is 
niet de enige dame in de jeugd-
raad. Roos, Marinthe en Anouk 
staan haar bij. De jongens in de 
jeugdraad zijn: Sjoerd, Ties, To-
mas en Senn. Wat een ontzettend 
leuke club bij elkaar. Casper en 
Demi zijn er zelf ook erg blij mee. 
Ze vinden die veranderingen bin-
nen de jeugd van de Lollebroek 
erg goed. Het is ontzettend leuk 
om straks als grote groep bij el-
kaar te lopen. De Raad van Elf, 
Jeugdraad, Majorettes en nieu-
we Jeugdgroep vormen straks 
één geheel tijdens de optocht. 
Ze willen er nog wel graag bij 
vermelden dat ze het een beet-
je jammer vinden dat alleen de 
papa’s zich bezighouden met het 
bouwen van de wagen. Als jeugd 
zouden ze ook graag hun steen-
tje bij willen dragen met bijvoor-
beeld het verven.

Ze willen zich graag aan ieder-
een voorstellen. 

Casper Klopman is 11 jaar oud. 
Hij heeft een jonger broertje To-
mas (ook raadslid) . Zijn hobby’s 
zijn: trampoline springen, buiten-
spelen, zeilen, scouting en met 
de hond spelen. Dit is zijn laat-
ste jaar op de basisschool want 

hij zit al in groep 8. Hij houdt 
van carnaval, net als zijn vader 
en broertje. Papa is enthousiast 
bouwer van de jeugdwagen en 
mama is enthousiast aanmoedi-
ger aan de kant.

Demi Horstink is 11 jaar en heeft 
een oudere zus Fleur. Ze houdt 
van paardrijden, voetbal, cros-
sen, buitenspelen, met de hon-
den spelen en met de paarden 
van Schleich. Demi is een aardje 
naar haar vaartje want haar va-
der (Andres Horstink) is Prins Car-
naval geweest van de Lollebroek 
in 2015. Mama kijkt ook liever 
toe vanaf de zijlijn.

Beiden hopen ze na de basis-
school weer actief mee te lopen 
met een carnavalsgroep. Casper 
heeft al twee keer eerder met de 
optocht meegedaan, vorig jaar 
met een helikopter en het jaar 
ervoor met een raket. Demi heeft 
vorig jaar, samen met de meiden 
uit de huidige raad, meegedaan 
met een soort van bromtolwa-
gen. Ze hadden daarbij een bord 
met de tekst “Bij de Lollebroek-
se Cross staan de meiden altijd 
vooraan, waarom mogen ze niet 
op de wagen staan?!” Dat gaf 
vast en zeker het laatste zetje 
want ze zijn allen van de partij 
dit jaar!

De aanloop naar dit carna-

valsjaar verloopt fantastisch! 
Een beetje spannend toch wel 
maar vooral ontzettend leuk. 
Toen bekend werd dat er meis-
jes mee mochten doen, aarzel-
de Demi geen moment. En ook 
Casper leek het erg leuk. Het 
is best moeilijk om geheim te 
houden dat jij daar straks in het 
middelpunt zal staan (al wisten 
de kinderen van groep 8 er al 
wel van). Met maskers op (Casper 
als geest en Demi met een cros-
shelm) werd de spanning in de 
zaal hoog gehouden. Het publiek 
reageerde ontzettend verrast en 
enthousiast op de onthulling. Het 
prinselijk paar zag de verrassing 
op de gezichten van de mensen, 
vooral ook omdat er voor het 
eerst een prinses was. Het lezen 
van de proclamatie en het voor-
stellen van de Raad was hun 
eerste officiële optreden. Dat 
was trouwens nog best een klus, 
vooral omdat het op rijm moet. 
Ze verheugen zich het meest op 
de beide optochten, als ze daar 
trots met mooie jurk en steek op 
de wagen staan. 

Tenslotte willen ze alle vaders 
en moeders graag bedanken 
voor de hulp. Uit hun proclama-
tie halen ze nog naar voren dat 
ze hopen dat iedereen de moge-
lijkheid heeft om naar de optocht 
te komen kijken: jong, oud en/of 
gehandicapt. Dat lijkt ze mooi.

Wij wensen ze natuurlijk ook een 
prachtige carnaval toe, eentje 
om later heel fijn op terug te kij-
ken. Alààffff……

Medewerkers aan deze krant: 
Ulrike Koers, Carolien Kempink, 
Lilian van Brink, Rita Ganzevles, 
Véroline Maerman en Majorie Overkamp

Foto’s: 
Bea Broekhof, Kristy Boerkamp 

Uitgave en� edactie:
CV de Lollebroek en Voorster Nieuws, 
Stationsstraat 17, 7391 EG Twello 

Opmaak en layout:
Print & More Twello
www.printandmore.nu

Colofon

CARNAVAL
CV

Sta jij volgend jaar op deze plek?

