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DÉ KRANT VOOR DE GEMEENTE VOORST, DE HOVEN, EMPE EN WELSUM

ZATERDAG
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Do. en vrij. 13.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-14.00 uur

Molenallee 77 Wilp | (0)571 - 849 767

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

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn
       www.finstral.com - 055-5380060

KOZIJNEN

350m² SHOWROOM
Maandag-Vrijdag: 08.00 - 17.00uur
      Zaterdag: 10.00 - 16.00uur

KOZIJNEN - DEUREN
   SCHUIFDEUREN

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM

finstralbv@finstral.com

NODIG?

NK Parachutespringen 
op Vliegveld Teuge

TEUGE.- Eens per jaar vinden de open Nederlandse Kampioenschap-
pen voor Parachutespringen plaats. Vorig jaar was dat op Texel, deze 
keer is Vliegveld Teuge het toneel. Welk centrum de NKP mag organi-
seren wordt bepaald door de sportcommissie, die rekening houdt met 
verschillende criteria. Met 200 deelnemers zijn dit de grootste kampi-
oenschappen tot dus ver. 

Edwin Boerkamp, voorzitter van de 
vereniging, is enthousiast over het 
aantal deelnemers: “Wij hebben de 
prijs verlaagd en alle kosten voor de 
deelnemers laag gehouden, daar zijn 
veel mensen op af gekomen”, legt hij 
uit. Teams en individuele deelne-
mers zullen strijden om de nationa-
le titel in verschillende disciplines. 
Dat zijn onder andere de formatie-
sprongen voor vier en acht man, de 
Speed Star voor tien man. Het Preci-
siespringen, waarbij verwacht wordt 
dat men zo dicht mogelijk op een 
doel landt, in dit geval op een punt 
ter grootte van een bierviltje. Voor 
de Canopy Piloting wordt gebruik 

gemaakt van een vijver bij Camping 
’t Oegenbos, waar de parachutisten 
laag overheen vliegen om vervolgens 
een soort doorstart te maken. Natte 
voeten zijn geen probleem, maar de-
gene die een inschattingsfout maakt, 
houdt er een nat pak aan over. Bij 
de Wing Suit moet men in speciale 

overall, een vogelpak met vleugels, 
zo veel mogelijk kilometers afleggen 
in vrije val; de vlucht eindigt met 
het openen van de parachute. Boer-
kamp “Het is uniek dat dit allemaal 
voor het eerst in één weekend op 
één locatie plaatsvindt.” 

De zaterdagmiddag is voorspoedig 
verlopen. De Luchtverkeersleiding 
Schiphol heeft volgens Boerkamp 
ruimhartig meegewerkt, want daar is 
men op Vliegveld Teuge van afhan-
kelijk. Zaterdagavond is er feest om 

dan zondag de wedstrijden te vervol-
gen. Aan een tafel in het clubgebouw 
zitten Helen Klappe uit Almere en 
Patricia Roescher uit Zandvoort. 
Zij zijn opgetogen. Ze doen voor de 
tweede keer mee en hun vierman-
team ‘4 Midable’ heeft de eerste prijs 
binnengesleept. “Dit hebben wij te 
danken aan onze goede coaches en 
harde training.” Verschillende keren 
tien trainingssprongen in een week-
end en de training in de windtunnel, 
waarbij turbines lucht omhoog bla-
zen en zij in de luchtstroom kunnen 
oefenen, horen daarbij. Prettig is de 
directe feedback van de trainer, vin-
den zij. Nog even afwachten dus en 
dan ontvangt elke deelnemer uit het 
team een medaille. 

Canopy Piloting boven de vijver van Camping ’t Oegenbos. Foto: Sandra Grassman

Toename aantal 
schuurinbraken 
buitengebied
VOORST.- De politie constateert 
sinds enige tijd een toename in het 
aantal schuurinbraken in het buiten-
gebied van de gemeente Voorst. De 
buit bestaat veelal uit gereedschap-
pen zoals zitmaaiers, bosmaaiers 
en bladblazers. Wat hierbij onder 
andere opvalt, is dat het hang en 
sluitwerk van de betrokken schu-
ren, stallen en woningen minimaal 
is. Het gevolg is dat criminelen wei-
nig moeite hoeven te doen om te 
doen deze gereedschappen weg te 
nemen. De politie vraagt u om uw 
gereedschappen goed en veilig, het 
liefst uit het zicht, op te bergen en 
de (schuur)inbrekers het zo moei-
lijker te maken om er met uw dure 
gereedschappen en andere spullen 
vandoor te gaan. Als u in uw omge-
ving verdachte personen, voertuigen 
met aanhangers en busjes ziet waar-
schuw dan direct de politie! 

Brandweer
vrijwilligers 
gezocht
TWELLO.- Landelijk is de brand-
weer, en dus ook in Twello, op zoek 
naar vrijwilligers. De succesvolle 
campagne van 2015 heeft een aan-
tal nieuwe vrijwilligers opgebracht. 
Toch heeft Twello nog steeds nieuwe 
mensen nodig om 24 uur per dag pa-
raat te kunnen staan. Om die reden 
organiseert brandweerpost Twello 
een inloopavond/informatiebijeen-
komst. Daar krijgen belangstellen-
den verdere informatie over het tra-
ject om vrijwilliger te worden, zowel 
over de selectie als de opleiding. 
Maar ook over wat het betekent om 
vrijwilliger te zijn, welke vergoedin-
gen je als vrijwilliger krijgt, hoe je 
verzekerd bent en over de deelname 
aan de wekelijkse oefenavonden.

Interesse of nieuwsgierig?
Kom dan naar de inloopavond op 
dinsdag 30 augustus 2016. Vanaf 
19.45 uur kun je komen kijken aan 
de Jupiter 4 in Twello. Mogelijk be-
leef je ook een deel van onze werk-
zaamheden zelf.
Belangstellenden kunnen daar hun 
interesse kenbaar maken, maar je 
kunt bij vragen ook mailen naar 
e.horstink@brandweer-twello.nl.

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

€5

€10

€20

€15
€25

Wij regelen het!

Telefoon: 0571-270825

Behaal uw BHV-
certi� caat bij Yoost 

Back to school 
pleinfeest de Zaaier

Koninklijke 
onderscheidingen

Muzikale proeverij 
in Dorpskerk



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

Familieberichten

Gelukkig en blij zijn wij met de geboorte 
van onze dochter en zusje

Britt
Zij is geboren op 16 augustus 2016 

om 9.23 uur en weegt 4550 gram

Richard, Mariëlle en Maud Berkhoff
Stationsdwarsstraat 18

7391 EE Twello

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden...
Een uitvaart die past bij uw wensen.
Respectvol, persoonlijk en betrokken.

Werkzaam in en rond de Gemeente Voorst
en dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015  (24 uur per dag)
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Een uitvaart die past bij uw wensen.
Respectvol, persoonlijk en betrokken.

Werkzaam in en rond de Gemeente Voorst
en dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

 

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015  (24 uur per dag)

Marion Koldewijn

Joyce de Vries
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Jan Rutgers

Anja Esbeukman

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Stihl going 
Strong

 

Mede namens mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
wil ik u hartelijk bedanken voor de overweldigende
belangstelling welke u ons heeft betoond na het overlijden
van mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader

 

Johan Weijenberg
 
De mooie bloemen, een handdruk, lieve brieven en kaarten
hebben ons erg goed gedaan en zijn een grote steun voor
ons.
 

Corrie Weijenberg - Hunnekink

Empe, augustus 2016

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Als ervaren uitvaartverzorger in de regio Zutphen en 
omstreken weet ik dat een betekenisvolle manier van 
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom 
ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van  
een begrafenis of crematie. 
U kunt mij bellen op 0313 769 005 of 06 188 853 82.

Yarden & Lucía Uitvaartorganisatie
Loubergweg 1, 6961 EJ  Eerbeek
Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). 
www.yarden-lucia.nl

   “Ik help 
u graag bij 
   een goed 
   afscheid.”

Als ervaren uitvaartverzorger in de regio Zutphen en 
omstreken weet ik dat een betekenisvolle manier van 
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom 
ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van  
een begrafenis of crematie. 
U kunt mij bellen op 0313 769 005 of 06 188 853 82.

Yarden & Lucía Uitvaartorganisatie
Loubergweg 1, 6961 EJ  Eerbeek
Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). 
www.yarden-lucia.nl

   “Ik help 
u graag bij 
   een goed 
   afscheid.”

Vraagbaak: Vraag-vaak
Wat weegt een urn met as? Mag ik zelf mijn dierbare verzorgen na het overlijden? 
Zomaar wat vragen die ik tegenkom in mijn dagelijkse praktijk als zelfstandig uitvaartondernemer. 

De dood leeft! Niet alleen bij de mensen die iemand hebben verloren, maar ook bij de mensen die mij 
aanspreken na een uitvaart of bijvoorbeeld na een sportles. In deze rubriek wil ik graag uw vragen over alles 
omtrent de dood beantwoorden. Ook vragen over praktische zaken zoals <iets met uitvaart>. Geen vraag is 
te gek, stel ze gerust. Het hoeven niet alleen maar vragen over de dood te zijn, het mogen ook zeker hieraan 
gerelateerde vragen zijn bijvoorbeeld over erfrecht. Ik heb een grote kring mensen om mij heen die hierbij 
ondersteunen  zoals bijvoorbeeld een notaris, een jurist, maar ook collega’s uit mijn vakgebied.

Tot slot geef ik nog de antwoorden op de vragen hierboven:
1) Een urn met as weegt gemiddeld 4 kilo. 
2) U mag uw dierbare zelf verzorgen maar wel nadat de schouwarts de dood heeft geconstateerd.

Heeft u nu ook brandende vragen over dit of aanverwante onderwerpen? Stuur ze naar mijn adres 
en ik beantwoord uw vraag in deze rubriek.  
Ik wens u alle goeds en geniet van het leven!

Birgit Boer, Yarden & Lucia Uitvaartzorg

Yarden & Lucía Uitvaartzorg
Antwoordnummer 669
6950 VH  Eerbeek
(postzegel niet nodig)

Mailen kan natuurlijk ook: 
birgit@lucia-uitvaartzorg.nl

Luisteren, helpen, organiseren 
en er zijn, dat is mijn motto!
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Er zijn weer nieuwe vragen van lezers binnengekomen, hartelijk dank daarvoor!
2 nieuwe vragen:
-  Bij het regelen van een uitvaart wordt er altijd om een opdrachtgever gevraagd.  

Wie mag dit zijn?
-  Mogen er persoonlijke spullen bij iemand in de kist gelegd worden?

De dood leeft! Niet alleen bij de mensen die iemand hebben verloren, maar ook bij de 
mensen die mij aanspreken na een uitvaart of bijvoorbeeld na een sportles. In deze rubriek 
wil ik graag uw vragen over alles omtrent de dood beantwoorden. Ook vragen over praktische 
zaken zoals <iets met uitvaart>. Geen vraag is te gek, stel ze gerust. Het hoeven niet alleen 
maar vragen over de dood te zijn, het mogen ook zeker hieraan gerelateerde vragen zijn bij-
voorbeeld over erfrecht. Ik heb een grote kring mensen om mij heen die hierbij ondersteunen 
zoals bijvoorbeeld een notaris, een jurist, maar ook collega’s uit mijn vakgebied.

Tot slot geef ik nog de antwoorden op de vragen hierboven:
1)  In principe mag iedereen opdrachtgever zijn. Alleen mag het maar één persoon zijn. 

Diegene geeft opdracht tot de begrafenis of crematie en tekent hiervoor. Zo is diegene 
rechthebbende op de as of het graf. 

2)  Dit mag, zolang het geen batterijen zijn of andere schadelijke stoffen voor het milieu.  
Glas is bij een crematie ook niet toegestaan.

Heeft u ook vragen over dit of aanverwante onderwerpen? Stuur ze naar mijn adres en ik 
beantwoord uw vraag in deze rubriek. Ik wens u alle goeds en geniet van het leven!

Vraagbaak: Vraag-vaak

Als ervaren uitvaartverzorger in de regio Zutphen en 
omstreken weet ik dat een betekenisvolle manier van 
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom 
ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van  
een begrafenis of crematie. 
U kunt mij bellen op 0313 769 005 of 06 188 853 82.

Yarden & Lucía Uitvaartorganisatie
Loubergweg 1, 6961 EJ  Eerbeek
Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). 
www.yarden-lucia.nl

   “Ik help 
u graag bij 
   een goed 
   afscheid.”
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Vraagbaak: Vraag-vaak
Wat weegt een urn met as? Mag ik zelf mijn dierbare verzorgen na het overlijden? 
Zomaar wat vragen die ik tegenkom in mijn dagelijkse praktijk als zelfstandig uitvaartondernemer. 

De dood leeft! Niet alleen bij de mensen die iemand hebben verloren, maar ook bij de mensen die mij 
aanspreken na een uitvaart of bijvoorbeeld na een sportles. In deze rubriek wil ik graag uw vragen over alles 
omtrent de dood beantwoorden. Ook vragen over praktische zaken zoals <iets met uitvaart>. Geen vraag is 
te gek, stel ze gerust. Het hoeven niet alleen maar vragen over de dood te zijn, het mogen ook zeker hieraan 
gerelateerde vragen zijn bijvoorbeeld over erfrecht. Ik heb een grote kring mensen om mij heen die hierbij 
ondersteunen  zoals bijvoorbeeld een notaris, een jurist, maar ook collega’s uit mijn vakgebied.

Tot slot geef ik nog de antwoorden op de vragen hierboven:
1) Een urn met as weegt gemiddeld 4 kilo. 
2) U mag uw dierbare zelf verzorgen maar wel nadat de schouwarts de dood heeft geconstateerd.

Heeft u nu ook brandende vragen over dit of aanverwante onderwerpen? Stuur ze naar mijn adres 
en ik beantwoord uw vraag in deze rubriek.  
Ik wens u alle goeds en geniet van het leven!

Birgit Boer, Yarden & Lucia Uitvaartzorg

Yarden & Lucía Uitvaartzorg
Antwoordnummer 669
6950 VH  Eerbeek
(postzegel niet nodig)

Mailen kan natuurlijk ook: 
birgit@lucia-uitvaartzorg.nl

Luisteren, helpen, organiseren 
en er zijn, dat is mijn motto!
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persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

er verschillende mooie 

locaties zijn waar je een

uitvaart kunt houden?

Monuta Apeldoorn
Veenhuizerweg 143
055 - 522 02 36
osseveld@monuta.nl
www.monuta.nl/osseveld
 
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Wij zijn er voor u.
Voor, tijdens en na de uitvaart.

 

‘Voorgoed uit ons midden maar nooit    
  uit ons hart’ 
 
Met droefheid hebben we kennis 
genomen van het heengaan van mijn 
lieve schoonzus en onze lieve tante, 
 

Alie Stok-Bouwhuis 
weduwe van H.C. Stok 

 
We houden haar in lieve herinnering 
als iemand die altijd voor anderen 
klaar stond en opgewekt door het 
leven ging. 
“(tante) Alie, we zullen je zeer missen.” 
 
Deventer: Corrie Kersten-Stok 
                   Mirjam en Siebren Biesma 
                   Sietse, Jins en Anne Laura 
 
Twello:      Rob Kersten, 
                   Selma van Ree 
                   Franciska  
                   en Vivian 
 

ello 

ops: 
ntspannen  
ren  

omer 

yogahouse.nl 

Mindfulness training:
8 donderdagen vanaf
15 september

Kruisvoorderweg 18 Twello
e-mail: info@theyogahouse.nl
Voor les� jden en programma zie: 
www.theyogahouse.nl

Het Yogahuis 
in Twello
Mindfulness Yoga en Retraites

Wekelijkse Yogales
Opendag 
3 september 9-13 uur
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Offi  cieel Renault Dealer

Erkend schadeherstel bedrijf

Automatische wasstraat

APK II keuringsstation

Autoverhuur

Airco reparatie- en 

onderhoudsbedrijf

LPG inbouwstation

Koekendijk 8 Bathmen - 0570 541224

www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR

Diamanten huwelijksfeest 
Hein en Miny de Croon

Burgemeester Jos Penninx kwam persoonlijk het diamanten echtpaar 
Hein en Miny de Croon feliciteren.

TWELLO.- Afgelopen maandag 
heerste er een feestelijke stemming 
in de woning van Hein en Miny 
de Croon, een diamanten huwe-
lijksfeest werd hier gevierd waarin 
beide echtelieden centraal stonden. 
’s Morgens rond 10.00 uur stapte 
burgemeester Jos Penninx de wo-
ning van het echtpaar aan De Vang 
nr. 6 in Twello binnen om namens 
de gemeente gelukwensen over te 

brengen voor deze geweldige mijl-
paal, n.l. 60 jaar getrouwd. In een 
genoeglijke sfeer werd er terug ge-
keken op de afgelopen 60 jaar, her-
inneringen opgehaald en vergelij-
kingen gemaakt met de huidige tijd. 
Ook de Provincie Gelderland en het 
Koninklijk Huis lieten zich niet on-
betuigd, middels een officiële brief 
kreeg het huwelijksfeest ook nog een 
Koninklijk tintje.   

Nazomeren in tuinen van de 
Roode Hoeve

Koninklijke onderscheidingen voor 
Sander Ordelman en Jeroen Veldwijk

NIJBROEK.- Hoewel de zomer wel 
erg nat en fris is verlopen zijn de 
tuinen mooi en vol nazomerkleu-
ren. Zeker de moeite van een bezoek 
waard. In de sfeervolle Tuynkamer 
van de Roode Hoeve in Nijbroek is 
het heerlijk genieten van koffie of 
thee. Kom nog even ‘nazomeren’ 

tijdens het open weekend. U bent 
van harte welkomp op zaterdag 28 
en zondag 29 augustus aanstaande 
van 10 tot 16 uur. 
Tuinen de Roode Hoeve, 
Middendijk 14 in Nijbroek, 
www.tuinenderoodehoeve.nl. 
Telnr.: 0571291670

Internationale Pröttelpot
POSTERENK.- De maandelijkse pröttelpot op de eerste zaterdag van de 
maand laat de gasten kennis maken met gerechten uit de hele wereld. 
Heerlijk eten op zaterdag 3 september om half zes in Bethel, aan de 
Grotenhuisweg 13 a.

En deze keer zullen er zelfs uit ze-
ven landen gerechten op het buffet 
verschijnen. Een vegetarische soep 
uit Irak, een originele vegetarische 
schotel met saus uit Italië, een heer-
lijk kipgerecht uit de Molukken 
en rijst uit Azerbeidzjan. Allerlei 
groentegerechten uit zowel Arabië 
als uit Zuid-Irak. Het toetje komt uit 
Nederland. Na afloop gezellig na-
praten onder het genot van koffie of 
thee met iets lekkers.

Het is inmiddels een goede gewoon-
te om tussen hoofd- en nagerecht 
met de pet rond te gaan voor een 
goed doel. Deze keer is de vrou-
wenpraatgroep het doel waarvoor 

gekookt wordt. Deze groep interna-
tionale vrouwen uit Twello en om-
geving komen sinds september 2000 
elke maandagochtend bij elkaar. 
Joke van de praatgroep zorgt altijd 
heel goed binnen de groep voor de 
lief- en leedpot. Zij verrast zieken 
en jubilarissen met een bloemetje en 
ook geeft zij soms wat uit voor een 
excursie. Er zijn wat vaste kosten 
voor het samenzijn elke maandag in 
de bibliotheek. De zorg voor elkaar 
en het samenwerken krijgt hierdoor 
een heel vrolijk randje. Zo hopen de 
dames weer een jaartje voort te kun-
nen. Om van een plaatsje verzekerd 
te zijn is het noodzakelijk dat u zich 
aanmeldt. Telefonisch 0571.261715 

of via de mail: marthekedebets@hot-
mail.com

NIJBROEK.- In Nijbroek von-
den afgelopen weekeinde de 
traditionele Dikke Mik oogst-
feesten plaats. Tijdens het inmid-
dels eveneens traditie geworden 
dorpsontbijt op zaterdagmorgen 
in de grote feesttent zorgde bur-
gemeester Jos Penninx voor een 
onverwachte boost van de feeste-
lijkheden door twee prominente 
leden van het Dikke Mik comité, 
namens de koning, te benoemen 
tot Lid in de orde van Oranje Nas-
sau. 

Sander Ordelman
Sander Ordelman is sinds de op-
richting van de Dikke Mik feesten, 
al 17 jaar een zeer actief bestuurs-
lid van de vereniging en sinds 2000 
is hij voorzitter van de club. Hij is 
actief met het zoeken naar demon-
straties en het maken van de con-
tracten hiervoor, het onderhouden 
van contacten met de sponsoren en 
hij regelt de vergunning aanvragen 
en maakt werkroosters voor de vele 
vrijwilligers. Hij begeleidt tijdens de 
Dikke Mik feesten de verschillende 
demonstraties en verzorgt de pro-
grammaboekjes. Daarnaast is hij al 
jaren actief in het Oranjecomité en 
bij Plaatselijk Belang Nijbroek. Hij is 
sinds 1995 toneelspeler en voorzit-
ter bij de oener toneel Vereniging, 
terwijl hij al in 1990 bij voetbalver-
eniging Oene begon als jeugdleider, 
waar hij sinds vier jaar hoofd is 
van de ledenadministratie. Kortom, 
volgens burgemeester Penninx een 
man die zich al jaren inzet voor de 
samenleving en daarom met ere ge-
decoreerd wordt.

Jeroen Veldwijk
Jeroen Veldwijk blijkt een bijna ge-
lijkluidende achtergrond te hebben 
als zijn kompaan Ordelman. Ook hij 
is al sinds de oprichting zeer actief 
als bestuurslid van de Dikke Mik. 
Hij is actief met het zoeken naar de-
monstraties, nieuwe sponsoren en 
het onderhouden van contacten met 
de sponsoren. Hij regelt het buiten-
gebeuren van het feest en  verzorgt 
en begeleidt het transport van ma-
terialen die voor het welslagen van 
het feest nodig zijn. Hij is actief met 
de gehele opbouw van het feest-
terrein en geeft leiding aan de vele 
vrijwilligers. Daarnaast is hij jaren 

lang actief geweest voor en in het 
Oranjecomité Nijbroek. Hij was be-
last met het organiseren en opbou-
wen van spellen voor de jeugd en de 
ouderen en het begeleiden hiervan. 
Kortom, een man, waarop volgens 
Penninx nooit vergeefs een beroep 
wordt gedaan.
Beide decorandi hebben zich jaren-
lang ingezet voor de samenleving, 
waarbij vaak vele uren werden ge-
maakt op soms ongemakkelijke mo-
menten van de dag of de nacht. Zij 
zijn mede de spil waarom het in de 
samenleving om draait en genieten 
van het gegeven dat zij velen kun-
nen laten genieten.

Informatieavond dementie Twello
TWELLO.- Wegwijs dementie Voorst organiseert in 2016 informatieavon-
den over dementie voor mantelzorgers en andere belangstellenden. Op 
deze avonden komen verschillende onderwerpen aan de orde die het 
(zo lang mogelijk) thuis blijven met dementieondersteuning uitleggen.   
Ook worden onderwerpen besproken, zoals in juni, die in alle fasen van demen-
tie van belang kunnen zijn. Op de vierde avond, dinsdag 30 augustus, komt het 
onderwerp ‘Ik heb dementie’ aan de orde.  Als de diagnose dementie is gesteld, 
heeft dat grote impact op het leven van degene met dementie en de omgeving. 
Hoe is het om dementie te hebben en wat betekent dat? Mevrouw Aalbers inter-
viewt Jos, bij wie de diagnose dementie is gesteld. Hij vertelt wat dit met hem 
doet en hoe hij nu zijn leven leidt. De avond vindt plaats in gebouw Irene aan 
de Dorpsstraat 10. Inloop vanaf 19.15 uur, het programma start om 19.30 uur. 
Toegang is gratis. Indien u al vragen heeft over dit onderwerp, kunt u deze van 
tevoren mailen naar: info@wegwijsdementievoorst.nl. Deze vragen zullen op de 
informatieavond worden beantwoord. Wegwijs dementie Voorst is een samen-
werking tussen zorgorganisaties, welzijn en de gemeente Voorst. 

Rommelmarkt
POSTERENK.- De commissie kerkac-
tie houdt zaterdag 3 september haar 
jaarlijkse rommelmarkt in de manege 
Hippisch Centrum Zuidwijk aan de 
Grotenhuisweg 59 in de Posterenk. 
Er is weer een uitgebreid aanbod van 
artikelen. Gezellig ingerichte kramen 
met grootmoederstijd spullen, lam-
pen, speelgoed, boeken, huishoude-
lijke artikelen, meubels en gereed-
schap. De handwerkdames hebben 
hun zelf gemaakte sokken, kussens 
en truien mooi uitgestald. Er is een 
hoek met verkoop van vaste planten 
en de bloemenkraam met mooie zelf-
gemaakte bloemstukken  is een fleu-
rig onderdeel van de rommelmarkt 
geworden. Voor de bloemenkraam 
vragen wij nog allerhande groen en 
bloemen. Voor materiaal graag voor 1 
september bellen naar: 055-3232118. 
De opbrengst is voor het onderhoud 
van de mooie dorpskerk in Wilp. Be-
zoekers zijn 3 september welkom tus-
sen 9.30 uur en 14.00 uur.

http://www.tuinenderoodehoeve.nl
mailto:info@wegwijsdementievoorst.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zoekt in verband met de aanhoudende groei een 
 

PEDAGOGISCH MEDEWERKER 
10-20 uur per week 

Meer over de vacature vind je op www.kinderopvangklarenbeek.nl 

 

 
Voorster Nieuws 2014: 
Advertentie 36x100 mm € 22,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

 
 

 

KEES BOUWMEESTER
Handelsonderneming B.V.

In & verkoop van oud ijzer en metalen

Container service van 1 t/m 40kuub

Maandag t/m vrijdag 7:30 - 18:00 
Zaterdag 8:00 - 14:00

Tel: 0613694873

Runnenbergweg 7
8171 mc
Vaassen

WEEGBRUG (24/7) 18m 70 TONS

KB-SCHROOT.NL

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

REGENDOUCHE
Type Charisma. Deze regendouche 
heeft een grote vierkante 
douchekop met een handdouche 
die drie standen heeft die je naar 
je eigen voorkeur kunt gebruiken. 
Eenvoudige montage door in hoogte 
verstelbare wandhouders. 
Eenvoudige reiniging d.m.v. anti-kalk 
rubbers. 3 jaar garantie.

75%
KORTING

34.99
149.95

Vakmasters Salland Stedendriehoek is een zelfstandige 
uitzendorganisatie, gespecialiseerd in de bouwbranche. Zij heeft ten doel 
vakkrachten te behouden voor de bouw en bouwbedrijven te voorzien van 
bouwplaatsmedewerkers en service verlenend te zijn op het gebied van 
personeelsoplossingen. 
 
Uitzendbureau Vakmasters Salland-Stedendriehoek is door groei en 
ontwikkeling op zoek naar een 

Commercieel Recruiter 
12-16 uur per week 

 
Ben jij commercieel en kun je ons versterken om Vakmasters Salland-
Stedendriehoek verder te ontwikkelen? Dan zoeken wij jou! 
 
Functieomschrijving 
Jouw taken zijn: 

� Werven, selecteren en inschrijven van nieuwe vakkrachten en 
uitzetten van vacatures op de website van Vakmasters Salland-
Stedendriehoek, social media en vacaturesites; 

� Voordragen van geschikte kandidaten aan de 
leerlingcoördinatoren van Bouwmensen Apeldoorn en Deventer; 

� Contact onderhouden met andere recruitmentbureaus en/of 
uitzendbureaus. 

 
Functie-eisen 
We zoeken iemand die:  

� Een relevante HBO opleiding (HRM, Commerciële Economie, 
Communicatie) heeft afgerond; 

� Enkele jaren ervaring heeft als recruiter en op commercieel 
gebied; 

� Beschikt over eigen vervoer. 
 
Contact 
Heb je interesse? Neem dan contact op met Jan van Duuren of Martien 
van Reen: info@bouwmensen-deventer.nl of mvanreen@bouwmensen-
apeldoorn.nl of solliciteer direct via onze website: 
www.vakmasterssallandstedendriehoek.nl 
 

- Periodiek onderhoud
- Installaties
- Reparaties
- Verkoop
- Hulp op afstand
- Advies op maat

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Schrijf nu in voor brugklasbegeleiding in september 
en ontvang een GRATIS huiswerkplanner!

Oude Rijksstraatweg 6 – tel. 06-41201625

WWW.STUDIEPUNTTWELLO.NL

TWELLOCentrum voor huiswerkbegeleiding 
en bijlessen

Informa� e? Bel Erna Gruntjes op 06-41201625 
of kijk op www.infostudiepun� wello.nl
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Autoschade Hagen denkt graag met u mee in klantspecifieke oplossingen.
Wij kijken namelijk verder dan alleen uw autoschade.
Wij zorgen ervoor dat u niet alleen tevreden bent over de reparatie van uw autoschade
maar bieden ook een zorgeloze schadeafwikkeling met uw lease-
of verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Theemuts
Bestaan ze nog? Die gezellig gekleurde, dik gewa� eerde hoezen 
voor om je theepot, zodat de thee wat langer warm blij� ? Ik 
moet er al� jd aan denken als er een (te) dik poezenbeest op mijn 
behandeltafel zit. Die zien er vaak net zo gezellig uit, maar zijn 
meestal ook net zo inac� ef. Een te zware kat laten afvallen is een 
zware taak. Waar je de hond wat vaker mee uit kunt nemen, of 
eens naast de fi ets laat rennen, geef ik het je als ka� eneigenaar 
te doen. Je kat in beweging krijgen… Een spelletje met een muis 
aan een touwtje of een laserlampje om achteraan te rennen is 
vaak wel even leuk, maar de gemiddelde theemuts gee�  er snel 
de brui aan als ze moe dreigt te worden. Juist door het 
overgewicht is bewegen zwaar voor ze. Toch is het voor de 
gezondheid, levenskwaliteit én levensverwach� ng belangrijk om 
te proberen de overtollige kilo’s kwijt te raken. Net als bij mensen 
gee�  overgewicht bij de kat risico op allerlei ziektes. De kat hee�  
bovendien gevaar op leververve�  ng als hij plotseling stopt met 
eten. Afvallen moet daarom geleidelijk gebeuren. Gelukkig 
hebben we hiervoor diverse goede voeders beschikbaar om u 
een handje te helpen.

Vraag ons gerust om ons begeleidingsprogramma 

Open dag Octagon
TWELLO.- Zaterdag 27 augustus aanstaande is er weer een open dag op 
het Octagon, de bijenstal van de imkervereniging Voorst aan de burg. 
v.d. Feltzweg 1 te Twello.

Veel mensen willen weten hoe het met de bijen gaat. De imker zal zeggen dat 
het wel goed gaat en dat de wintersterfte is afgenomen. Toch zijn er geluiden 
dat het niet goed gaat met de bijen. Het verwarrende is dat dan meestal de drie-
honderd soorten wilde bijen, waaronder de hommels, bedoeld worden. Deze 
soorten hebben het, door slechte leefomstandigheden, moeilijk. De honing-
bijen hebben daar ook mee te maken, maar die hebben de imker als verzorger.  
Maar wie zorgt er dan voor de wilde bij? Er wordt wel aandacht besteed aan 
het inzaaien van bloemen, maar het is een druppel op een gloeiende plaat. 
Op grote schaal worden ongewenste bloeiende kruiden, klaver en dergelijke 
dood gespoten met gif. Op bijenradar.nl kunt u lezen hoe belangrijk de wilde 
bijen zijn als bestuiver. U kunt dan ook kennis maken met de vele soorten en 
hun leefwijze. Er staat ook een leuke test in met een aardbeienplant. Er is te 
zien wat de invloed is van de bestuiving door (wilde) bijen. Een interessante 
les voor scholen en… in het voorjaar gaan we dat ook op het Octagon doen!  
Op het Octagon kunnen we er tevens nog meer over vertellen. We zien u 
graag op de open dag van 10.00 tot 12.00 uur.

Dikke Mik was weer helemaal top
NIJBROEK.- De Dikke Mik feesten 
in Nijbroek hebbben dit jaar weer 
de nodige hoogtepunten beleefd. 
Diepe dalen waren er ook. Met name 
bij het vogelschieten ging het voor 
de scherpschutter, die al jaren de 
koningsmantel om kon gorden, dit 
keer helemaal mis. Tijdens de schiet-
wedstrijden, begeleidt door het St. 
Maartens gilde uit Epe, arriveerde 
een stoet met meer dan honderd old 
timer tractoren, van zeer uiteenlo-
pende snit op het feestterrein. De 
oude schutterskoning Martin Panne-
koek, proffessioneel vanaf zijn kleu-
tertijd werkzaam met en gefixeerd 
op tractoren en alles wat daar mee 
in verband staat, moest en zou zijn 
jongste zoon kennis laten maken met 
die oude machines. Die missie was 
geslaagd, maar daardoor miste hij 
wel drie schietbeurten en werd daar-
door door de jury van het St. Maar-
tensgilde (terecht) gediskwalificeerd. 
Het verloop van de wedstrijden was 
behoorlijk verhit. 

De vogel was taai en liet zich niet 
kennen. Pas na het afvuren van kis-
ten vol ammunitie gaf het laatste deel 
van de (houten) vogel zich prijs. De 
nieuwe schutterskoning bleek, zoals 
te verwachten, ook geen amateurtje 
met het geweer. De mantel en staf 
gingen voor de komende 12 maan-
den naar Frank Bruin.

Vogelschieten: 
De uitslagen van het vogelschieten: 
Rechter vleugel: Karin Baan, Linker 
vleugel: Louis Harmsen, Kop: Anton 
Ham, Staart: Arend-Jan Pannekoek, 
Romp (Koning) : Frank Bruin
Kruisboogschieten: Brons: Frank 
Bruin, Zilver: Jorien Strik, Goud: 
Gert-Jan Pannekoek.

Aktie, aktie, aktie
De Dikke Mik feesten kenden weer 
een breed en vol programma. Na-
tuurlijk kwam er iets uit de lucht. 
Op vrijdagavond landen er een groep 
van maar liefst 18 para’s van het Pa-
racentrum Teuge op het feestterrein. 
Natuurlijk was er wat met paarden. 
De kinderen konden ritjes maken op 
ezeltjes van de ezelboerderij uit Zuuk 
of een ritje maken in een huifkara. 
Daarnaast gaven Marieke van Velzen 
uit Nijbroek en Frank Buitenhuis uit 
Holten demonstraties met ongeza-
deld rijden, respectievelijk spring-
demonstraties en natuurlijk waren 
er weer stunts. Dit keer gaf Alex van 
den Broek demonstraties met zijn 
motoren, waarbij hij bloedstollende 
momenten liet zien. De grote klap-
pers van dit jaar waren echter wel de 

shows van Sgt. Wilsons Army Show 
met optredens die refereerden aan de 
Jaren ’40 en ’50 uit de vorige eeuw en 
de vele historische tractoren, auto’s 
brommers en motoren die het feest-
terrein hadden uitgezocht als rust-
punt in de door en voor hen georga-
niseerde old timer tocht. 