We zoeken nog enthousiaste bestuursleden! 

UUT WILP-ACHTERHOEK

  TONEEL CROSS  CARNAVAL  RODEO  TONEEL

  CARNAVAL UUT WILP-ACHTERHOEK

CROSS  TONEEL  RODEO  CARNAVAL

CROSS  TONEEL  RODEO  CARNAVAL

februari
2020

WWW.CVDELOLLEBROEK.NL

Hierbij nodig ik, Prins Derk-Jan de 
3e van de Barteld en weer terug 
naar Broekersgat, u uit om samen 
met ons het carnavals weekend te 
openen tijdens de voorgloeiparty.

Graag zien wij u op vrijdag 
21 februari vanaf 20.00 uur

Stampp
otbuffe

t

21
UITNODIGING

Het is ook mogelijk om gezellig met ons mee te eten. 
De kosten hiervoor bedragen €12,50 p.p.  en 
€ 5,00 kind. U kunt zich hiervoor opgeven via bij mijn 
adjudant Pieter Jan Overkamp 06-51496474 of via de 
mail naar info@cvdelollebroek.nl

U kunt dan om 18.30 bij ons aanschuiven voor het 
stamppot buffet. Graag vernemen wij uw reactie 
voor 15 februari 2020.



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Openingstijden Boerderijwinkel 
 
Dinsdag  9.00 – 17.00 uur 
Woensdag  9.00 – 17.00 uur 
Vrijdag  9.00 – 17.00 uur 
Zaterdag  9.00 – 16.00 uur 
 

   

Boerderijwinkel 
 

Boerderijcamping 
 

Kookstudio 
Boerderij Den Hoek 
 
Leemsteeg 23 
7384 SN Wilp-Achterhoek 
055-5191955 
info@denhoek.nl 
 

Hét adres voor 
merk-kinderkleding voor 

zeer aantrekkelijke prijzen.
 

Verkoop vanuit onze 
winkel via party's en 

op afspraak.

Hét adres voor 
merk-kinderkleding voor 

zeer aantrekkelijke prijzen.

Verkoop vanuit onze 
winkel via party's en 

op afspraak.

Voor meer info: Hennie's Kinderkleding | 06-15348733 | Dovenkampweg 12 | 7399RB Empe 

Enkweg 10 7384 CP Wilp
0571 261 439 
besselsbouw.nl

BOSGOED B.V.
Mengvoeders - Graanhandel - Kunstmeststoffen
Zwarte Kolkstraat 100 - 7384 DE  Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323 12 31/323 18 27 Fax (055) 323 15 91

Alleen het beste is goed 
genoeg voor uzelf?

... gun het uw huisdier 
dan ook!

Koers

Installatietechniek V.O.F.

dakbedekking - cv - water - sanitair - gas

iemschoten 25

7381 BC  Klarenbeek

(055) 323 22 16

info@koersinstallatie.nl

www.koersinstallatie.nl

John Eggink
06 - 53 95 12 41

Kievitsweg 5
7384 SV Wilp-Achterhoek

jetransport@upcmail.nl

voor zendingenGROOTof klein

John Eggink
06 - 53 95 12 41

Kievitsweg 5
7384 SV Wilp-Achterhoek

jetransport@upcmail.nl

voor zendingenGROOTof klein

Wij zoeken een passende baan voor jou als trekkerchauffeur, 
kraanmachinist of loonwerker. Wil je gegarandeerd €50,- netto per week 
meer verdienen? Neem dan snel contact op. Direct een vaste aanstelling 
behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

038 - 20 20 166 | www.unnpersoneel.nl | Hattem - Veenoord

Wij zoeken een passende baan voor jou als trekkerchauffeur, 

Geeft groen vorm.

Hoofdweg 2  |  7382 BH Klarenbeek  |  055 - 301 17 43  |  info@tterriele.nl  |  www.tterriele.nl

HOVENIER | GROENVOORZIENING | CIVIELE WERKEN | BOOMVERZORGING | KWEKERIJ
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Zondagmiddag 23 februari zal voor de 47e keer de meest beken-
de carnavalsoptocht van de Stedendriehoek plaatsvinden. Hier-
bij zal een bonte stoet met vele carnavaleske attracties vanaf de 
Kneuterstraat in Wilp naar “Broekersgat” trekken.

Let op: gewijzigde 
route betekent 
gewijzigde 
doorkomsttijden
Zoals vorig jaar meerdere ma-
len gecommuniceerd is dit jaar 
de route gewijzigd. De start van 
de optocht is dit jaar op de hoek 
Kneuterstraat-Knibbelallee. Van-
af de Kneuterstraat zal de optocht 
linksaf langs Pampus richting de 
Posterenk gaan, om vervolgens 
via de vertrouwde route, de Zwar-
te Kolkstraat, naar het eindpunt 
in Wilp-Achterhoek te gaan. De 
gewijzigde route houdt ook in 
dat de doorkomsttijden anders 
zijn dan vorig jaar. De verwach-
te doorkomsttijden staan hier-
onder weergegeven. Ook zijn er 
dit jaar een aantal wijzigingen 
doorgevoerd met als doel de be-
leving bij het publiek nog verder 
te vergroten.  Bij de start is de 
route feestelijk aangekleed en bij 
Pampus zal de doorkomst mooier 
en gezelliger worden, zo is er een 
speciale “koter-corner” ingericht 
waar de kinderen zich kunnen 
vermaken tijdens het wachten op 
de optocht. Uiteraard zijn er ook 
voor de volwassenen de nodige 
faciliteiten en kan er ook voor de 
inwendige mens worden gezorgd.

Kom in de tent
De prijsuitreiking zal zoals ge-
bruikelijk plaatsvinden in de tent 
bij het eindpunt in Broekersgat 
(Wilp-Achterhoek). Vorig jaar was 
er al sprake van een andere opzet 
met een grotere tent. Er is beslo-
ten dit jaar dezelfde tent neer te 
zetten met daarnaast de nodige 
videoschermen zodat alle deel-
nemers en het publiek de grootse 

prijsuitreiking goed kunnen vol-
gen. Daarnaast draagt deze grote 
feesttent er letterlijk aan bij dat 
de deelnemers tijdens de prijsuit-
reiking het podium krijgen wat ze 
verdienen!
 
Kom op tijd!! 
Op de routekaart is te zien wat 
de verwachte doorkomsttijden 
van de optocht zijn. De route start 
om 12:30u op de hoek Kneuter-
straat-Knibbelallee, hierna zal de 
optocht omstreeks 13:00u bij de 
Molenallee zijn om linksaf rich-
ting Posterenk te gaan. 
Om ca. 13:35u zal de bonte stoet 
onder het viaduct door trekken en 
rond 14:00u wordt deze verwacht 
bij de kruising Hildestraat-Zwar-
te Kolkstraat. Om 14:30u zal de 
optocht de Tienmorgen en Slui-
nerweg oversteken en is de ver-
wachte aankomst in Broekersgat 
(Wilp-Achterhoek) bij de tent rond 
14:45u. Let op; deze tijden zijn 
richttijden en kunnen afwijken 
van de werkelijkheid. 

Parkeermogelijkheid 
en� nackwagens
Ook staat op de routekaart dui-
delijk aangegeven waar men kan 
parkeren, hier zijn meerdere ge-
legenheden voor. Denk er wel aan 
dat parkeren €2,- per voertuig kost. 

Tevens is goed te zien waar er 
een snackwagen zal staan om 
een versnapering te halen tijdens 
het kijken naar de optocht. Steun 
de optocht, en koop op de zondag 
een warme snack bij deze snack-
wagens en vergeet niet de geld-
lopers te steunen, want dit geld 
wordt voor 100 procent aan de 
optocht besteed!!! 

Voorin de optocht
Net als elk jaar zal er voorin de 
optocht veel gebeuren. Er zal een 
dweilorkest meelopen, zij zullen 
het publiek vermaken. Daarnaast 
zijn er ook geldlopers die langs 
het publiek gaan om geld op te 
halen. Het geld dat zij ophalen 
komt ten goede aan de optocht. 
Een optocht organiseren kost na-
melijk veel geld en door uw bij-
drage kan de optocht nog jaren 
blijven bestaan. Deze financiële 
bijdrage is zeer belangrijk om alle 
kosten voor de optocht te dekken. 
Gezien dit belang is ervoor ge-
kozen om dit jaar wederom aan 
het publiek ook de mogelijkheid 
te bieden om contactloos met de 
pinpas een donatie te doen.

Last minute deals
Ben je na het lezen van dit artikel 
enthousiast geworden, maar heb 
je je nog niet opgegeven. Helaas 
de sluitingsdatum voor inschrijven 
is reeds geweest! Echter geen pa-
niek, het is nog mogelijk om mee 
te doen. Hiervoor hebben we de 
zogenaamde “last minute deals”. 
Voor “kleine” loopgroepen bestaat 
er de mogelijkheid om zich na 
sluitingsdatum nog aan te melden. 
Dus kriebelt het en heb je een cre-
atief idee, maar je nog niet aange-
meld. Geen nood, ga naar de web-
site www.pampus-lollebroek.nl en 
je kunt je alsnog aanmelden.