Verrassing
Dat naast alle feestactiviteiten, tijdens 
het Engelse dorpsontbijt op zaterdag-
morgen, ook burgemeester Penninx 
nog aanschoof, om twee voorgangers 
van de Dikke Mik te eren met een 
lidmaatschap in de Orde van Oranje 
Nassau, verstrekt door de koning was 
voor dit jaar de kers op de taart en een 
welverdiende blijk van waardering 
voor de betrokken decorandi, Sander 
Ordelman en Jeroen Veldwijk

Gelre-scouts op zomerkamp in Denemarken
TWELLO.- De scouts van Gelre Groep Twello hebben afgelopen zomer 
heel bijzondere zomerkampen gehad. De elf- tot veertienjarigen gingen 
naar  Zandvoort, de veertien- tot achttienjarigen gingen naar Sneek en 
de scouts tot 21 jaar gingen naar Denemarken.

Het zomerkamp is toch altijd het 
hoogtepunt van een scoutingjaar. 
Een hele week kamperen met leef-
tijdsgenoten en samen gave activi-
teiten ondernemen en veel plezier 
maken. Dat is scouting. En hoe ou-
der je bent, hoe meer de leiding te-
rugtreedt. Je bepaalt dan samen met 
je groepsgenoten het reisdoel en het 
programma. De elf- tot veertienjarige 
scouts gingen een week naar Zand-
voort en hebben zich daar prima 

vermaakt, met heerlijk weer en de 
zee dicht in de buurt. De veertien- 
tot achttienjarigen gingen een week 
naar Sneek. Zij hebben genoten 
van de Sneekweek, met daarnaast 
een actief en uitdagend programma 
waarbij er volop gelegenheid was de 
eigen grenzen te verleggen. De acht-
tienplussers togen naar Denemarken 
en stonden daar op een internatio-
naal scoutingterrein, direct aan zee. 
Ook hier een bruisend programma 

met bezoeken aan Kolding, Lego-
land, Vikinstad en het Vikingcen-
trum. Bij scouting ontstaan vriend-
schappen voor het leven. 

Meer informatie over scouting
Iedereen vanaf vijf jaar kan lid 
worden van scouting Gelre Groep.  
Er zijn diverse leeftijdsgroepen 
en mogelijkheden. Bij de vijf- tot 
zevenjarigen ligt de nadruk op sa-
men spelen in de natuur. Zo leren 
ze spelenderwijs samen te werken 
onder leiding van een deskundig 
en enthousiast leidingteam. De Be-
vers komen elke zaterdagmiddag 
van 14.00 – 15.30 uur bijeen in het 
mooie clubhuis aan de Stinzenlaan 
80 in Twello. De eerste opkomst na 
de zomervakantie is op 27 augustus 
en we hebben er al weer superveel 
zin in. Lijkt je dit ook wel wat? Je 
mag helemaal vrijblijvend eerst een 
paar keer meedoen. Meer informa-
tie over álle mogelijkheden vind je 
op www.gelregroep.nl . Vragen kun 
je ook stellen aan het secretariaat 
(06) 16 37 72 25. 
Alle nieuwtjes vind je op de face-
bookpagina  https://facebook.com/
scoutingtwello  

Stadsdichter Johanneke in Muziekkoepel Nering Bögel 
DE WORP.- In navolging van de vo-
rige Deventer stadsdichter Herman 
Posthumes Meyes komt op zondag 
28 augustus de huidige stadsdich-
ter Johanneke ter Stege naar de Mu-
ziekkoepel Nering Bögel. Zij treedt 
daar niet alleen op, want samen met 
Robin Bleeker vult zij het gehele 
middagprogramma. Zij verzamelt 
deze middag haar mooiste stukjes 
tijd en rijgt ze aan elkaar onder het 
toeziend oog van speciale gast Her-
man Posthumus Meyes. De prach-
tige koepel en de groene omgeving 
van het oudste stadspark van Neder-
land zullen ongetwijfeld een inspi-
rerende werking hebben.

Mooie melodieën 
Johanneke wil mensen inspireren 
met haar muziek en ze details laten 
zien van de wereld om ons heen, 
zodat ze zich opnieuw kunnen 
verbazen over het gewone. “Het 
publiek verdient het net zo goed 
als de artiesten om in het zonnetje 
gezet te worden. Zonder hen is het 
podium niet meer dan een verza-
meling verhoogde platen met appa-
ratuur erop. Met hen erbij kan het 
uitgroeien tot een verbindingsplat-
form. Iets dat ons allen doet uitstij-
gen boven de dagelijkse realiteit.” 
Robin Bleeker, met wie zij het po-
dium deelt, is een tekstdichter die 

ook van mooie melodieën houdt. 
Het resultaat laat zich misschien 
nog het best omschrijven als klein-
kunst. Zichzelf begeleidend op 
piano en gitaar zingt hij in door-
wrochte verzen het leven van zich 
af. Robin zoekt, dicht, denkt hardop 
en slingert in klare taal zijn vrolijke 
vondsten en onwankelbare twijfels 
het publiek in. De wekelijkse gratis 
zondagmiddag concerten zijn van 
14.30 tot 16.30 uur. Versnaperingen 
zijn verkrijgbaar in de nostalgische 
kiosk en in het park is een toiletge-
legenheid. 
Meer info: www.muziekkoepelne-
ringbogel.nl .

http://www.gelregroep.nl
https://facebook.com/scoutingtwello
https://facebook.com/scoutingtwello
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl


Vraag naar de voorwaarden

OP BUITENLAKKEN
20% KORTING

Actie geldt t/m 20 augustus 2016
www.overijssel.nl

Gedeputeerde Staten delen mee dat zij het voornemen hebbens de volgende 

vergunningen in overeenstemming met de aanvragen te verlenen:

•  aan vof Logtenberg voor een vergunning Natuurbeschermingswet 1998. 

De vergunning is aangevraagd voor de locatie aan de Middendijk 73 in 

Nijbroek, gemeente Voorst;

•  aan Melkveebedrijf “De Kwadenkamp” voor een vergunning 

Natuurbeschermingswet 1998. De vergunning is aangevraagd voor de 

locatie aan de Wellinkhofweg 7 in Terwolde, gemeente Voorst.

De aanvragen, ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 

augustus 2016 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 

2 in Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan 

vragen wij u een afspraak te maken of desgewenst kunt u de documenten 

digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor tel: 038 499 7620 bellen. De 

ontwerpbesluiten worden daarnaast ook gepubliceerd op:  

www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

Belanghebbenden kunnen van 25 augustus 2016 tot 6 oktober 2016 zienswijzen 

indienen tegen het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

Postbus 10078, 8000 GB in Zwolle.

Nadere inlichtingen: 

Team Vergunningverlening, tel: 038 499 7620.

Mededeling

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998
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Nieuw in De Stedendriehoek

CAMPEERSHOP
DE SHOP VOOR DE KAMPEERLIEFHEBBER

Wij leveren uit voorraad:
� Jerrycans en gieters
� Verlengkabels 10 of 20 meter €19,95 of €29,95
� Gasdrukregelaars/ slangen etc.
� Caravanopstapjes vanaf €8,50
� BP-Benegas flessen
� en nog veel meer...

Koppelstraat 2, Twello, info@campeershop.com Tel 0571-298 502

GRATIS montage van: Caravanmovers
Zonnepanelen - Fietsendragers - Satelliet TV

Op de Praatstoel 
van de Kleine Noordijk
TWELLO/WILP.- Elio Talamini is een heer en gentleman zoals hij samen 
met trouwe vriend Desmond van der Beld op het landgoed verschijnt. 
Nog in goede gezondheid verkerend met een opmerkelijk geheugen voor 
gebeurtenissen, namen en jaargetallen. Een charismatische en excentrie-
ke persoonlijkheid en voor niets terugdeinzend. Het lichtblauwe sjaal-
tje, dat zijn vrouw zélf heeft gebreid, mag in geen geval ontbreken. Zijn 
voorouders kwamen uit de Dolomieten, uit de plaats Vodo di Cadore, 
toen nog republiek van Venetië. Maar zijn wieg stond in Gent, België. 

Zijn moeder Giovanna was 18 jaar 
toen Ernesto Elio werd geboren. In 
september, en dat kwam gezien de 
ijsverkoop minder goed uit, want 
dat betekende een werkkracht 
minder. Nadat zijn grootouders 
zich als ijsbereiders in Zwolle 
hadden gevestigd, kwam zijn va-
der in Deventer terecht. Hij huur-
de van de familie van Putten het 
pakhuis tegenover de oude EDB, 
Daar werd het ijs geproduceerd 
en vanwege de tegenoverliggende 
bioscoop floreerde de verkoop 
met zijn ijskarren goed. “Mede 
te danken aan het kleurenpalet”, 
lacht Elio, “want in Nederland 
kende men slechts vanille-ijs.” De 
bovenverdieping richtte vader in 
als woongedeelte, met kamers die 
door triplexplaten waren onder-
verdeeld en aanvankelijk zonder 
toilet. De bioscoopeigenaar Bijls-
ma had hem de sleutel gegeven 
voor toiletbezoeken tijdens slui-
tingstijd. Twee jaar na aankomst 
volgden in 1934 ook moeder en 
zoon Elio. 
Vlak na aankomst in Deventer 
maakte hij kennis met Zus, de 
blinde dochter van de familie An-
kersmit van de Katoenfabrieken. 
Zij had van hem vernomen en 
bezocht hem zo nu en dan voor 
een praatje in het Italiaans, dat ze 
vloeiend sprak. En omdat zij op 
gegeven moment voorstelde hem 
elke woensdagmiddag Nederland-
se les te geven ging hij ernaartoe. 
Daar werd hij telkens persoonlijk 
door mevrouw Ankersmit in ont-
vangst genomen, wijzend naar de 
kinderkamer met de woorden: “Jij 
wilt toch zeker eerst een kwartier-
tje spelen?” Maar al ras stond Zus 
boven aan de trap en informeerde 
met luide stem waar hij bleef.  

Elio Talamini bezocht de Sint Ber-
nardusschool, die in feite voor kin-
deren van minderbedeelden was 
bedoeld. Elio: “De school werd 
ook de klompenschool genoemd 
en men zag ons waarschijnlijk 
als arme mensen vanwege onze 
woonruimte in het pakhuis. De 
kinderen droegen uitsluitend 
klompen of helemaal geen schoe-
nen, maar ik verscheen elke dag 
met mijn elegante schoenen van 
Italiaanse makelaardij”. Elk jaar in 
de wintermaanden vertrok het ge-
zin naar Italië, waar de familie nog 
steeds een prachtig Patriciërshuis 
bezit. Daar bezocht hij dan ook de 
lagere school en na terugkomst gaf 
meester van Rooy hem wat bijles-
sen om de aansluiting weer te ver-
soepelen. “Ondanks verzuim was 
ik altijd de op twee na beste van 
de klas”, benadrukt hij met gepas-
te trots, “ik heb zelfs een klas over-

geslagen.” In zijn latere leven is hij 
nog veel vooraanstaande inwoners 
van Deventer tegengekomen, die 
samen met hem de Sint Bernar-
dusschool hadden bezocht. Na 
de lagere school vertrok Elio naar 
Italië. Hij wilde het Italiaans beter 
leren en vertrouwd raken met de 
Italiaanse tradities. Daar bezocht 
hij twee verschillende kostscho-
len in Vittorio Veneto en Instituta 
Filipin Tritero.  Zijn studie heeft 
hij vervolgens afgerond op het We-
tenschappelijk Lyceum in Verona. 
Veel beroemdheden zijn daar op-
geleid. In 1946 kwam hij voorgoed 
terug naar Nederland. Met zijn 
vrouw Luisa is hij in november 
1953 in haar geboorteplaats Rimi-
ni getrouwd en begin 1954 kwam 
zij naar Nederland. Samen hebben 
ze vier kinderen: Gianna (als enige 
in Italië geboren tijdens de vakan-
tie), Lucia, Pietro en Manuela, die 
in Twello de IJskiosk runt, waar 
sinds 2002 de ijsproductie is ge-
centraliseerd. 
“Mijn vrouw, die onlangs op bijna 
88jarige leeftijd overleed, heeft 
een grote rol gespeeld in ons le-
ven”, klinkt het bedroefd, “Zij was 
heel actief, lief en vriendelijk.” 
“Zij hield van etiquette”, voegt 
Desmond eraan toe, “ik heb veel 
van haar geleerd. De zaak moest 
er proper uitzien. Ze hielp zélf 
met opruimen, schoonmaken en 
was altijd waakzaam en oplettend. 
Samen waren beiden een goed 
en hecht team”. Het is overdui-
delijk dat Elio Talamini zijn hart 
heeft verpand aan Deventer. In de 
loop der jaren had hij veel in de 
melk te brokkelen en heeft onder 
andere met drie andere onderne-
mers de Citypromenade opgericht. 
Trots spreekt uit zijn blik als hij 
verklapt: “General Gibson, die in 
1945 Deventer bevrijdde, is naast 
mij de tweede buitenlandse Ere-
burger van de stad Deventer”. 
Elio Talamini is een beminnelijk 
man en geniet in binnen- en bui-
tenland bekendheid. Sonja Barend 
heeft hem al jaren geleden in haar 
programma ‘Sonja op zaterdag’ ge-
haald en artikelen over hem heb-
ben in vrijwel alle bekende bladen 
gestaan. Ook Jamie Oliver kon niet 
om hem heen heeft hem niet lang 
geleden aandacht in zijn kookblad 
gegeven. Elio sluit af met de woor-
den; “In Twello kwam ik al op 
jonge leeftijd, toen ik op mijn ei-
gen fiets bakker Lieferink met zijn 
bakfiets begeleidde om brood rond 
te brengen. “Mille grazie meneer 
Talamini voor dit kostelijk gesprek 
over een bepaalde periode uit uw 
leven.” Over de hele geschiedenis 
van de beroemde ijsbereider is een 
boek verschenen. 

Wegdromen met het 
Granada Ensemble

VOORST.-  Dat overkwam de luiste-
raars die afgelopen zaterdagmiddag 
in de PKN kerk in Voorst kwamen 
luisteren naar het gitaarspel van 
het Granada Ensemble! De vier gi-
taristen, afkomstig uit Warnsveld, 
Zutphen en Apeldoorn, vonden het 
leuk om nu eens in Voorst te spelen, 
een plaats waar ze regelmatig door-
heen rijden.

Ze namen de zon die buiten op hen 
scheen bij aankomst, mee naar bin-
nen. Daar brachten zij met hun gi-
taarspel zonnige Spaanse sferen tot 
leven. De lieflijke, warme klank van 
de gitaren gaven het gevoel op een 
Spaans terras te zitten, lekker on-
der een dikke boom, met een glaasje 

Spaanse wijn op tafel en gitaristen 
op het plein! Het repertoire was 
breed; van oude muziek tot moder-
ne compositie, alles met veel gevoel 
gebracht. 
Onverwacht maar ook heel mooi, 
kwam daar een Irish Folk Medley 
tussendoor. 
En wie dacht de middag zo rustig 
soezend door te kunnen brengen, 
kwam bedrogen uit. Met het laat-
ste nummer El Gato Montes kwam 
de Spaanse stier tot leven en begon 
ieders bloed weer flink te stromen! 
Het Granada Ensemble viel een da-
verend applaus ten deel voor hun 
prachtige spel!
Deze middag was nog niet het einde 
van de concertreeks die deze zomer 

in de Voorster kerk gehouden wordt. 
Er staan er nog drie op de agenda, 
aanstaande zaterdag 27 augustus 
kunt u komen luisteren naar strijk-
kwartet ‘HetApeldoornsKwartet’.

Het inloopconcert is gratis toeganke-
lijk, begint om 15.00 uur en duurt on-
geveer 45 minuten. Na afloop wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 
kerk is open vanaf 14.00 uur en in 
het naastgelegen Dorpshuis kunt u 
terecht voor een consumptie. 

Culturele ontmoeting EMPE.- Aan de Emperweg ontvangen 
Peter de Jonge en Marloe Busio vanaf 
27 september alweer voor de vierde 
cursus kunstminnende mensen.
In de najaarscursus wordt in huise-
lijke sfeer op zes dinsdagavonden het 
begrip modern tegen het licht gehou-
den. De term modernisme wordt aan 
de hand van verschillende kunstvor-
men in zijn ontwikkeling gevolgd tot 
in de huidige tijd waarin we van post-
modernisme spreken.
De Jonge die zijn Masters of Arts 
haalde aan de Academie van Tilburg, 
Leicester en Granada: “Ik benader de 
kunstgeschiedenis graag vanuit de 
kunstbeschouwelijke hoek. Samen 
kunstwerken analyseren om zodoende 
verbanden in de kunstontwikkeling te 
leren begrijpen. Ik deel graag mijn en-
thousiasme voor kunst.”
Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. Voor meer informatie kunt u te-
recht op de site www.peterdejonge.nl 

Open dag De Lakenvelder Hoeve
DE VECHT.- In 2007 zijn de eige-
naren van De Lakenvelder Hoeve 
begonnen met het houden, hoeden 
en fokken van het oud Hollandse 
runderras, de Lakenvelders. Op 3 
september kunt u zelf komen kij-
ken naar deze bijzondere koeien 
en het verhaal van de fokkers ho-
ren. 
 
De mensen van De Lakenvelder 
Hoeve doen aan stamboekfokkerij, 
wat inhoudt dat ze dieren proberen 
te fokken die aan de gestelde eisen 
van de raskenmerken voldoen. Mo-
menteel zijn er vijftien koeien met 
kalfjes op het bedrijf te bezichtigen. 

Tijdens de open dag op 3 september 
zullen mens en dier samen werken 
zodat een aantal dieren in de weide, 
maar ook in de potstal uit 2007 aan-
wezig en te bezichtigen zullen zijn.  
 
Een potstal is een oude, zeg maar 
ouderwetse huisvesting, die bij de 
van Oorspronks in een nieuw en 
modern jasje is gestoken. Het is een 
systeem waarbij de dieren in een 
pot (een verlaagde vloer) lopen. 
De ‘pot’ van de stal van De Laken-
velder Hoeve bevindt zich op 3 
september vermoedelijk een meter 

onder het maaiveld. Door ’s win-
ters iedere dag een laagje stro aan 
te brengen komen de dieren steeds 
iets hoger te lopen. Als de koeien in 
het voorjaar naar buiten gaan, dan 
zit er ongeveer 80 centimeter mest 
in de stal. Deze mest wordt onge-
veer twee á drie jaar de kans gege-
ven om te verteren, waarna dit pro-

duct gretig aftrek vindt bij gedreven 
tuinders.

De koffie staat klaar
Op zaterdag 3 september staat tus-
sen 10 en 17 uur de koffie klaar op 
De Lakenvelder Hoeve van de fami-
lie van Oorspronk aan de Lochemse-
straat 44 op De Vecht. Wees welkom! 

Bloemen, boeke� en, planten, kadobonnen, 
abonnementen, rouw- en trouwbloemwerk.

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Grote bolchrysant
per stuk

4.95

(vanaf donderdag)

http://www.peterdejonge.nl/


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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

Het adres voor het complete aanbod

• Tuinaanleg     • Tuinonderhoud     • (Sier)bestrating     
•Beplanting     •Snoei- en zaagwerk     •Tuininrichting 

www.hoveniersbedrijfjutten.nl
Quabbenburgerweg 21, Terwolde 

T: 0571 - 290 803 M: 06 - 1051 66 55

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

Tuinen De 
Roode Hoeve

Middendijk 14, 
Nijbroek

www.tuinenderoodehoeve.nl

Laatste open weekend 
dit seizoen.

 
‘Nazomer op de 
Roode Hoeve’

van 10.00 - 16.00 uur

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

LOONBEDRIJF DREIERINK

Voor meer informatie bel: Loonbedrijf Dreierink
Telefoonnummer: 0571-291963 te Terwolde

  Mestscheider met hoge capaciteit
  Geschikt voor Green Bedding met hoog drogestof gehalte
  Mestscheiden en overpompen in 1 werkgang
  Dikke fractie geschikt voor de mestverwerkingEen werkende senioren man zoekt per direct een studio/

kamer. tel 06 49 52 19 47

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

06-13456651

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 

Sportmassage, Medical 
Taping, Dorn methode. www.
gerda-keeps-you-going.nl 
06 24407644, 055 3231614

Het juiste adres voor dier, 
tuin en hobby: Fa. Vorder-
man Wijkseweg  7 Terwolde, 

Tel. (0571) 291205

Wij bieden contant geld op 
uw auto, motor, boot of 

klassieker. RDW vrijwaring, 
ook sloop auto’s Twellotra-
ding.com 06 14 10 10 86 of 

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

Hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 
24 12 / 06 52 02 45 53 Wilp.

Voor 2e hands fietsen kijk op 
www.polletjefietsen.nl

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

vergoeding. Tel 06-14101933

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960, vraagt alles op 
antiekgebied, verzorgt taxaties v.verz./verd.beëd makelaar/
taxateur kunst/antiek. F. Van der Veen. Tel: 06-53 92 39 95

(Medisch) Pedicure aan 
huis, jarenlange ervaring, 
met eventuele vergoeding 

zorgverzekering. info: 06 15 
86 27 04

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle bouw-

werkzaamheden. Timmerwerk-
plaats, kozijnreparaties e.d. 

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

www.bertpetersbouw.nl

Geen zin om te koken! www.
gewoonthuisbezorgd.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen v.a. 
E135,- sportzolen v.a. E120,-. 

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-

14375736 www.mulderortho-
pedie.nl

Te koop: pompoenen en 
kalabassen voor decoratie en 

consumptie, Rijksstraatweg 
231, Teuge

Te koop: donker blauwe leren 2 
zitsbank E. 70,- (0571) 27 45 

03

Kom zelf mode maken van 8 
tot 80 bij modevakschool  

“All Fashion” Twello,  
tel. 0571 274503.

T.K. 3,9 Ha. Maïs, Holthoe-
vensestraat 9, Wilp A,  H 

Streppel 06-25107061, briefjes 
inleveren t/m 10-09-2016

Stoere sterke en vrolijke 
kinderkleding maken dat kan 

bij “All-Fashion”  
(0571) 27 45 03

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Mineola 10 stuks  2.99

IJsbergsla   0.59

Hollandse pruimen kilo  1.99

  
10 stuks 2.49

  0.69

  
500 gram 1.49

Nectarines

Paksoy

Aarbeien nu nog vol-op ( = op)

op = op

Buurman 
Vleesch & Vis

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

4.00

3.50

2.25

1.25
Kruudmoes

Sate in saus
uit eigen keuken

Barbecueën? Kijk op
www.buurmantwello.nl

Gebraden runder rollade
vers uit de grill

Boterhamworst speciaal
uit eigen Worstmakerij

Kip burgers

25 t/m 29 augustus 2016

500 gram

400 gram 100 gram

100 gram

5 halen 4 betalen

K d B

K

5

Oosterse 
procureurschotel

400

Heerlijke malse stukjes

varkensvlees met een Oosters tintje

400 gram

Kip burgersK

e

OOosterse
tel

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

Ovenschaal Viskwartet

Visvariatie roerbak

Zalm á la minuut

1.95

3.50

7.50

100 gram

200 gram

2 voor
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Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

     

Sutton 15 - 7327 AB - Apeldoorn
Telefoon: 055 5415132 
Fax: 055 – 5414733 
Email: info@enwij.nl

www.enwij.nl

 

• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)

Dubbeldooiers – iets speciaals
VAASSEN.- Frans en Marianne 
Keurhorst runnen samen met hun 
drie zonen meerdere kippenbe-
drijven. Aan de Geerstraat in Vaa-
sen en de Bekendijk in Terwolde 
staan eierautomaten en daarmee 
wordt het de klant erg gemakke-
lijk gemaakt om op elk tijdstip 
– behalve op zondag - eieren te 
kunnen kopen, waaronder een 
bijzonder soort: dubbeldooiers. 

“Ooit zijn wij aan de Bekendijk in 
Terwolde met een krokettenauto-
maat begonnen”, vertelt de goed-
lachse Frans, “daar deden we uiter-
aard geen kroketten in, maar eieren. 
Nu is het alweer vijf jaar geleden dat 
hier een echte eierautomaat staat en 
dat vinden de mensen erg prettig”. 
 
De kippen die deze eieren ‘produce-
ren’ komen uit Nederland en Duits-
land en zijn wel 1,5 kg zwaarder dan 
gewone scharrelkippen. Het is een 
natuurlijk proces in de buikholte 
van grotere dieren, er hoeft niets 
speciaals voor te gebeuren. “Mis-
schien dat die kippen bij de eerste 
leg van zo’n groot ei wat extra moei-

te moeten doen om het eruit te per-
sen, maar vervolgens valt dat gezien 
hun lichaamsbouw wel mee. 
 
Volgens de eigenaren van Pluimvee-
houderij Keurhorst VOF komen de 
mensen van ver om hier de dubbel-
dooier-eieren te kopen, omdat deze 

in de buurt niet te verkrijgen zijn en 
men met twee dooiers per ei goed-
koper uit is. Van een overvloed aan 
dubbeldooiers is echter geen spra-
ke. Het blijft een schaars product. 
Slechts twee koppels kippen per jaar 
leveren de eieren. Het is druk en de 
automaat wordt dagelijks gevuld. 
“Het heeft iets bijzonders zo’n auto-
maat aan de weg”, vertelt Marianne, 
“de mensen vinden het plezierig om 
hier te komen. Ze hoeven niet naar 
de supermarkt en worden niet op 
de vingers gekeken. Bovendien zijn 
wij 15 uur per dag open, 6 dagen 
per week. De zondag willen we toch 
graag rustig houden. 

Spetterende seizoenstart KBO
TWELLO.- Dinsdag 30 augustus vindt om 14.00 uur de 
opening van het seizoen voor de KBO-ers plaats in de Möl-
lenschure. Het belooft een gezellige middag te worden. Het 
KBO-koor zal optreden met een geheel nieuw repertoire met 
nummers waarbij uit volle borst kan worden meegezongen. 
Ook treedt ‘Typisch Carolien’ op. We weten nog niet in de 
huid van welk typetje ze verschijnt. Wat we wel zeker we-
ten is dat het met de aanwezigheid van Typisch Carolien 
altijd lachen geblazen is. Met andere woorden: het wordt 
een spetterende middag.

Typisch Carolien.

Hilarische middag 
op Kleine Noordijk

WILP.-  Caroline Buitenhuis kon-
digt de voorstelling ‘Het concert des 
levens’ van het vocale trio Roux-
lala aan. Ooit maakte zij zélf deel 
uit van de toen nog geheten groep 
‘Mama Roux’ en waardeert als geen 
ander hun talenten. Een bijzonder 
optreden, waarvoor speciaal het 
enthousiaste publiek van de Kleine 
Noordijk door Rouxlala was uitver-
koren na hun optreden in januari. 
Want deze middag staat in het teken 
van de opnames voor een promotie-
film en het publiek beseft of komt er 
gauw achter dat het af en toe wordt 
betrokken bij de voorstelling. 

De missie van het lieftallige drie-
span is beroemd worden naast het 
bestieren van een druk huishou-
den. Hun springplank is daarbij de 
strijkplank. De dames vertellen en 
zingen over hun leven en over alle-
daagse beslommeringen, permanent 
op de achtergrond de strijkplank, 
bewapend met emmers, pannen en 
flessen en ander keukengerei, waar-
mee zich klanken laten produceren. 
De één gescheiden, de ander geluk-
kig getrouwd of pas verliefd, ieder 
met zijn eigen problemen en wie de 
schoen past die trekt hem op deze 
middag aan. 
 
Veel facetten die het leven te bieden 
heeft komen aan de orde en juist de 
herkenning spreekt tot de verbeel-
ding en leidt tot veel bijval. Hilari-
teit en ingetogenheid strijden niet 
zelden om voorrang. Mieke Rous, de 
initiator van de groep en tekstschrij-
ver, Tynke Luske en Daan Kien ont-
poppen zich als ware cabaretières, 
spelen accordeon en gitaar en wat 
er anders nog aan allerlei keukenge-

reedschap onder de noemer ‘instru-
menten’ zou kunnen vallen. Zelfs 
het bespelen van wasbakontstop-
pers hebben ze zich eigen gemaakt 
en weten daar nog een melodie uit 
te persen. 

Met heldere, mooie stemmen, goede 
timing en een uitgesproken goede 
articulatie, zodat de spraakklanken 
duidelijk uit hun mond komen en 
goed verstaanbaar zijn, verrassen 
ze het publiek dat keer op keer en-
thousiast applaudisseert. De aan-
doenlijke huilpartij om de dood van 
tante Stien, die het dorpscafé runde, 
is vermakelijk en met een rol toilet-
papier worden de tranen gedroogd. 
Regelmatig wordt het publiek aan-
gemoedigd mee te doen en dat leidt 
keer op keer tot hilarische taferelen. 
De romantische liefde wordt bezon-
gen, die vaak eindigt in een drama, 
en de ‘man met zijn minzame lach’ 
wordt volledig afgeslacht. De meest 
gruwelijke suggesties worden ge-
daan om zich van een dergelijke 
‘wolf in schaapskleren’ te ontdoen. 
Dat ze veel gevoel voor ironie heb-
ben, kan niemand ontkennen. Daar-
op volgt luid gejuich door de dames 
in het publiek en wolvengehuil door 
de heren. 
 
Wat geboden wordt is een vermake-
lijk en uitermate goed staaltje caba-
ret. Stoutmoedig en ondeugend met 
veel gevoel voor humor en drama. 
Het kost de toeschouwers geen en-
kele moeite op bij de les te blijven, 
te participeren met het vocale trio 
en uit volle borst te lachen. Tot slot 
wijst Daan bescheiden op Mieke met 
de woorden: “Zij is onze roex, wij 
zijn maar de lala!”

Startzondag Dorpskerk
TWELLO.- Afgelopen maandag zijn in Twello en Apeldoorn de scholen begonnen en aanstaande maandag gaan ook de 
kinderen in Deventer weer naar school. De vakantietijd zit er daarmee voor velen op. Voor degenen die niet aan school-
vakanties zijn gebonden suddert die tijd nog een beetje na in september, maar er staat een nieuw seizoen voor de deur.  
De kerkdiensten in de Dorpskerk van Twello zijn de hele zomer gewoon doorgegaan, maar toch is er ook daar sprake 
van een soort nieuwe start. Aanstaande zondag, 28 augustus, wordt daarom de startzondag gevierd. Om 10.00 uur is 
er een dienst voor groot en klein. Het thema van de dienst is ‘Een cadeau van God’. Uit de Bijbel wordt de gelijkenis 
over de talenten gelezen. Welke talenten zijn er in de gemeente, is de vraag? En wat voor goede dingen kunnen we 
met die talenten doen, in de kerk en daarbuiten? 
Na de dienst bent u van harte welkom om nog een poosje te blijven. Er is koffie en thee met wat lekkers en met een 
aantal spellen kunt u nog meer van elkaars talenten ontdekken. Leuk voor jong en oud. U bent hartelijk welkom in 
de Dorskerk.

Texelaar Keuring Wenum Wiesel
NIJBROEK/WENUM.- Op Zaterdag 
13 Augustus was er in de Oranjehal 
in Wenum de keuring voor Texe-
laars. In totaal waren er ongeveer 
220 stamboekdieren die in ver-
schillende klassen het tegen elkaar 
opnamen. De keuring is inmiddels 
uitgegroeid tot een van de grootsten 
van Nederland en vanuit het hele 
land waren er inzenders met hun 
beste dieren. Er waren ook weer een 
aantal inzenders uit de regio. Bij de 
Blauwen was kampioen oude ram-
men de ram van Versteeg uit Herwij-
nen, de kampioen 2 jarige rammen 

was van Laurensen uit Oirschot, 
kampioen 1 jarige rammen was van 
comb. Bonhof uit Nijbroek. Bij de 
oude ooien was de kampioen van 
Bos uit Doornspijk en de kampi-
oen 1 jarige ooien niet gezoogd was 
van Laurensen en voor de 1 jarige 

gezoogd was de kampioen van  De 
Boom uit Neer. Bij de Dassenkop 
Texelaars waren de kampioens prij-
zen bijna allemaal voor dezelfde 
fokker nl. van Beyeman uit Ooster-
wolde hij had zijn dieren er goed bij 
staan.

Foto: Cynthia Beijeman

“Ik denk dat ik een probleempje heb!”

“EXTREEM SPORTEN IN DE VAKANTIE”



BROUWER
Voorstondensestraat 34  Hall  
T (0313) 65 90 05  F (0313) 65 22 91
E info@brouwer-eerbeek.nl  
W www.brouwer-eerbeek.nl
Aan het Apeldoorn-Dierens kanaal bij de Eerbeeksebrug

OPENINGSTIJDEN
Showroom:
ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur
donderdag 08.30 - 20.00 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Bouwmaterialen:
ma t/m vr 07.30 - 17.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

BOUWMATERIALEN

KEUKENCENTRUM

SANITAIRSPECIALIST

De voordelen 
van Brouwer:
• Groot assortiment
• Ruime voorraad
• Alles onder één dak
• Deskundig advies
• Containerservice

BALKHOUT

BOUWMATERIALEN

Brouwer, óók voor uw constructiehout en plaatwerk. 
U kunt bij ons terecht voor tengel- en  balkhout 
tot  planken  verkrijgbaar in diverse kopmaten en 
lengtes. Ons  assortiment plaatmateriaal bestaat 
uit MDF, Multiplex, Spaanplaat, en underlayment 
in diverse afmetingen. We kunnen zowel kleine als 
grote partijen razendsnel  leveren. Ook bezorgen we 
uw bestelling naar wens op locatie.

PLAATMATERIALEN

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

PUNTJES
www.fijnschilderen.nl    -    info@fijnschilderen.nl

Iedereen kan leren schilderen!

Academie voor Realistische Schilderkunst Deventer
Van Hetenstraat 57, Deventer 
Telefoon: 0573 - 45 90 85 of 06-53265028

U kunt meer dan u denkt! Door onze klas-
siekale lesmethode maakt u in korte tijd 
een fraai schilderij. Het resultaat van onze 
cursisten laat overduidelijk  zien, dat ieder-
een realistisch kan leren schilderen. 
Tijdens de GRATIS kennismakingsles leert 
u, door te doen, één van de vele technie-
ken van het fijnschilderen. U maakt een 
klein stilleven dat u na afloop mee naar 
huis kunt nemen. 

U leert het allemaal op een professionele wijze aan de 
Academie voor Realistische Schilderkunst in Deventer

LANDSCHAPPEN - STILLEVENS - DIEREN - PORTRET - MODEL 
ZEEGEZICHTEN - BLOEMEN - MINIATUREN - TEKENEN

MAGISCH REALISME - HYPER REALISME 

GRATIS kennismakingsles!Vrijdag 26 augustus of
Zaterdag 27 augustus of
Vrijdag 2 september of
Zaterdag 3 september of
Vrijdag 9 september of 
Zaterdag 10 september
‘s Ochtends van 9.30 tot 12.30 uur.