Vrijwilligers
Zoals elk jaar is het weer een gro-
te uitdaging geweest om meer 
dan 140 vrijwilligers bereid te 
vinden om mee te helpen tijdens 
deze optocht. Wij zijn dan ook 
erg dankbaar dat er altijd weer 
veel mensen zijn die de handen 
uit de mouwen willen steken. Wij 
zijn altijd op zoek naar meer vrij-
willigers dus wil je graag meehel-
pen, stuur dan een e-mail naar: 
info@pampus-lollebroek.nl.
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Steun de optocht en geef gul!

Laat niet als dank 
uw rommel achter

2020

De optochtcommissie
De Optochtcommissie is een sa-
menwerking tussen Stichting Pam-
pus en C.V. de Lollebroek en is ver-
antwoordelijk voor de organisatie 
van de carnavalsoptocht op de 
zondag van het carnavalsweekend. 
De Optochtcommissie bestaat uit 
een groep van 12 enthousiaste vrij-
willigers die ook dit jaar weer met 
veel plezier dit jaar alweer de 47e 
editie van de optocht organiseren. 

Wij zijn te volgen via ons twitter-
account @optocht en via onze 
facebookpagina facebook.com/
OptochtPampusLollebroek. 

Wij hopen ook dit jaar op mooi 
carnavalsweer, zodat alle hon-
derden deelnemers, vrijwilligers 
en duizenden bezoekers weer 
kunnen gaan genieten van een 
prachtige carnavalsoptocht op 
zondag 23 februari 2020.

Carnavalsoptocht
WilpWilpWilpWilp

� nder Carnaval!
Elk jaar wordt er voor de basisschoolkinderen van OBS Wilp-Ach-
terhoek en voor kinderen in de basisschoolleeftijd van leden een 
gezellige carnavalsmiddag georganiseerd. Ook dit jaar is er na-
tuurlijk weer iets leuks bedacht. Je mag om 13.00 uur worden af-
gezet in de tent om carnaval te vieren. Ouders of opa’s en oma’s 
moeten dan wel meteen de tent weer verlaten zodat wij op tijd 
kunnen beginnen.

De majorettes mogen als eerste laten zien hoe mooi ze kunnen 
dansen en de jeugdraad zal ook aanwezig zijn en met een polo-
naise starten. Daarna vieren we een gezellige carnavalsmiddag 
met dans, spelletjes en wat lekkers. Vergeet niet om je mooi te 
verkleden want voor de allermooist verklede kinderen, is er weer 
een leuke prijs te winnen! De Prins en zijn adjudant met de raad 
van 11 komen natuurlijk ook op bezoek om een grote polonaise 
met jullie te lopen, feest te vieren en om de prijzen uit te rei-
ken. Je kunt om 15.00 uur weer worden opgehaald. Iedereen die 
niet wordt opgehaald, moet in de tent blijven. Dit is wel zo veilig 
want dan loopt niemand op straat. Niemand hoeft dan buiten te 
blijven wachten! Als je alleen naar huis mag, groep 5 tot en met 
groep 8, doe dan voorzichtig en blijf niet ‘hangen’ bij de tent. Het 
wordt vast weer een heel gezellige en superfeestelijke middag!

Tot dan

 

WWW.LENTELIVE.COM

MEGAFEESTTENT BEKENDIJK DE VECHT 

ZATERDAG 4 APRIL  AANVANG 16.00 UUR

 ERWIN NIJHOFF & BAND

THE ROUSERS ERWIN NIJHOFF & BAND
ZONDAG 5 APRIL

 ERWIN NIJHOFF & BAND
 ERWIN NIJHOFF & BAND

ZONDAG 5 APRIL

LENTEBOKBIERDAG

 ERWIN NIJHOFF & BAND
 ERWIN NIJHOFF & BAND
 ERWIN NIJHOFF & BAND
 ERWIN NIJHOFF & BAND

DJ Sander

ZONDAG 5 APRILFEESTNATION

AC IN DCZATERDAG 4 APRIL  

BÖKKERS

FEESTNATION

BÖKKERS
DIRTY
BÖKKERS
DIRTYDIRTY DADDIESDADDIESDADDIESD

DJ Sander
ADDIES

DJ Remco

AANVANG 16.00 UUR
DJ Jeronimo

LEEFTIJD VANAF 23+

VAN  RICHTER
VAN  RICHTER
VAN  RICHTER7 OP DE SCHAAL

DJ Jeronimo
LEEFTIJD VANAF 23+
LEEFTIJD VANAF 23+

VAN  RICHTER

DAREDEVILS

VRIJDAG 3 APRIL  AANVANG 20.00 UUR

VANAF 14.00 UUR  GRATIS ENTREE

ZONDAG 5 APRILFEESTNATION
FEESTNATIONDIRTYDIRTYDIRTYDIRTY

THE ROUSERS

'LAMMETJES'WEIDE

VOOR DE KLEINTJES



� ndermiddag
De kinderen van Kind Centrum Wilp-Achterhoek en de kinderen van 
de leden van CV de Lollebroek zijn op deze vrijdagmiddag van 13.00 

uur tot 15.00 uur welkom in de tent voor deze preparty. De Majorettes 
zullen optreden en Prins Derk zal samen met zijn Raad de tent op zijn 

kop zetten met een superpolonaise!