De opleiding realistisch schilderen kunt u op 4 manieren volgen;1. Jaaropleidingen (30 weken van 2,5 uur)Ochtend-, middag- of avondlessen op verschillende dagen in de week.  De start van de jaaropleiding is in de week van 19 sept 2016.2. Weekopleidingen (5 dagen van ma. t/m vr. van 9.30- 16.30 uur + 4 terugkomdagen). Meerdere groepen door het hele jaar.3. Dag-/maandopleidingen (9 vrijdagen of zaterdagen gedurende 9 maanden). Meerdere groepen door het hele jaar. 4. Dag-/weekopleidingen (1 dag in de week gedurende 9 weken). Op onze website leest u meer over de diverse mogelijkheden, o.a. deelopleidingen en portretschilderen in 8 dagen. Meerdere groepen door het hele jaar.
Opleidingen al v.a. 

e 45,- per mnd. *

De kennismakingsles is gratis. Voor materiaal-gebruik vragen wij een bijdrage van e 10,-.

ACTIE HPL stroken merk Trespa 
va €4,99/m1. Bel Griffioen in 
Teuge 06-41015473/ 055-

3231307 (ook op Marktplaats)

Volg ons ook op www.facebook.com/EvennaarOonk
en op www.facebook.com/BoekenvanOonk

Boekhandel Oonk | Stationsstraat 4 Twello
Telefoon 0571 - 27 15 09 | info@evennaaroonk.nl
www.evennaaroonk.nl

Voor al je
schoolspullen...

BACK 
TO 

SCHOOl

Graszoden, hedera, laurier, bloeiende najaarsplanten, sierheesters, 
alles voor uw tuin. www.kwekerijhetveld.nl, Veldweg 50, 

Klarenbeek (055) 301 14 51 

Te koop gevraagd bouwper-
ceel max. 500m2 groot, max 
500 m uit centrum Twello. 06 

10 93 88 58

Klussen, bestrating, schilderen 
en tuinaanleg wimvanvelde.nl 

055-3231449 (de Vecht)

Schoon thuis 
Interieurverzorgster 

Betrouwbaar met jarenlange 
ervaring. schoonthuis@gmail.
com, tel. (0570) 61 56 60 of 

06 12 90 94 51

Wij zoeken een vrouwelijke schoonmaakhulp voor het 
sanitair gebouw op de camping. Dagelijks door de week ca. 2 

- 3 uur. Bel voor meer informatie naar 06-57333303

Grote Rommelmarkt Wilp 
zaterdag 3 september. 

aanvang 9.30 uur tot 14.00 uur 
Hippisch Centrum Zuidwijk. 

Grotenhuisweg 59 Posterenk 
t.b.v. kerkactie Wilp

Vereniging Groei en Bloei 
afdeling Deventer start op 7 en 

9 september een nieuwe 
cursus bloemschikken voor 
zowel beginners als gevorder-
den. Zie ook deventer.groei.nl
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GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

Rijksstraatweg 153-155, Twello, 0571 27 62 00, 
info@glastechniektwello.nl, www. glastechniektwello.nl

K WA L I T E I T  -  VA K M A N S C H A P  -  D U U R Z A A M H E I D
- HR++ GLAS

- KOZIJNRENOVATIE

- DOUCHEDEUREN
Let op: Subsidie op HR++

glas in de gemeente Voorst.
Kijk op onze website.

NJO Muziekzomer Gelderland 2016

Muzikale proeverij in Dorpskerk
WILP.- Ondanks vakantie en de 
maandag, een ongebruikelijke dag 
voor een concert, is in de Wilpse 
Dorpskerk elke stoel bezet. Er is 
veel applaus voor het vijftal jonge 
musici, dat zich vanaf het begin 
vol overgave in het diepe stort. 
Het is het Intercontinental Wind 
Quintet, een gelegenheidsensem-
ble bestaande uit drie dames en 
twee heren met vijf verschillende 
nationaliteiten, afkomstig van het 
Conservatorium in Amsterdam. 

Zij zijn goed op elkaar ingespeeld 
en tegelijkertijd wordt duidelijk hoe 
goed de instrumenten met elkaar 
harmoniëren, want het samengestel-
de instrumentarium is niet bepaald 
alledaags, maar zeker verrassend en 
verfrissend. Er wordt begonnen met 
de Nederlandse componist Jurriaan 
Andriessen. Zes Spaanse dansen, 
temperamentvol en vrolijk, afgewis-
seld met een enkele rustige dans. De 
Italiaanse componist Ottorino Res-
pighi volgt. Het Quintetto heeft hij 
op 20jarige leeftijd geschreven, maar 
nooit afgemaakt. Een erg kleurrijk 
geheel, ook door de verscheiden-
heid aan instrumenten. De timing is 
uitstekend en telkens wordt er waar-
genomen dat er gloedvol en met veel 
passie wordt gemusiceerd. Grappig 
is het tweede gedeelte met afwisse-
lend staccato en legato. 

De Vlaamse componist, percus-
sionist en muziekpedagoog Wim 
Henderickx is in 1962 geboren. Zijn 
hedendaagse compositie ‘IO’ wordt 
gekenmerkt door intense expres-
siekracht. De titel verwijst naar de 
Jupitermaan, waar vulkanische ex-
plosies plaatsvinden. Abstracte mu-
ziek, maar spiritueel. Elk instrument 
schijnt zijn eigen verhaal te vertel-
len dat in een geheel samenvloeit. 

De muziek laat zich zonder veel in-
spanning beluisteren, maar is aparte 
kost. Een opeenvolging van klanken 
is voor de klassieke luisteraar onge-
twijfeld even wennen. Het stuk heeft 
een krachtige energieke sfeer, waar-
bij de uiterste mogelijkheden van de 
instrumenten worden benut. Af en 
toe lijkt de fluit liefelijk kwetterende 
vogelgeluiden te produceren. On-
danks alle onwennige en avontuur-
lijke geluiden wordt de compositie 
bij het publiek uitermate enthousi-
ast ontvangen. 
In de klanken van het ‘Dechovy 
quintet’ van Pavel Haas, een Tsjechi-
sche componist die tijdens de Holo-
caust in Auschwitz is vermoord, ligt 
tragiek, overschaduwd door duis-
tere wolken, maar de lucht klaart af 
en toe op en de zon baant zich een 

weg. Ook hier weer een vraag- en 
antwoordspel van individuele in-
strumenten en gezamenlijk ‘geklaag’ 
versterkt de emoties. Vrolijkheid 
gaat uiteindelijk zegevieren. Tus-
sendoor – volstrekt ongebruikelijk – 
wordt er geapplaudisseerd, bij wijze 
van waardering. Summer Music van 
De Amerikaan Samuel Barber is aan-
vankelijk melodieus en meeslepend, 
dan sprankelend en verrassend door 
steeds wisselende klankbeelden. 
Zomerse klanken waarin een stukje 
natuur is verwerkt en – zo lijkt het – 
vogelgeluidjes zijn te horen. 
De avond laat zich kwalificeren als 
opmerkelijk. Met een hoog kwa-
liteitsgehalte, dat uitzonderlijk is 
voor een gelegenheidsensemble. Het 
‘toetje’, een Japans slaapliedje, is een 
leuke afsluiting. 

V.l.n.r.: Eliska Horehledova – fluit, Alexander van Eerdewijk – hobo, 
Banri Hoshi – fagot, Diechje Minne – hoorn, Roberta Cristini – klarinet. 

Weerbaarheidstraining voor kinderen 
‘samen in contact’
TWELLO.- De weerbaarheid van 
kinderen is, net als bij volwasse-
nen, belangrijk voor het algehele 
functioneren. Immers, een weer-
baar kind durft eerder zichzelf te 
zijn en zit beter in zijn/haar vel. 
Rolf Tijssen gaat op donderdag 8 
september starten met een nieuwe 
cursus van acht lessen. 
 
Deze weerbaarheidstraining is voor 
ieder kind geschikt, want deze trai-
ning maakt een kind niet alleen 
zelfverzekerder, maar ook een stuk 
sterker, zowel fysiek als mentaal. Fy-
siek en mentaal lekker in je vel zitten 
maakt dat je meer vertrouwen hebt in 
jezelf. De kinderen die wij het afge-
lopen jaar hebben geholpen kwamen 
bij ons om zeer diverse redenen, bij-
voorbeeld omdat ze: “gepest werden 
op school of in de buurt, zich niet 
zeker voelden, last hadden van de 
scheiding van hun ouders, zichzelf 
niet durfden te uiten op school, bang 
waren om te gaan slapen, niet goed 
voor zichzelf konden opkomen, in 
een onprettige leefsituatie verkeerden 
en individuele aandacht zochten. “

Wat leer je bij deze 
weerbaarheidstraining? 
De weerbaarheidstraining kan zo-
wel in groepsverband als individu-

eel gevolgd worden. Zowel bij de 
groepstraining als bij de persoonlijke 
training komen een aantal vaste on-
derdelen aan bod die bijdragen aan 
het doel om van elk kind een ‘weer-
baar kind’ te maken. Onderdelen 
die aan bod komen: “Lekker jezelf 
te zijn, opkomen voor jezelf, je gren-
zen aangeven en bewaken, letterlijk 
en figuurlijk stevig in je schoenen 
staan, Jezelf in veiligheid te brengen, 
omgaan met je angsten, je lichaam en 
hoofd sterker maken, grenzen verleg-
gen en niet te snel opgeven. Maar ook 
verdediging en aanvalstechnieken le-

ren vanuit verschillende vechtsport-
disciplines. Een belangrijk onderdeel 
is “hoe ga je om met boosheid.”
De cursus weerbaarheid in groeps-
verband wordt gegeven bij Wenters 
sports in Twello en start op donder-
dag 8 september van 17.00-18.00 
uur voor kinderen van 7 jaar en 
ouder.  De kosten van deze cursus 
bedraagt € 85, - incl. cursusboek en 
het boek ‘Het leven op de trampoline’ 
geschreven door Rolf Tijssen. Voor 
meer informatie of opgave 06-
23618807 of op www.tijssenweer-
baarheid.nl kijk ook op facebook.

Leren afreageren is een middel om je hoofd leeg te maken.

Windhozen
Een windhoos is een wervelwind die vaak als een trechtervormige slurf 
onder een onweerswolk zichtbaar is. Windhozen horen tot de gevaar-
lijke weersverschijnselen die zich ook in Nederland kunnen voordoen. 
Vooral in de zomerperiode, maar soms ook in de winter, kunnen on-
weersbuien samengaan met windhozen. Een rotatie in de aangezogen 
lucht wordt dan versterkt en kan snelheden bereiken van een paar hon-
derd kilometer per uur. De windhoos trekt met de bui mee en laat door 
wind en grote luchtdrukverschillen een spoor van vernielingen achter. 
Als de opstijgende lucht vochtig is, wordt de omhoog wervelende lucht 
zichtbaar als een trechtervormige uitstulping onder de wolk. Door het 
voortbewegen van de wolk met slurf en al kan een schadespoor ontstaan 
van soms kilometers lengte. Soms bevat de windhoos objecten die tij-
dens de tocht over het aardoppervlak zijn opgezogen. Het voorbijtrekken 
van een hoos gaat gepaard met een enorm lawaai.

Eindelijk een paar dagen zomer
Deze  week hebben we eindelijk weer een mooie vleug zomerweer.
Donderdag loopt het kwik  al  op naar tropische waarden. We komen uit 
op 30 graden.
Vrijdag ook volop zon bij ook dan 30 graden.
Zaterdag lijkt de klapper van deze week, dan 32 graden met zon maar 
ook een paar stapelwolken.
Zondag laat de temperatuur een veer met dan 24 graden. Met volop zon.
Na het weekeinde temperaturen rond de 21 graden.

Mark  Wolvenne, Terwolde

Johanna en Jan Gerrit Weijers 60 jaar getrouwd 
‘Koeien zijn mijn lust en mijn leven’
TEUGE.- Hun beider wieg stond in Teuge en daar wonen ze nog steeds. 
Op de Zandenallee 8 is Jan Gerrit geboren en getogen; op de boerderij 
met varkens en kippen van zijn ouders. Op 10 minuten fietsafstand aan 
de andere kant van het vliegveld aan de Ganzevlesweg woonde Johan-
na ook op de ouderlijke boerderij. 

Ze heeft de Huishoudschool in Twello bezocht en vervolgens op de boerderij van 
haar ouders gewerkt, maar verrichte daarnaast ook afwisselend huishoudelijk 
werk op boerderijen van kennissen of buren als er nood aan de man was. Wat ze 
op de naailessen had geleerd, dat heeft ze later veelvuldig toe kunnen passen. 
De naaimachine stond dikwijls op tafel voor verstelwerk, dat deed ze nooit met 
tegenzin. Jan Gerrit kende ze al vanaf de lagere school. 
Op een gezamenlijke avond van de plaatselijke Jeugdvereniging – zij bij de mei-
den, hij bij de jongens – liepen ze elkaar weer tegen het lijf. Ze vonden elkaar 
leuk en hij bracht haar naar huis. Daar maakten ze direct een volgende afspraak 
en nadat men elkaar een tijdlang buiten het huis had ontmoet, zoals het zich 
toentertijd voor een jong stel betaamde, kwam hij geleidelijk aan steeds vaker bij 
haar thuis. Ze waren een tijdlang verloofd voordat ze trouwden in 1956. Aan de 
boerderij van zijn ouders werd toen een stuk aangebouwd, en om het jonge paar 
de ruimte te geven namen zijn ouders hun intrek in het nieuwe gedeelte. Dat was 
niet alleen leuk maar kwam ook nog eens goed uit, omdat vader niet alleen boer 
was maar ook veehandelaar en nu vaker op pad kon voor de handel. Het boeren 
ging Jan Gerrit altijd goed af, hij had de Landbouwschool in Apeldoorn bezocht, 
waar hij elke dag naar toe fietste en op de boerderij van zijn ouders gewerkt. 
Doordat hij op de boerderij onmisbaar was kreeg hij vrijstelling van dienstplicht. 
Het gezinnetje breidde zich uit toen in 1957 dochter Ans werd geboren en vier 
jaar later hun zoon Gerrit. Hun zoon heeft nooit zijn ouderlijk huis verlaten en 
woont er nu met zijn eigen gezin sinds zijn ouders de boerderij hebben verlaten, 
omdat het huis van de buurman te koop kwam. “Mijn vader komt dagelijks nog 
twee keer op de boerderij om de kalveren te voeren en bij voorbeeld de ligbedden 
van de koeien aan te harken.” “Ik heb mijn leven lang tussen de koeien gelopen”, 
voegt vader er snel aan toe, “zij zijn mijn lust en mijn leven”. Moeder Wijers kan 
het niet laten om ook een passende opmerking de plaatsen: “Ik heb altijd gezegd; 
Ik ben getrouwd met oe en de koe!” Werken in de tuin doet ze niet meer, dat laat 
ze aan haar man over, maar genieten daarvan dat doet ze wel. En na de aanschaf 
van een zitmaaier is dat voor Jan Gerrit een stuk comfortabeler geworden. Er is 
leuk contact met beide kinderen, vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. 
Kleindochter Jasmijn en kleinzoon Casper komen geregeld langs voor de gezel-
ligheid en wat huishoudelijk werk. “Maar verder redden we ons nog prima zélf”, 
benadrukt de vrouw des huizes, “mijn man rijdt nog auto en de boodschappen 
doen we ’s ochtends samen.” Klokslag zeven gaat het echtpaar uit de veren (“Dat 
zijn we zo gewend”) en er verstrijkt geen dag zonder het gezamenlijk ontbijt. Elke 
dag genieten ze nog van het weidse uitzicht en aan de zuidzijde kijken ze in de 
verte op het vliegveld. “Af en toe landt er door een stuurfoutje een parachutist 
bij ons in het weiland ”, lacht vader Weijers, “maar last van het vliegveld hebben 
we nog nooit ondervonden”. Het echtpaar woont met veel plezier in Teuge, daar 
kent men volgens hun zeggen nog echte noaberschap  en is iedereen nauw bij 
elkaar betrokken. 
Burgemeester Penninx heeft het echtpaar op hun trouwdag bezocht en gefelici-
teerd en bij De Groot in de Vecht is er feest gevierd. 
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Muziek op Schoot 
voor kinderen en ouders
TWELLO.- Of samen met opa en 
oma. Kinderen vanaf ongeveer 1 tot 
4 jaar kunnen samen zingen, spelen, 
muziek maken en plezier hebben. 
Het stimuleren van de muzikale 
ontwikkeling ondersteunt allerlei 
facetten van de totale ontwikkeling. 
Bij voorbeeld de motorische ont-
wikkeling, in je handen klappen, 
spelen op een instrumentje en de 
taal-/spraakontwikkeling. Door het 
zingen van liedjes en muziek ma-
ken worden emoties opgeroepen en 
wordt de zintuiglijke en verstande-
lijke ontwikkeling bevorderd. Denk 
bij voorbeeld aan blokjes bouwen en 
op het juiste moment omgooien.