Voorgloeiparty
Aanvang 18.00 uur – 18.15 optreden van de majorettes

Voorgloeiparty met stamppottenbuffet omlijst met muziek van Kappie. 
Opgeven bij adjudant Pieter Jan Overkamp (06-51496474)

of via mail info@cvdelollebroek.nl.
Vanaf 21.30 uur feestavond met De Palomas!

Vrijdag 21 februari

Gratis entree!

Zaterdag 22 februari
Non  top feest

Vanaf 15.00 uur NON STOP FEEST met een spetterend optreden
van onze eigen Majorettes om 16.00 uur.

15.00 – 01.00 uur – DJ Luppie
21.30 – 22.45 uur – Dennis � ltink

� ogramma Carnaval 2020

Gratis entree!



Zondag 23 februari
Optocht binnenhaluhhhh!!!

Vanaf 14.00 staan B&B klaar om samen met jullie de optocht 
binnen te halen waarna de prijsuitreiking zal volgen.

Op het plein staan diverse eettentjes en springkussens voor de 
kleintjes!

Mega Carnavalsparty
Leden gratis entree!

20.00 – 01.00 uur – DJ Con Nalez
22.00 – 23.00 uur – Beat Crooks!!

Entree : € 10,00 
Toegang tot feesttent vanaf 14 jaar

Pinautomaten aanwezig

� ogramma Carnaval 2020



Marktplein 12, Twello
www.logopediepraktijkbourgondien.nl

Tel. 06 444 88 434

B. ter Riele Transporten is een erkend 
sierteeld vervoerder, werkend vanuit regio 
Salland, Veluwe en regio Arnhem, Nijmegen

Withagenweg 40, 7384 SB  Wilp
Tel. (055) 301 13 72
www.terriele.nl – info@terriele.nl

govu
Kranenstraat 8 Wilp-Achterhoek

Tel: 055-3231285  info@govu.nl  www.govu.nl

Ardeweg 12 Wilp Achterhoek
055 3231349 / 06 55844005

MARGREET RUPERT

06 - 250 25 273

DORPSSTRAAT 23

7391 DC TWELLO

0571 - 272750

INFO@WAARDIGEWAARD.NL

WAARDIGEWAARD.NL

MARGREET RUPERT

06 - 250 25 273

DORPSSTRAAT 23

7391 DC TWELLO

FURFECTION

06-21573749
info@furfectionbydenise.nl
www.furfectionbydenise.nl

Zwarte Kolkstraat 41
7384 DB Wilp-Achterhoek

TRIMSALON

B Y  D E N I S E

furfectionbydenise

20% korting 
op de eerste 
behandeling!

Boerderij 
‘De Elshof’ 

Familie van de Kamp 
Zwarte Kolkstraat 22

Wilp 

Openingstijden 
melktap 

dagelijks van 
08.00 - 20.00 uur

www.melktapwilp.nl

MELK
Verse

M
E

LKTAP  W

I L
P

Voor al uw schapen en slachtvee
Vundelaarsweg 4a, 7384 CZ  Wilp (A).

Tel (055) 323 24 18 Mobiel: 06 - 54 24 49 56

J. Dijkhof
Veehandel VOF

Zandbelt  Verreikerverhuur 
       Twello 

     Voor al uw diagonaal transport 

 www.zandbelt.com 

     0571-271081 

WWW.BORGONJENINTERIEURS.NL
Ardeweg 2, 7384 SE Wilp-Achterhoek, tel. 06-12889692

� Kasten � Kamer & suite � Balies � Keukens
� Badkamer Meubels � Winkel- en kantoormeubilair

Kwaliteit op maat!

Wij regelen met carnaval dat jullie 
eten krijgen 

www.westriksnack.nl 
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Druk wordt er al geoefend door een vrolijke groep meiden op 
de basisschool in Wilp-Achterhoek als wij daar op een vrijdag-
avond binnenkomen voor een interview met de Majorettes.

Toneel
Help, mijn� choonmoeder 

komt logeren
Het nieuwe toneelstuk was deze keer snel gevonden. Het 
stuk zal dit jaar op de planken neergezet worden door 
Esmeralda, Bea, Bianca, Gerda en onze enige man Derek, 
bij u allen ook bekend als Prins Derk Jan Kempink de 3e 
van de Barteld weer terug naar Broekersgat.