De cursus bestaat uit 10 lessen 
van 45 minuten, de eerste les start 
woensdag 14 september om 9.00 uur 
in het Kulturhus in Twello. De les-
sen worden gegeven door Lidia Olst-
hoorn, Bevoegd ‘muziek op schoot 

docente’, aangesloten bij Muziekles-
sen Twello. Voor meer informatie 
kunt U contact opnemen met : olst-
hoorn@kpnplanet.nlOpen avond jeugdorkest Mondolia

Tieneke zingt voor ‘k LEEF 
VOORST.- Tieneke Berkhof  is mas-
sagetherapeut  en geeft al  ruim vijf 
jaar iedere donderdagmiddag  vrij-
willig massages aan mensen met kan-
ker bij de Stichting ‘k LEEF in Apel-
doorn. (www.stichtingkleef.nl)  Dit 
is een inloophuis voor mensen die 
kanker hebben (gehad), hun naasten 
en nabestaanden.
Naast masseren is ook zingen haar 
grote hobby. “Op dertigjarige leeftijd 
ben ik ontdekt door een organist die 
-zo brutaal als hij was- voor mij een 
afspraak maakte bij een zangpeda-
goog. Ik had talent en als gemotiveer-
de amateur kreeg  ik jaren maande-
lijks les van mevrouw Jo Bollekamp, 
hoofdvakdocente van het Rotterdams 
Conservatorium. Jaarlijks  gaf zij een 
muzikale soiree in de kleine zaal van 
de Doelen. Ook heb ik meegedaan 
aan het TV programma ”Una Voce 

Particolare”. Zingen met een profes-
sioneel orkest onder leiding van Jan 
Stulen, daar krijg je vleugeltjes van,” 
aldus Berkhof. Haar grootste wens is 
een benefietconcert voor deze bijzon-
der Stichting ‘k Leef te organiseren.
Zaterdagavond 27 augustus 2016 
vanaf 20.00 uur treedt Tieneke op 
in de Dorpskerk te Voorst. Komt 
u ook? Zeg het voort aan jullie fa-
milie, vrienden en bekenden. Vier 
solisten, een pianiste en een opera-
koor uit Zevenaar hebben toegezegd 
voor niets te willen meewerken. Ze 
hoopt na afloop een mooi bedrag aan 
genoemde stichting te kunnen over-
handigen. Het programma bestaat 
uit bekende melodieën uit opera, 
operette en musical. De Dorpskerk 
in Voorst is een knus kerkje met 
een prachtige akoestiek. Toegangs-
kaarten kosten € 15,- per stuk en 

zijn verkrijgbaar bij het Dorpshuis 
aan de Schoolstraat 14 in Voorst 
ook via info@dorpshuisvoorst.nl. 

OOSTERHUIZEN.- Op dinsdag 6 
september houdt muziek- en amu-
sementsvereniging Mondolia uit 
Oosterhuizen een open avond voor 
kinderen, die muziek willen leren 
maken en interesse hebben in de ver-
eniging. Vanzelfsprekend zijn ouders 
ook van harte welkom om een kijkje 
te nemen. Deze avond begint om 
19.00 uur en wordt gehouden in de 
peuterspeelzaal van het dorpshuis te 
Oosterhuizen. Kan uw kind nog geen 
bladmuziek lezen of een instrument 
bespelen? Geen probleem, ook dan 
kun je bij de vereniging terecht. 
 
Jeugdorkest
Het orkest bestaat uit een groep kin-
deren, die het leuk vindt om samen 
muziek te maken. De instrumenten, 

die in het jeugdorkest worden ge-
bruikt, zijn: melodica’s, accordeons, 
keyboard, piano, gitaar en een drum-
stel. Ze spelen zang- en instrumentale 
nummers, die ze zelf uitgezocht heb-
ben. Daarnaast wordt er voor de jaar-
lijkse uitvoering een showelement 
van enkele nummers toe gevoegd. 
Denk daarbij aan dansen, (mini-)to-
neelstukjes en verkleden. Om een in-
druk te krijgen van wat ze op een uit-
voering brengen, kun je op de website 
een compilatievideo van verschillen-
de uitvoeringen vinden.
 
Mondolia
Mondolia is een muziek- en amuse-
mentsvereniging uit Oosterhuizen en 
is opgericht in 1947 en bestaat uit een 
jeugdorkest en een A-orkest. Daar-

naast geven ze ook les aan jeugdle-
den, die nog geen instrument kunnen 
bespelen en/of noten kunnen lezen. 
 
Heb je interesse en wilt u of uw kind 
eens weten, hoe zo’n oefenavond er 
aan toe gaat? Kom dan naar de open 
avond op dinsdag 6 september om 
19.00 uur in de peuterspeelzaal van 
het dorpshuis te Oosterhuizen (Oude 
Veen 19). Wilt u meer weten over het 
jeugdorkest of de open avond, neem 
dan contact op met Annet van Wijn-
geeren 06 - 33 58 75 06 / annetvan-
wijngeeren@hotmail.com. 
Wilt u meer over de vereniging weten 
kijk dan op de website www.mondo-
lia.nl of bel met het secretariaat, Tina 
Wassink op 06 – 12 18 90 61 e-mail: 
mavmondolia@gmail.com. 

Oud Papier de Hoven
REGIO.- Op zaterdag 27 augustus komen de vrijwilligers weer door de stra-
ten van de wijk om oud papier op te halen. Wilt u het papier graag gebun-
deld, en op tijd, aan de weg zetten? Dan komen wij het papier tussen 9 en 12 
uur ophalen. De opbrengst wordt besteed aan allerlei activiteiten binnen de 
wijk.  -Werkgroep Oud Papier 

Groei en Bloei
REGIO.- De vereniging Groei en Bloei, afdeling Deventer, start op maandag 5 
en woensdag 7 september met een nieuwe cursus bloemschikken. De cursus-
sen worden in Schalkhaar en Deventer gegeven. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar voor zowel beginners als gevorderden. Voor informatie zie de-
venter.groei.nl of neem contact op met Meta Spruit, 0570 – 59 25 33, mail 
groeienbloei.meta@live.nl

Model: Laura
Woonplaats: Twello
Kapper: Monika, Frendz
Visagie: Mieke, Perfect touch
Kleding: Susskind        
Monika (Frendz)
Deze week is het de beurt aan Laura.
Laura die al jaren lang haar draagt was 
best in voor een verandering.We heb-
ben samen overlegd dat we de haren 
op schouder lengte zouden houden. 
Door een ponyparty te knippen krijgt de 
coupe zijn kracht die het nodig heeft. 
De kleur was voor Laura wel even span-
nend. We hebben gekozen voor een 
donkere choko tint, deze kleur accentu-
eerde het geheel. Ook bij haar huidstint 
is het een passend contrast. Van het 
lieve meisje dat de salon binnen kwam, 
staat er nu een jonge vrouw met uitra-
ling waar je niet omheen kan.

Mieke (Perfect Touch):
Dit mag wel een beetje knallen dach-
ten we samen. Je bent jong en durft dan 
wel wat. Deze expressive make-up geeft 
kracht aan de ogen, haar en kleding en 
vraagt weinig tijd om aan te brengen.

(Susskind)
Susskind staat voor casual chic en spor-
tief maar ook voor elke leeftijd. Met de 
juiste keuze vele mogelijkheden voor 
elke gelegenheid. De combinatie maakt 
het spannend en dit komt duidelijk naar 
voren in deze metamorfose. Zwart le-
ren rok, grijs vest, witte blouse. Eenvou-
dig sportief of chic het is maar net naar 
welke gelegenheid u gaat. Bij een zwart 
leren rok denk je vaak aan chic maar hoe 
stoer staat dit niet met een lang grijs vest 
en een basis blouse. De Sneakers  geven 
het geheel een extra sportief uiterlijk. Het 
grijze vest zal zeker ook op een jeans niet 
misstaan het draagt comfortabel, is ge-
maakt van 92 procent katoen en 8 pro-
cent elastan. De zwart leren rok krijgt met 
het dragen van een pump  een heel ande-
re uitstraling en kan zo gedragen  worden  
als chic. Zowel bij sportief als chic past 
de eenvoudige basis blouse. Kortom laat 
u verrassen door de vele mogelijkheden 
van het combineren die Susskind mode 
uw bied. Susskind voor jong en oud voor 
chic en sportief. Wij geven u graag advies 
bij de vele mogelijkheden en verassende 
combinatie’s. De prachtige nieuwe na-
jaarsmode van 2016 is al gedeeltelijk te 
zien in onze winkel. Dorpstraat 16. U bent 
van harte welkom...

Reactie Laura:
Dit is echte metamorfose het lijkt wel to-
verkunst maar om eerlijk te zijn is het niet 
helemaal me eigen ‘ikke’.

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

Gemeentelijke informatie

Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl

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

 De gemeente Voorst feliciteert 
Rick en Thijs Hofman uit Klarenbeek

In Neuville de Poitou (Poitiers) zijn onlangs de Europese kampioen-
schappen largescale 1:6 (radiografi sch bestuurbare auto's) verre-
den. Sinds een drietal jaren rijden Rick en Thijs Hofman uit Klaren-
beek mee in deze klasse met een tweewiel aangedreven auto.
Tijdens de Europese Kampioenschappen kwam Rick Hofman als 
eerste over de streep, gevolgd 
door Thijs op de tweede plaats. 
Gezien de leeftijd van Thijs (15 
jaar) werd hij uitgeroepen als Eu-
ropees jeugdkampioen en Rick 
(18 jaar) als Europees kampioen 
overall. Een hele mooie prestatie.

Wethouder Hans van der Sleen 
bezocht Rick en Thijs en felici-
teerde hen namens de gemeente 
Voorst met de behaalde kampi-
oenschappen.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Koninklijk besluit

Voorst Onteigening onroerende zaken voor uitvoering van het 
inpassingsplan rondweg N345 

Ter inzage van 30-8-2016 t/m 
10-10-2016

Z-HZ_WABO-2016-0210

Omgevingsvergunning

Binnenweg 29 in Twello Kappen amberboom Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0747

Dernhorstlaan 36 in Twello Kappen beukenboom Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0743

Uiterwaarden langs IJssel in Steenenkamer, 
Terwolde, Voorst en Wilp

Verwijderen vegetatie (3e tranche gemeente Voorst) Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0210

Sloopmelding

Van der Duyn van Maesdamstraat 35 
in Twello

Verwijderen van asbest ontluchtingsbuis Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0756

bekendmakingen
Week 34: 24-08-2016

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

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van B&W of de burgemeester 
kan een belanghebbende be-
zwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethou-

ders (of de burgemeester, afhan-
kelijk van degene die het besluit 
heeft genomen), Postbus 9000, 
7390 HA Twello, binnen zes we-
ken na de datum van verzending 
van het besluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending 
van het besluit kunt u bellen 
met (0571) 27 99 11. Omdat 
een bezwaarschrift geen schor-
sende werking heeft, kan tevens 

een verzoek tot een voorlopige 
voorziening worden gericht aan: 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

� De balie VROM is op werk-
dagen geopend van 8.30 uur 
tot 12.15 uur, telefoonnummer 
(0571) 27 93 37. Ook voor vra-
gen kunt u hier terecht.

 Gratis cursus 'Politiek Actief'

De gemeenten Voorst, Brum-
men, Epe en Apeldoorn bieden 
samen de cursus 'Politiek Actief' 
aan.  De cursus is bedoeld voor 
iedereen die er over nadenkt om 
politiek actief te worden, maar 
nog niet precies weet wat de mo-
gelijkheden zijn. Of u na de cur-
sus deze stap ook daadwerkelijk 
zet, is uiteraard geheel aan u. 
De cursus wordt verzorgd door 
Manouk Visser van  Pro Demos.  
En het mooie is: de cursus is 
gratis! De cursus bestaat uit 5 
bijeenkomsten, afwisselend in 
de gemeentehuizen in  Voorst, 
Brummen, Epe en Apeldoorn 
(woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 no-
vember van 19.30 – 22.00 uur). 

Speciaal voor de cursisten uit de 
gemeente Voorst is op woens-
dagavond 26 oktober een intro-
ductie-avond in het gemeente-
huis in Twello. Aanmelden kan 
tot 9 oktober.

Meer informatie vindt u op onze 
website www.voorst.nl/politiek-
actief  Ook kunt u bellen met 
de griffi  e (06) 22 37 52 58  of 
(06) 25 47 13 94 of mailen naar 
raad@voorst.nl

Grootste en meest weelderig bloeiende Bouganville 
van de gemeente Voorst?
TWELLO.- Het zal een jaar of tien geleden zijn dat ik, Jan Klunder, op Vader-
dag een Bouganville met de afmetingen van een potplant van mijn dochter 
kreeg. Deze plant is niet winterhard, dus ik zet hem ’s winters op een vorst-
vrije plek, geef weinig water en verliest de bladeren. In het voorjaar krijgt de 
plant geleidelijk aan meer water en zodra het kan naar buiten. Hij is daar wel 
dankbaar voor want hij is nu uitgegroeid tot een kollossale, rijk bloeiende 
plant. Ik ben benieuwd of er in de gemeente Voorst een groter exemplaar te 
vinden is. Aan het geheel zit nog een sentimenteel kantje; de plant is opgepot 
in een ½ hectoliter (½ mud) kolenmaat van mijn schoonvader.

Kusters kolenhandel was, zoals menigeen nog wel zal weten, gevestigd aan 
de Duistervoordseweg/hoek Grote Barteldweg. In dat kader wil ik nog wel 
opmerken dat het bewuste plein daar  tijdens het klompenfeest ‘Het Meubel-
plein’ gaat heten.

De namen ‘de kolenkit’ of ‘Het Kustersplein’ zou historisch meer in de lijn 
der verwachting liggen.

EHBO-AED-opleiding
 
DE VECHT.- De vakantie is weer voorbij. Het is nu weer tijd voor actie. Op 
6 september begint het herhalings- en trainingsprogramma voor de gedi-
plomeerde EHBO-ers van EHBO de Vecht. Daarnaast gaan de instructeurs 
weer een  EHBO-opleiding verzorgen met AED en alle onderdelen die nodig 
zijn voor het diploma van het Oranje  Kruis. Deze opleiding zal starten op 
dinsdagavond 4 oktober om 19.30 uur en kost €155,- exclusief oefenboekje, 
waarbij 50 euro bij aanmelding. De cursus duurt ongeveer 10 à 11 weken 
bij één avond per week van elk 3 uur. U kunt de aanbetaling overmaken 
op  NL42RABO 01 5080 1998 onder vermelding van, naam en ehbo-cursus.  
 
Ook start de vereniging een cursus bediener AED  (automatische externe de-
fibrilator) voor iedereen die dat wil, ook voor een herhalingstraining. Deze 
zal plaatsvinden op woensdagavond 21 september of 28 september, kosten  
€30,- p/p., met een certificaat van deelname. Dat is tevens een bewijs van 
lidmaatschap, dus je wordt dan ter zijner tijd weer opgeroepen voor een 
nieuwe training. Alle opleidingen worden gegeven bij Café  Restaurant  De 
Groot, Avervoortseweg 2 in De Vecht. Graag voor 15 september opgeven bij 
mevrouw N. de Vries –Bollen, telefoon: 0627013635, of mevrouw G ter Mate, 
telefoon: 0623601592, of mail gerrietermate@hotmail.com.   

mailto:gerrietermate@hotmail.com
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Ons Genoegen
Op dinsdag 6 september, aanvang 
14.30 uur, staat er een spelsoos 
gepland in Ons Gebouw aan de 
Woudweg 119. Op donderdag 15 
september, aanvang 14.30 uur, staat 
er een soos gepland. Voor eventuele 
vragen kunt u Inge de Visser bena-
deren, tel. 055 301 16 00, Mieke 055 
301 21 99 of Etie 055 301 18 90.

Wandelen
Iedere eerste en derde woensdag 
van de maand wordt er samen een 
route van zeven kilometer gewan-
deld in Klarenbeek. Iedereen kan 
aansluiten zonder verplichtingen; 
aan- en afmelden is dus niet no-
dig. Vertrek om 09.30 uur vanaf het 
Multi Functionele Centrum.  Na 
afloop is er gelegenheid om samen 
een kop koffie of thee te drinken. 
Echter net als de wandeling zelf, is 
ook dit geheel vrijblijvend.

Kaartavond
Op de eerste vrijdagavond van de 
maand wordt de kaartavond door 
de kaartcommissie gehouden in 
De Brug in het MFC. Inschrijven 
kan vanaf 19.15 uur. Om 19.45 uur 
worden de kaarten geschud voor 
zowel het klaverjassen en jokeren 
(kruisjassen is komen te vervallen). 
Iedereen is van harte welkom op 
deze altijd gezellige kaartavond. Er 
zijn mooie prijzen te winnen. Tot 
en met mei 2016 wordt er gekaart, 
waarna een vakantieperiode volgt. 
Nadere informatie is verkrijgbaar 
bij Annemiek Hurenkamp, tel. 055 
- 301 15 06. 

Papier ophalen 
Oud papier wordt maandelijks op 
de eerste zaterdag van de maand in 
het Voorster gedeelte van Klaren-
beek, Voorst en Bussloo opgehaald. 
De papierploeg start om 08.00 uur 
en dan dient de container, evt. klei-
ne bundeltjes/dozen papier aan de 
weg te staan. Steun de vereniging en 
houdt het papier gescheiden (a.u.b.: 
géén plastic tussen het papier) en 
dek uw kleine bundeltjes en/of ste-
vige kleine dozen bij slecht weer af.  
Voor Klarenbeek vallend onder 
gemeente Apeldoorn zijn er vier 
containers geplaatst bij Garage 
Schimmel aan de Elsbosweg. U 
kunt hier uw glas, drankenkartons, 
papier en plastic in deponeren. Ver-
zoek: houdt a.u.b. de ruimte netjes/
schoon! 