Vanaf oktober zijn de repetities al weer in volle gang. Onze re-
gisseur Bernadette en souffleur Janny helpen ons goed tijdens 
de repetities om ook dit jaar weer een geweldig stuk neer te 
zetten. Waar het toneelstuk over gaat kunt u hieronder lezen. 

Komedie in twee bedrijven
Auteur: C.J. Slijkoord

“Help, schoonmoeder komt logeren”
Eric en Hetty zijn een gelukkig getrouwd echtpaar, dat ech-
ter een beetje last heeft van de dagelijkse sleur. Daarnaast 
is er nog een grote storende factor: Eric’s schoonmoeder. 
De spanningen lopen dan ook hoog op als hij te horen krijgt 
dat zijn ‘lieve’ schoonmoeder een weekje komt logeren. 
Tot overmaat van ramp neemt ze ook nog haar zus mee, 
een vrouw zonder eigen mening en verre van hoogbegaafd.
Dit zorgt niet alleen voor irritaties, maar ook voor de meest 
krankzinnige en humorvolle situaties. Zeker als er plotseling 
een waarzegster uit het nabijgelegen woonwagenkamp langs-
komt. Als dat maar goed gaat…

De uitvoeringen zijn bij Restaurant Bosgoed op:
Vrijdagavond 27 maart, aanvang 20:00 uur.
Zaterdagmiddag 28 maart, aanvang 13:30 uur.
Zaterdagavond 28 maart, aanvang 20:00 uur.

De kaartverkoop start in februari, kaarten zijn verkrijgbaar bij 
de verkooppunten Primera Oonk, Twello en Bosgoed Diervoe-
ders, Wilp-Achterhoek.

Wat een gezelligheid en wat zijn 
ze enthousiast! Gelijk stoppen ze 
met dansen en hebben ze alle-
maal een hele hoop te vertellen! 
Zo vertelt een van de meiden 
dat ze eigenlijk bij de Majorettes 
zit omdat ze dan wat later naar 
bed mag en daar is de rest van 
de groep het stiekem ook wel 
mee eens. Wat een lol hebben ze 
samen! Negen meiden: Saar Boer-
kamp, Anne Koers, Sarah Verdonk, 
Merle Simons, Sterre Gorkink, Die-
de Poortinga, Laureen Honders, 
Vera Haarman en Emi Borgonjen. 
Allen tussen de 7 & 8 jaar, oefe-
nen onder begeleiding van Thea 
Nijman en Inge Hoetink. Vijf van 
deze meiden doen dit jaar voor 
het eerst mee maar je ziet het er 

niet van af hoor want wat zien de 
dansjes er al prachtig uit en wat 
doen ze het goed! Wij mochten 
zelf ook even ondervinden hoe 
moeilijk het eigenlijk is om zo’n 
stok in de lucht te houden. Als 
we naar de meiden kijken vragen 
we ons stiekem wel een beetje af 
waar al dat talent vandaan komt 
want de ouders kregen we niet 
zo gek en gaven niet veel prijs 
toen ook zij hun kunsten mochten 
laten zien. De Majorettes hebben 
dansjes met en zonder de majo-
rettestok en het leukste is dat ze 
zelf een liedje uitgekozen hebben 
door hierover te stemmen! Op dit 
liedje doen ze dan ook een van 
hun dansjes . Als we ze vragen 
naar de carnaval vertellen ze dat 

dit jaar de carnaval er iets anders 
uit zien dan de afgelopen jaren. 
Ze lopen dit jaar samen met de 
jeugdgroep mee in de optocht, 
echter is wel duidelijk zichtbaar 
dat zij de meiden van de Majo-
rette zijn want hun kleding zal 
iets verschillen qua kleur met 
de rest van de groep. Zo kunnen 
ze tijdens de optocht lekker 
meefeesten met de anderen en 
zullen af en toe een optreden 
laten zien aan het publiek. Het 
thema is dit jaar aangepast aan 
de Prins, dus jullie kunnen vast al 
wel een beetje raden hoe dat er 
uit komt te zien… Ze verheugen 
zich op een leuke optocht met 
veel mensen die naar ze komen 
kijken en stiekem hopen ze na-
tuurlijk ook op een beetje snoep.. 
=) Dat belooft zeker wat voor het 
komende carnaval! We wensen 
jullie veel plezier meiden! 

G. Koldenhof
Int. Transportbedrijf

Wilp
Grotenhuisweg 44 
7384 CT Wilp
Tel. 0571 261 582 / 06 510 25 037
transport@gkoldenhof.nl 

Tijdelijk opslag nodig? 
Bij ons kunt u ook terecht voor verhuur van tijdelijke opslag containers. 
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Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346           
    facebook.com/ExpertTwello
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DETUINENVANBOSCH…ZOEKT

HOVENIERS 
VOOR AANLEG 
EN ONDERHOUD

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

Op onze website vind je de uitgebreide vacature omschrijvingen. 