KLARENBEEK

KORT

Elfde editie Ground Zero Festival
BUSSLOO.- Op zaterdag 27 augus-
tus aanstaande organiseert UDC 
Events in samenwerking met Mul-
tigroove voor de elfde keer Ground 
Zero Festival op recreatiegebied 
Bussloo. Het evenement vindt 
plaats van 21.00 uur ’s avonds tot 
7.00 uur ’s ochtends. Er worden 
25.000 bezoekers verwacht. Vanaf 
maandag 22 augustus start de op-
bouw van het evenement op deelge-
bied ’t Gorsselaar aan de noordwest 
zijde van het recreatiegebied. Bus-
sloo blijft gewoon beschikbaar voor 
dagrecreatie. 

Ground Zero is het enige openlucht 
nachtevenement van Nederland. 
Het is een festival voor de liefheb-
bers van harde dance-stijlen.

Op- en afbouw evenement
Deelgebied ’t Gorsselaar waar het 

evenement plaatsvindt, is afgeslo-
ten voor dagrecreatie van maandag 
22 augustus tot en met woensdag 31 
augustus. Recreanten kunnen gedu-
rende deze periode gebruik maken 
van de overige stranden en ligwei-
den op Bussloo. Deelgebied ’t Gors-
selaar wordt woensdag 31 augustus 
weer opgeleverd.

Ter plekke wordt met borden aan-
gegeven welke delen van het recre-
atiegebied te gebruiken zijn voor 
dagrecreanten. Dagrecreanten zijn 
dus alle dagen van harte welkom op 
Bussloo.

Afsluiting Kneuterstraat
In verband met de calamiteitenrou-
te is een deel van de Kneuterstraat 
afgesloten op zaterdag 27 augustus 

2016 van 19.00 uur ’s avonds tot 
7.00 uur de volgende ochtend. Het 
betreft het deel tussen de aansluiting 
met de Withagenweg en de Breu-
ninkhofweg. De afsluiting staat ter 
plekke met bebording aangeduid. De 
bedrijven in de buurt van Bussloo 
blijven gewoon bereikbaar. Voor 
aanwonenden blijft de Kneuterstraat 
toegankelijk. 
Geluid
Zaterdag 27 augustus vinden over-
dag verschillende geluidstesten 
plaats. Tijdens het festival kan er 
geluidshinder ontstaan. Voor omwo-
nenden en dagrecreanten wordt ge-
probeerd de geluidsoverlast zoveel 
mogelijk te beperken. 

Meer informatie op www.bussloo.
nl of www.groundzerofestival.nl.

Bubbelen bij Lumido
APELDOORN.- In 2012 werd Lumido na enkele jaren afwezigheid op-
nieuw leven ingeblazen. Bernard ’t Jong en Joshua van de Vlag besloten 
toen dat het sprookje rondom de bosvijver in park Berg & Bos nog niet 
over mocht zijn. 

Inmiddels zijn we vijf jaar 
verder en vieren we het 
hele seizoen gepast steeds 
kleine feestjes. Zo geven 
we zo nu en dan gratis en-
treebewijzen weg via de E-
ticketshop op www.lumi-
doapeldoorn.nl, maar ook 
via Facebook. Apeldoor-
ner Jurko van Veenendaal 
heeft zijn zangkunsten 
vertolkt op het podium. 
En het is nu tijd voor de 
kers op de taart.
In samenwerking met sponsor Jacuzzi Verhuur kan Lumido twee jacuzzi’s neer-
zetten. “Lumido is een water en licht spel, dus wij hebben besloten dat de jacuz-
zi’s op het water komen te staan”, vertelt Bernard ’t Jong trots. “Aan de rand van 
het eiland midden op de bosvijver komen op het water twee jacuzzi’s te staan. 
Dit in ieder geval komende zaterdag, maar we zijn nog in bespreking met Jacuzzi 
Verhuur of meerdere dagen ook tot de mogelijkheden behoren”, aldus Joshua van 
de Vlag. En omdat de jacuzzi’s een cadeautje zijn van de sponsor doet Lumido ze 
ook cadeau aan de bezoeker. “Helaas kan niet iedere bezoeker plaats nemen in 
de jacuzzi. Daarom gaan we via Facebook een actie houden om zo in ieder geval 
4 mensen heel gelukkig te maken”, laat ’t Jong weten. 
Wil jij deze unieke beleving op het water zelf mee maken doe dan mee aan de 

facebook actie van Lumido. 
Meedoen kan via www.
lumidoapeldoorn.nl/face-
book 
Mocht het bubbelen op de 
bosvijver niets voor je zijn, 
Lumido is tot en met 3 
september nog iedere don-
derdag, vrijdag en zaterdag 
vanaf 20:30 uur geopend. 
Kaarten zijn te koop bij de 
kassa van Lumido, of met 
een euro korting via www.
lumidoapeldoorn.nl 

http://www.bussloo.nl
http://www.bussloo.nl
http://www.groundzerofestival.nl


Als jij denkt dat het nog beter kan,
dan zoeken we jou.

Een 9 voor 

klant vriendelijkheid.

Van een 9 een 9.5 maken. Dat moet je maar willen. De uitdagingen bij Jumbo zijn enorm. 

Net als de kansen. Omdat het elke dag beter moet voor onze klanten. Dat is de basis van 

ons succes. Daarom zoeken we mensen die samen met meer dan 60.000 collega’s Jumbo 

elke dag beter helpen maken. Ben jij zo iemand?  jumbowerkt.nl

Voor onze winkel in Binnendijk, Michiel de Ruyterstraat 101 zoeken wij

 Hulpkracht Kassa 2-12 uur

 1e medewerker Brood 2 tot 40 uur
Hulpkracht Kassa 2-12 uur 6x
Hulpkracht AGF 2-12 uur 2x
Hulpkracht Brood 2-12 uur 2x
Hulpkracht Pick Up Point 2-12 uur 1x
Hulpkracht Schoonmaak 2-12 uur 1x

Soliciteren bij Jumbo Binnendijk?
Ga naar: http://jumbo3741.personeelstool.nl

Voor onze winkel in Twello zoeken wij 

Hulpkracht Vlees 2-12 uur 2x 
Vulploegmedewerker 
(vanaf 16 jaar) 2-12 uur 20x
Medewerker Kassa 2-12 uur 2x 
Medewerker Kassa 24 uur 2x 
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Speelgoedmarkt Ut Trepke 
VOORST/EMPE.- Zaterdag 17 sep-
tember van 10.30 tot 13.00 uur orga-
niseert Kinderdagverblijf Ut Trepke 
in Voorst weer haar jaarlijkse speel-
goedmarkt. Inmiddels een begrip 
in de regio. Naast allerhande speel-
goed, fietsjes, knuffels en ander kin-
dervermaak, worden er ook beperkt 
boeken, kleding, DVD’s en zelfs 
soms meubels, badjes en kinderwa-
gens aangeboden. Kortom alles voor 
uw  kind en een goede mogelijkheid 
om een leuke babyuitzet voor een 
kleine prijs te scoren.
De markt wordt jaarlijks door de 
oudercommissie georganiseerd en 
de volledige opbrengst gaat naar 
een goed doel. Dit jaar is gekozen 
voor Stichting Beat Batten! Batten 
is een slopende stofwisselingziekte 
bij kinderen. De ziekte openbaart 
zich tussen het vijfde en achtste 
levensjaar door zeer snelle achter-
uitgang van het gezichtsvermogen 
leidend tot blindheid. Er ontstaan 
toenemende problemen in de mo-

toriek, kinderen krijgen epilepsie 
en verliezen het vermogen tot com-
municeren. Kinderen met Batten 
overlijden gemiddeld tussen hun 
vijftiende en vijfentwintigste le-
vensjaar. Tot op heden is er nog geen 
medicijn of behandeling mogelijk. 

Stichting Beat Batten! zet zich in 
voor deze kinderen door meer be-
kendheid voor Batten te genereren 
en fondsen te werven om de onder-
zoeken naar een behandeling en me-
dicijn te bevorderen.
De speelgoedmarkt is geopend van 
10.30 tot 13.00 uur. Er is al een 
mogelijkheid tot inbrengen van 
speelgoed. Elke maandag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 17.00 op de 
locatie Rijksstraatweg 87 te Voorst. 
Een extra mogelijkheid tot inbreng is 
op zaterdag 3 september van 10.30 
tot 12.00 uur.
Wij zien u graag op 17 september bij 
Ut Trepke aan de Rijksstraatweg 87 
te Voorst!

Hardloop-, wandel- en 
rolstoelevenement Terwolde
TERWOLDE.- Zondag 28 augustus 
zal de derde editie van de Ronde 
van Terwolde weer plaatsvinden. 
Het evenement heeft de afgelopen 
twee jaar een zeer groot aantal deel-
nemers getrokken en de organisatie 
hoopt ook dit jaar weer op een grote 
opkomst.

De start van deze loop zal plaats-
vinden op “De Woldermarck”, het 
sportcomplex van SV Terwolde. 
Evenals andere jaren is er voor zo-
wel wandelaars als hardlopers een 
route van 6 en van 12 kilometer. 
De wandelaars van de 12 kilometer 
kunnen dit jaar vanaf 09.00 uur ver-
trekken om zo gezamenlijk met de 
lopers van de andere afstanden te 
kunnen finishen. De wandelaars van 
de 6 kilometer en de hardlopers van 
de 6 en 12 kilometer vertrekken ge-
zamenlijk om 10.00 uur. Deelnemers 
wordt geadviseerd hun startnummer 
uiterlijk om 9.30 uur af te halen bij 
de inschrijfbalie zodat iedereen om 
10.00 uur kan starten. 

De loop staat inmiddels bekend 
als een gezellig, sociaal evenement 
waarbij de opbrengst van de inschrij-

vingen naar 
goede doelen in 
onder andere de 
gemeente Voorst 
gaat. De 6 kilo-
meter is voor ve-
len een favoriete 
afstand waarbij 
de wandelaars 
de tegemoet 
komende hard-
lopers met veel 
enthousiasme 
aanmoedigen. 
De koffiepost op 
de 6 en 12 kilo-

meter is een gezellige pitstop gewor-
den waarna de wandelaars weer en-
thousiast verder kunnen wandelen. 
Onderweg worden de lopers dit jaar 
verrast met een versnapering aan-
geboden door ondernemers uit de 
regio. 
Het grote aantal deelnemers van de 
afgelopen jaren laat zien dat de orga-
nisatie een prachtig evenement heeft 
weten neer te zetten. Het is voor ie-
dereen een mooie gelegenheid om 
na de vakantie weer eens in bewe-
ging te komen.
Inschrijven kan via de website www.
rondevanterwolde.nl , maar kan ook 
op de dag zelf vóór aanvang van de 
start. Komt u ook weer in beweging 
voor het goede doel? 

De Wiekslag blaast Floralia
nieuw leven in
 
VOORST.-  Na vele jaren van afwezigheid keert in Voorst op zaterdag 10 
september een ‘oude bekende’ terug: de Floralia. Openbare basisschool De 
Wiekslag heeft besloten dit festijn voor jong en oud nieuw leven in te blazen 
onder de naam Floralia 2.0.
Voor de basisschooljeugd in Voorst en omliggende kernen (denk aan Empe 
en Bussloo) begint die zaterdag om 15.00 uur bij de school aan de Tijmstraat 
een optocht van versierde fietsen, steps, skelters en andere vervoersmiddelen 
waarvan kinderen gebruikmaken. Na een ronde door het dorp, onder muzikale 
begeleiding, keren de deelnemers terug bij De Wiekslag. In en rond de school is 
er daarna tot 21.00 uur van alles te doen. Dit varieert van Oudhollandse spelen 
tot een springkussen en van het klassieke Rad van Fortuin tot een grabbeljurk. 
Vooraf aanmelden voor de optocht is niet nodig. Wie wil meedoen, kan zich 
op 10 september rond 14.45 uur bij De Wiekslag opstellen voor de bonte pa-
rade door het dorp. De organisatie hoopt op een grote opkomst.  

& DJ Sander
& de Peco DJ’s

Spectaculaire 
opening door 

DJ Sander

De band:
Popgunnn

18.30u 14.30u 13.00u

www.sjwpeco.nl
kaartverkoop vanaf 17 aug.
Cafe de Groot en Oonk Twello

21.00u 21.00u 15.00u

TEUGE
Dorpsfeest2016
vrij. 9 sept.

vliegtuig schieten XXL Megaspelkinderspelen

De band:
Kraakthelder

De band:
Melrose

zat. 10 sept. zon. 11 sept.



Winkeliers Duistervoordseweg
feliciteren Francis & Dorien

met de opening van 

Sophie Lingerie
Duistervoordeweg 15

7391 CA  Twello

info@sophielingerie.nl
www.sophielingerie.nl
0571 27 70 50

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Twello Duistervoordseweg 2 
Tel. (0571) 27 52 00
TRENDY MODE VOOR HEM EN HAAR

OSKAR

Sophie Lingeriee LinLinge
Duistervoordeweg 15rdeweweg

7391 CA  TwelloCACA  T

info@sophielingerie.nl
www.sophielingerie.nl
0571 27 70 50

VAN HEES VERSMARKTRKTKTVAN HEES VERSMARKKTVAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKTRKTRKTTT

Twello Duistervoordseweg 2 
Tel. (0571) 27 52 00
TRENDY MODE VOOR HEM EN HAAR

MARKTPLEIN 63 • 7391 DH  TWELLO • 0571-277066

op 30 augustus

Duistervoordseweg 12a    Twello    T. 0571 273271  
   www.oogwereld.nl
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Bijeenkomst JONGleren 
in het verkeer

Geslaagd kermisweekend
KLARENBEEK.- Het zit er weer op, de Klarenbeekse Kermis 2016. En 
wat was het geslaagd! “We kunnen met z’n allen terugkijken op een 
zeer gezellig weekend, waar zowel jong en oud van heeft kunnen genie-
ten”, aldus Maaike Dijkhof. 

De schutterskoninginnen gehuwd en ongehuwd tussen 
de scherpschutters.

Het begon donderdagavond al met 
de ‘alvast-bedankt-avond’, waar-
mee de OVK al haar vrijwilligers, 
sponsoren en buurt in het zonnetje 
zet. Zonder al deze mensen is een 
groot evenement als dit zeker niet 
mogelijk. Ook de vrijdag was, met 
de vrijdagmiddagkermis, het vogel-
schieten en de band Spot, een groot 
succes. Zaterdag begon als een groot 
kinderfeest, maar ook knorrende 
motorliefhebbers konden hun hart 
ophalen tijdens de Kermistoertocht 
door de omgeving. Ook deze dag 
werd afgesloten met een groots op-
treden: de ‘Buurman & Buurman 
Show’. Kraantje Pappie zorgde er-

voor dat niet alleen het confetti-
kanon, maar eigenlijk de hele zaal 
ontplofte. Na al deze drukte werd 
er op zondagmorgen genoten van 
een ker(k)misdienst. Als afsluiting 
van het feest werd er genoten van 
heerlijke stamppotten en nasi. Ou-
derwets genieten! Een knallende 
afsluiting werd verzorgd door ‘Baby 
Blue’.
De Oranje Vereniging Klarenbeek 
kijkt terug op een zeer geslaagd 
weekend en wil alle vrijwilligers, 
sponsoren, maar zeker ook alle be-
zoekers hiervoor bedanken. Kijk 
voor alle foto’s op www.ovk-kla-
renbeek.nl.

Kaatje Het Blaadje & Steeltje is Verdrietig 
STEENENKAMER.-  Als kind 
heeft Heleen Schönfeld al veel en 
graag geknutseld; op school maar 
ook thuis met moeder of vriendin-
netjes. Later ging ze schilderen 
en heeft ze onder andere geëxpo-
seerd in de bibliotheek in Twello. 
“Het creatieve zit in onze familie”, 
zegt ze.

In het verleden heeft ze stage op de 
Daniël de Brouwerschool in Wilp 
gelopen, waar haar opviel dat jonge 
en ook verstandelijk beperkte kinde-
ren gemakkelijk zijn afgeleid bij het 
voorlezen van een verhaal. Zo groei-
de de gedachte dat ze iets moest 
‘maken’ zonder veel prikkels. Ze 
beplakte  verschillende vellen van 
stevig papier met eigenhandig ver-
vaardigde, kleurrijke knipsels, waar-
bij ze een verhaal verzon. Die losse 
vellen toonde ze aan de kinderen 
met de ‘waarschuwing’: “Let goed 
op want ik ga straks vragen over het 
verhaal stellen.” En dat werkte, het 
verhoogde de concentratie en de 
kinderen vonden het geweldig. 
De eerste versie is dus speciaal voor 
deze kinderen ontworpen. Die ging 

vervolgens weer een tijdje de kast 
in, voordat ze een nieuwe maakte, 
die toen op de Wilpse Dijkschool 
is gebruikt. Ook daar reageerden de 
kinderen enthousiast, want het gaat 
om een simpel, maar leuk verhaal 
over eenzaamheid, vriendschap en 
pesten. Bij toeval ontdekte kort ge-
leden – 16 jaar later – haar oudste 
dochter Sarah de prenten met tekst 
in de kast. “Hier moet je iets mee 
doen”, opperde zij direct, “mail 
het naar een uitgever.” Zo gezegd, 
zo gedaan: Heleen mailde alle pa-
gina’s naar Boekscout en stond er 
verder niet meer bij stil. Totdat er 
op een dag een telefoontje volgde 
met de mededeling: “Wij vinden dit 
heel apart, geen doorsnee in elk ge-
val. Ook het thema is geschikt voor 
jonge kinderen”. Alles werd ietsjes 
bijgeschaafd qua layout en gereed 
gemaakt voor de druk. Heleen is ver-
rast en best trots, juist omdat ze dit 
niet had verwacht. Het boek is te be-
stellen bij bol.com, boekscout en via 
de plaatselijke boekhandel, die het 
bij de uitgever gaat bestellen. Het is 
geschikt voor kinderen van 3 – 7 jaar 
en kost 13.45 euro. 