Wil je meer weten of ons bedrijf eens zien? Bel dan met Michiel 

Bosch 06 - 510 824 93. Gelijk solliciteren ? Stuur je CV en motivatie 

naar info@detuinenvanbosch.nl

Bekijk onze vacatures op www.detuinenvanbosch.nl
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Oud Lochemseweg 40, Wilp-Achterhoek | www.buitengewoonjij.nl

Verhuur van o.a.:
•  Hoogwerkers
•  Heftrucks
•  Minigravers
•  Reinigingsmachines
•  Tractoren 
•  Landbouwmachines
•  Aanhangwagens
•  Gereedschappen
•  Springkussens
•  En nog veel meer...

Eerst naar Bonhof... 

 En nog veel meer... En nog veel meer...

Machine en Materiaalverhuur Bonhof
Zonnenbergstraat 36 7384 DL Wilp T 055 323 1263  verhuur@bonhof.com

Stuijvenburchstraat 113 Eerbeek 
Telefoon 0313-654968 

www.natuurlijkeerbeek.nl  
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De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.nl

CV Circus Voorst 

Wat een geluk! Last Minute 
kunnen wij nog terecht voor 
een interview bij de leden van 
CV Circus Voorst. 

Deze groep doet dit jaar alweer 
voor de 8e keer mee met de op-
tochten op zaterdag en zondag en 
hier is door deze ondernemende 
groep nog een extra optocht aan 
toegevoegd! En wel: de lichtjes-
optocht die ook dit jaar weer op 
vrijdagavond door de straten van 
Voorst rijdt. Wat een feest en wat 
komt er een hoop publiek op af! 
 
Ze onderscheiden zich van de ove-
rige carnavalsgroepen in de om-
liggende dorpen, die allemaal een 
Prins en/of Prinses hebben, door 
een directeur/directrice te kie-
zen. Dit past natuurlijk perfect bij 
de naam CV Circus Voorst. Ieder 
jaar wordt de directeur/directrice 
tijdens de jaarlijkse hogehoedver-
kiezing gekozen door iedereen 
die aanwezig is op deze verkie-
zingsavond een stem uit te laten 
brengen op hun favoriet. Degene 
met de meeste stemmen wordt 
benoemd tot directeur/directrice. 
Dit jaar is Sophie Ooijman be-
noemd tot directrice, zij mag deze 
titel het gehele jaar dragen. 

Dit jaar doen ze mee met wel 3 
groepen! Deze groepen zijn weer 
onderverdeeld in leeftijdscatego-
rieën. De groepen verzinnen alle-
maal een eigen thema (dit gebeurt 
al ergens in september) en ze ge-
ven vervolgens hun eigen draai 
aan hoe de wagens er precies uit 
komen te zien. Hierbij ondersteu-
nen ze elkaar uiteraard, want waar 
heb je anders zoveel leden voor! 
 
Dit jaar komt de oudste groep in 
de optocht voorbij met het thema 
attractiepark. Wij hebben al een 
kleine sneakpreview gehad en al 
was de wagen nog lang niet af… 
wij denken zeker dat er een paar 
hele mooie dingen te zien zijn 
voor het publiek! 
 
Op de donderdag voor de carna-
val begint het dan echt. Met een 
kijkavond waarbij alle groepen 
samen opgesteld staan in 1 gro-
te schuur laten ze aan familie en 
vrienden zien met welke prachti-
ge creaties ze dit jaar weer voor 
de dag gaan komen. Groot feest! 
Je kunt wel nagaan met 110 leden 
hoeveel mensen daar op af ko-
men!! Een megagezellige avond 
onder het genot van een hapje, 
drankje en muziek! 

Café Radstake is voor de rest van 
het weekend thuisbasis. In de och-
tend verzamelen ze daar en wordt 
ook de innerlijke mens verzorgd 
door middel van een ontbijtje van 
de supermarkt in het dorp. Kle-
ding aan, schmink op de witte ge-
zichtjes en met z’n allen richting 
het tankstation want als het goed 
is staan de carnavalswagens daar 
klaar. Hier dragen een paar leden 
van de groep de verantwoorde-
lijkheid voor… Hopelijk verslapen 
ze zich niet! Richting de optocht, 
paar drankjes er in en een feestje 
vieren, kortom een hele gezelli-
ge dag die ook weer afgesloten 
wordt bij café Radstake. Maar hoe 
krijg je zo veel mensen terug? Met 
z’n allen in de veewagen natuur-
lijk! Die zelfs 2 keer moet rijden 
omdat het anders ECHT niet past! 
 
We zijn benieuwd naar het eind-
resultaat en wensen jullie enorm 
veel plezier tijdens het komende 
carnaval! 
 
We hebben voor de zekerheid 
nog even navraag gedaan… maar 
jullie zijn toch echt opgegeven 
voor deelname aan de optocht 
en tsja anders zouden we zeggen 
SHIT HAPPENS!

Huifwagen huren
voor een feestje?

Informeer bij CV de Lollebroek. info@cvdelollebroek.nl

CARNAVAL
CV

� ots op ons nieuwe logo!

Thumps Up bedankt!
Dinsdag, woensdag en

op iedere donderdagavond 
geopend van 18.30 tot 20.00 uur 

En ook een afspraak maken is mogelijk                                             
Leemsteeg 10a 

Wilp-Achterhoek
TEL 0553230603
Mob 0622861910

www.kledingverhuurdolly.nl

Kleding 
van Dolly• Grafverzorging van begin tot eind

• Vijvers en bloembakken

• Beeldentuin

• Steigerhout

• Bestrating

• Beton- en ballastblokken

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



NIEUW! OPTIMAAL FIETSPLEZIER MET HET
5 JAAR GARANTIEPAKKET!

Stel dat de accu of motor na 3 jaar
kapot gaat, dan krijgt u gewoon een nieuwe.

Zo heeft u de zekerheid dat u altijd optimaal kan blijven fietsen.

Kijk voor meer info en voorwaarden op:
www.wolterstweewielers.nl/5jaar
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Kijk voor meer info en voorwaarden op:
www.wolterstweewielers.nl/5jaar

Klarenbeekseweg 102

7381 BG Klarenbeek

Tel. 055 - 301 12 66

klarenbeek@wolterstweewielers.nl

De Brink 74

7206 KC Zutphen

Tel. 0575 - 52 66 28

zutphen@wolterstweewielers.nl

Kiest u voor het 5 jaar 
garantiepakket bij uw 
elektrische fiets?

Boost je gezondheid na de carnaval Boost je gezondheid na de carnaval 

(sport)healing en coaching | voedings- en leefstijladvies

WAARDEBON twv €20

Bel voor meer info 06 22 82 32 08 
en kijk ook eens op www.chantaldehaan.nl

Leemsteeg 12, 7384 SN  Wilp Gld.
Tel. (055) 323 17 20  Fax (055) 323 20 49
www.bBoerkamp.nl

  

Zutphensestraat 285, Apeldoorn 
T +31 (0)6 116 16 739     E info@boerkamp-transport.nl 

www.trailerstrucks.nl

hoveniersbedrijfbourgondien.nl
06 154 380 15 

Wilp

&ADMINISTRATIE
   BELASTINGEN

Kievitsweg 5 • 7384 SV Wilp • www.kok-advies.nl
Telefoon: 055 323 11 44 • e-mail: info@kok-advies.nl

Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello

[T] (0571) 270049

[F] (0571) 270549

[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

Bouwbedrijf Koerkamp gaat 
voor Kwaliteit en Vakmanschap
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	  AAN EN VERBOUW

	  RESTAURATIE
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	  MACHINAAL TIMMERWERK
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Boomkwekerij & Plantencentrum Menkveld 
www.boomkwekerijmenkveld.nl - Zutphensestraat 285 Apeldoorn

Maandag t/m zaterdag particuliere verkoop!

Boomkwekerij & Plantencentrum MenkveldBoomkwekerij & Plantencentrum Menkveld

Een mooi carnavalsfeest gewenst iedereen!  

Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl 

Tel. 0571-271662 0571-273732 sfeer.kappers@hotmail.comDuistervoordseweg 12D Twello 

www.minicampingdehane.nl | 0657025290

Wij wensen u een prachti g 
carnaval toe, Alaaf!

Schildersbedrijf Eekhuis

Nijverheidsstraat 17

7391 ZT Twello

T (0571) 271481

F 0571) 276213

E info@eekhuis.nl

W www.eekhuis.nl

2013
2019

Ons belangrijkste 
gereedschap 

tijdens de carnaval
Aannemersbedrijf 
Gebroeders Horstink BV

J.W. Frisostraat 15 
7391 DJ Twello 
Telefoon 0571 - 27 14 83 
info@horstink-twello.nl

Kwaliteitsbouwers.nl 

Ons belangrijkste 
gereedschap 

tijdens de carnaval

Volg ons ook op facebook
       @deventerbuitensociëteit

www.deventerbuitensociëteit.nl
info@deventerbuitensociëteit.nl
www.deventerbuitensociëteit.nl
info@deventerbuitensociëteit.nl

GENIET OOK BIJ ONS
VAN MOOIE FEESTEN!
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