“Aan de plotselinge dood van Hans 
Broer, directeur van de bibliotheek 
wilde ik niet voorbijgaan en schreef 
enkele regels in mijn boekje. Hij zou 
mij bij de promotie van het boek hel-
pen, maar daar is het niet meer van 
gekomen. Ik ben hem voor zijn hulp 
op verschillende terreinen veel dank 
verschuldigd.”  

TWELLO.- Op Peutercentrum De 
Kruimelkring is op 29 augustus 
2016 van 8.30-9.15 uur een informa-
tieochtend voor alle ouders van jon-
ge kinderen uit de gemeente Voorst 
met als thema ‘JONGleren in het ver-
keer’. Het doel van de bijeenkomst is 
om jonge kinderen én ouders bewust 
te maken van de gevaren in het ver-
keer met als uiteindelijke doel het 
terugdringen van het aantal (jonge) 
verkeersslachtoffers.

Opvoeders hebben een voorbeeld-
functie in het verkeer en moeten 
zich daar goed van bewust zijn. Op 

jonge leeftijd wordt immers de basis 
gelegd voor het verkeersgedrag op 
latere leeftijd. Op De Kruimelkring 
gaan peuters de komende weken op 
speelse wijze verkeerseducatieles-
sen volgen. De groepen hebben een 
themakist ontvangen met spelmate-
riaal, zoals een politiepak, een wer-
kend stoplicht en veiligheidshesjes.

De lespakketten zijn samengesteld 
door het ROV Oost Nederland. Het 
ROV Oost-Nederland is een initia-
tief van de provincies Overijssel en 
Gelderland om de verkeersveilig-
heid te vergoten. Ingrid van Berkel, 

coördinator en spreekster van de in-
formatieochtend, zal u op boeiende 
en deskundige wijze praktische in-
formatie geven en filmbeelden tonen 
over verkeersopvoeding en verkeers-
veiligheid.
De informatieochtend is op 29 au-
gustus van 8.30-9.15 uur op Peu-
tercentrum De Kruimelkring aan de 
Abraham Kuyperstraat 3 in Twello. 
Deelname en een kopje koffie of thee 
zijn gratis. Aanmelden is niet nodig, 
u kunt gewoon binnenwandelen in 
het “blauwe” lokaal. Meer informa-
tie kunt u krijgen bij Peutercentrum 
De Kruimelkring, 0517-27 28 82.

Klarenbeek klaar voor 
Zomer in Gelderland
KLARENBEEK.- In Klarenbeek wordt het deze week echt zomer. 
Het wordt niet alleen prachtig weer, maar op donderdag 25 augus-
tus staat het dorp centraal in het programma Zomer in Gelderland.  
 
De live tv-uitzending wordt ge-
maakt op het parkeerterrein van 
het MFC aan de Bosweg 12-14. 
Publiek is van harte welkom en 
wordt verzocht om uiterlijk om 
17.45 uur aanwezig te zijn. Na 
de uitzending volgt er om 19.00 
uur een gezellige after-party op 
het terrein van het MFC waarin 
iedereen onder het genot van 
een drankje nog even lekker 
kan napraten. Het belooft een 
heel gezellige avond te worden. 
Vanaf 07.00 uur komen er items 
over Klarenbeek in de radio-uit-

zending, de tv-uitzending is ’s 
avonds van 18.20 tot 19.00 uur en 
wordt daarna ieder uur herhaald. 
Het publiek wordt geteld om 18.00 
uur. Wanneer er om 18.00 uur mi-
nimaal 300 personen in het pu-
bliek aanwezig zijn, is de eerste 
300 euro binnen. Dus kom op tijd 
om de uitzending bij te wonen. 
Vergeet niet te stemmen! Down-
load daarvoor de Omroep Gelder-
land app gratis via uw telefoon.
Ook uw aanwezigheid telt mee: 
wees uiterlijk 17.45 uur aanwezig 
op het MFC-parkeerterrein!

Badkamers     Keukens     Wand- vloertegels     Wellness    en meer...

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

Badkamers, 
keukens en 

tegels 

40 jaar5000 m
2

showr
oom

Kom langs of maak online een 
afspraak op gijsbertsbv.nl

http://www.ovk-klarenbeek.nl
http://www.ovk-klarenbeek.nl
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Floralia-expositie
HALL.- De Floralia-expositie 
wordt dit jaar voor de 49e keer 
georganiseerd met het thema Die-
ren. Op zaterdag 10 en zondag 11 
september is zaal Bello te Hall in-
gericht met bloemstukken en op-
gekweekte planten van de leden 
en  schoolkinderen. 

Een aantal plaatselijke verenigingen 
en buurten maken de grote stukken. 
Alle planten en stukken worden be-
oordeeld door de vakjury. Buurten, 
verenigingen en (vrienden)groepen 
uit Hall kunnen op donderdagavond 
8 september in de zaal een groot stuk 
opbouwen met het thema “Dieren”. 
Daarvoor is een ruimte beschikbaar 
van 1,80 x 1,80 meter en 2 meter 

hoog. Voor meer informatie en aan-
melden (voor 31 augustus) kunt u 
mailen naar floraliahall@gmail.com. 

De officiële opening is op zaterdag 
10 september om 13.30 uur. De 
prijsuitreiking voor de schoolplan-
ten en de vrije inzendingen van de 
jeugd tot 18 jaar vindt plaats op 
zaterdagmiddag 10 september om 
16.30 uur en om 19.30 uur voor de 
grote stukken van de buurten, ver-
enigingen, etc.  De prijsuitreiking 
voor de overige rubrieken op is op 
zondagmiddag 11 september om 
17.00 uur.  
 
Ook dit jaar zijn er weer bijzondere 
bloembollen en plantenstekken te 

koop. Verder zijn er schilderijen, ge-
maakt door cursisten van de Hallse 
schildercursus, te bezichtigen en 
te beoordelen. Het publiek bepaalt 
welk schilderij het mooiste is. Te-
vens kunt u een bezoek brengen aan 
de schilderijententoonstelling bij de 
familie Van Oort aan de Hallseweg 
107.
 
De openingstijden van het Floralia 
expositieweekend zijn:  zaterdag 10 
september van 13.30 uur tot 22.00 
uur;  zondag 11 september van 
10.30 uur tot 17.30 uur.  Toegangs-
prijs € 2,50 voor volwassenen (in-
clusief een kopje koffie of thee) en 
€ 1 voor kinderen van 13 tot 18 jaar. 
Kinderen tot 13 jaar en leden gratis.

Mindfulness training
TWELLO.- Donderdagavond 15 september start de eerste Mindful-
ness-training in het Yogahuis in Twello. Mindfulness is een veel ge-
hoord begrip, maar wat houdt het in? En waarom helpt het zoveel 
mensen om beter met de ‘ups and downs’ van het leven om te gaan? 
 
Volgens Mindfulness trainer Clare McGregor van het Yogahuis ligt het 
antwoord in hoe Mindfulness-oefeningen de drukke geest een rustpunt 
geven en je helpen ontspannen. “Naast wekelijkse Yoga en Meditatie-
les bieden wij graag ook een intensieve Mindfulness-training”, zegt 
Clare. “Het regelmatig gebruik van Mindfulness-oefeningen heeft aan-
toonbare positieve effecten op het welzijn van mensen. Dat heb ik zelf 
ervaren, en dat geef ik graag door aan anderen die verlangen naar een 
meer ontspannen, aandachtige manier van leven.” Wie nieuwsgierig is 
geworden, is welkom voor een gratis, vrijblijvende proefles op 1 of 9 
september, aanvang 19.30 (s.v.p. vooraf aanmelden). Verder houdt het 
Yogahuis op zaterdag 3 september open dag met gratis Yoga-proefles-
sen. Info: www.theyogahouse.nl of email info@theyogahouse.nl of 
0571 299944. 

One stop
School 

shopping

Dorpsstraat 22  Twello  (0571) 200022

Niet in de gewone winkel

Spekbonen
De ouderwetse groente met de moderne smaak:
• Vlezig
• Met een heerlijke bite!

€ 2,50 per kg   (ook in geel en paarse uitvoering)

Hof van Twello
Geopend: dinsdag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur
www.hofvantwello.nl

Veenhuisweg 53 Twello | 0571 272166 Rijksstraatweg 159A Twello - www.bloosscoffee.nl - 
info@bloosscoffee.nl - 0570 510977

10% korting
in de branderij op koffiebonen en 
losse thee in de maand augustus

Openingstijden: 
donderdag 10:00-16:30 
vrijdag 10:00-16:30 / 
zaterdag 10:00-17:30 

UW WINKEL VOOR NIEUWE
EN GEBRUIKTE FIETSEN

STATIONSSTRAAT 60, TWELLO
WWW.POLLETJEFIETSEN.NL

TERUG NAAR SCHOOL
RUIME KEUZE 2e HANDS EN 

NIEUWE SCHOOLFIETSEN

Grieks Restaurant en Tapas 

Michiel de Ruyterstraat 16,  Twello 0571 - 298132
 info@mykonostwello.nl | www.mykonostwello.nl

10% kor� ng 
op a� alen MEUBELPLAATS.NL

BEZOEK ONZE WINKEL
CEINTUURBAAN 209 | 7413 DE DEVENTER

ONDER ANDERE IN ONS ASSORTIMENT:

BEZOEK ONZE 

VERRASSENDE STAND 

TIJDENS HET KLOMPENFEEST

Zomerse
in Twello

koopjes

http://www.theyogahouse.nl
mailto:info@theyogahouse.nl


BBQ vlees
Diverse soorten

Calvé sauzen
Samba, knoflook, barbecue of whisky cocktail
3 flessen à 320 ml

3 VOOR

Jumbo siropen
Alle soorten
2 blikken à 750 ml
 

2 VOOR

Geldig van wo 25 mei t/m di 20 september 2016.

Binnendijk
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

300

300

350



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

TWELLOSEWEG 100
7396 BP

 

TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

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

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Camoufl age romper
vanaf maat 56, per stuk 6,99

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NL

www.bouwbedrijfvdbeek.nl

BOUWBEDR I J F

T E R W O L D E      0571 - 29 20 96

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

TERWOLDE 0571 - 29 20 96

 

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

Duurzaam en goed onderhoud 
voor een eerlijk tarief

WWW.GARAGEDESMEDERIJ.NL 
Ook voor uw oldtimer en youngtimer

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

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

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

Kinder arrangement bowlen
1 uur bowlen + patat met snack en ranja

€19.50

€8.50

Tijdens de schoolvakanties alle dagen geopend van 10.00 - 18.00 uur Reservering noodzakelijk!

TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich

TERWOLDE/
NIJBROEK

Ondernemers

Presenteren zich

DOLLE DUMP
DAGEN

Duracell batterijen
12 pack, AA of AAA, per pak

Hoofdkussen 60x70
2 stuks 19,95

5,99

T-shirt Life Line
donkerblauw, maat S/XXXL, 3 stuks 9,99

PUUR Bloemen en Planten 
‘trakteert’ prijswinnaars

Mevr. Mulder was 
één van de prijs-

winnaars. 

TWELLO.- Het was zaterdagmorgen 
gezellig druk bij ‘PUUR bloemen en 
planten’, de prijswinnaars van zomer-
actie ‘Kom scoren bij PUUR’ waren 
uitgenodigd om op de foto te gaan met 
Valk Harley van Go-Ahead Eagles. Na 
enige aarzeling en natuurlijk gerust-
gesteld door valkenier Gerrit Zand-

voort uit Rijssen, staken de winnaars 
een arm uit om samen met de enorme 
valk te poseren. Naast deze fotosessie 
werden er ook andere prijzen gewon-
nen, een rondvlucht en twee maal een 
entreeticket voor een Go Ahead Ea-
gles wedstrijd. Na de prijsuitreiking 
werden de bezoekers getrakteerd op 

een geweldige roofvogelshow door 
Gerrit en Jannie Zandvoort. De val-
ken en buizerds scheerden over het 
marktplein en vertoonden allerlei 
vliegkunsten. Met name de jongeren, 
die werden verzocht om mee te wer-
ken,  konden er maar amper genoeg 
van krijgen. 
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Klaverjassen Voorwaarts
TWELLO.- Vanaf woensdag 31 augustus, aanvang 14.00 uur, en vrijdag 8 
september, aanvang 19.30 uur, kan er weer worden deelgenomen aan klaver-
jaswedstrijden bij sv Voorwaarts. Info: J. Oosterwegel, tel. 261594.

Jonge ouder-inloop 
KLARENBEEK.- De wekelijkse inloopochtend in het MFC is op woens-
dag 31 augustus speciaal bestemd voor jonge ouders. Aanstaande of 
jonge ouders met kinderen van nul jaar tot in de basisschoolleeftijd, 
maar uiteraard zijn ook opa’s, oma’s of oppasouders, zijn van harte 
welkom. 

Met de ‘Jonge ouder-inloop’ ho-
pen de dorpscontactpersonen in 
samenwerking met Kinderopvang 
Klarenbeek een laagdrempelige 
ontmoetingsplek te creëren voor 
aanstaande en jonge ouders. Ener-
zijds voor het contact en de gezel-
ligheid. Anderzijds om ervaringen 
te delen en advies te krijgen van 
andere ouders hoe zij dat doen 
met slapen, voeden, verzorgen et 
cetera. Dit in combinatie met in-
formatieve activiteiten over be-

paalde onderwerpen. Heb je zelf 
een onderwerp waar je als jonge 
ouder graag wat meer over zou wil-
len weten of heb je een idee voor 
een activiteit, laat het dan weten. 
Meld het op de ‘Jonge ouder inloop’ 
van 31 augustus of neem contact 
op met de dorpscontactpersonen 
(dorpscontactpersoon@klaren-
beeksbelang.nl) of Kinderopvang 
Klarenbeek, tel. 055-711 43 05.   

De deuren van De Brug gaan die 

ochtend vanaf 10.00 uur open. Eind-
tijd is ongeveer 12.00 uur, maar 
als het beter uitkomt om later aan 
te sluiten of eerder weg te gaan, is 
dat ook prima. De toegang is gratis 
(consumpties voor eigen rekening), 
aanwezigheid geheel vrijblijvend, 
opgave is dus niet nodig. Er is 
een lift aanwezig, dus ook kinder-
wagens kunnen mee naar boven.  

Uiteraard is het deze ochtend ook 
mogelijk om boeken te lenen bij het 
uitleenpunt van de bibliotheek, in-
formatie te krijgen over het gebruik 
van een tablet of e-reader, de krant 
te lezen aan de leestafel of gewoon 
lekker een praatje te maken of een 
spelletje te doen.  

Ten Kate overzee
STEENENKAMER.- De TEFAF in 
Maastricht – de meest toonaange-
vende Kunst- en Antiekbeurs - is 
voor de bloemkunstenaars van 
ten Kate gesneden koek; daar ver-
zorgen ze vanaf het prilste begin 
alle bloemen- en plantendecora-
ties. Daartegenover is de TEFAF 
in New York een enorme sprong 
in het ongewisse. Maar juist daar-
om een grote uitdaging. 

In oktober vindt de eerste editie van 
dit nieuwe evenement, een beurs 
voor handelaren in traditionele 
kunsten, plaats in Park Avenue Ar-
mory, een gerestaureerd 19e-eeuws 
militair bouwwerk in New York. Ter 
grootte van de Americahal, dus klei-
ner dan het gebouw in Maastricht. 
“Men is daar meer dan hier gefocust 
op de kopende bezoeker”, legt Joa-
chime Hutten uit, “anders dan in 
Maastricht waar men zich twee da-
gen lang kan vergapen aan kunst en 
bloemdecoraties. De laatstgenoem-
den staan in dienst van de kunst en 
mogen natuurlijk niet de boventoon 
voeren. Het gaat hier meer om de to-
tale beleving, maar vanzelfsprekend 
is verkoop het doel. New York heeft 
als stad al veel meer te bieden, dus 
het kopen zal hier ook sneller gaan. 
Het scenario voor New York was al 
lang voorbereid, in oktober werden 
de plannen wat concreter. In mei 
werden de mogelijkheden intensief 
bestudeerd en pas in augustus be-
reikte hen de definitieve opdracht. 

Land van onbegrensde en 
begrensde mogelijkheden 
Het is even wennen.. alle regels en 
voorschriften in Amerika en alle be-
perkingen die daaraan zijn verbon-
den en die men in Nederland niet 
kent. “Er mogen slechts bloemen 
ingevoerd worden en geen planten,” 
legt Joachime uit, “daar moeten wij 
ons programma op aanpassen. Dus 

de geplande buxusbollen blijven 
thuis en worden vervangen door 
bollen, die met pistachegroen zijn 
gecreëerd. Onze decoraties komen 
bij de entree en de trapgedeelten te 
hangen en in de gangpaden staan 
vazen met een florale decoratie.” 
Geheel andere regels dwingen tot 
een andere werkwijze. Joachime: 
“Veel is voor ons onduidelijk want 
wij vallen in een grijs gebied. An-
dere branches, zoals standbouw, 
zijn wel duidelijk omschreven.”  
Bovendien wordt er in Amerika ge-
werkt met Unions. Beursgebouwen 
zoals dit zijn vakbondgerelateerd en 
men is verplicht om met hen samen 
te werken. “Probleem is echter dat 
dit niet duidelijk is omschreven”, 
verzucht zij, “ in feite weten we nu 
nog niet wat ons te wachten staat, 
maar dát is ook juist de uitdaging. 
En mogelijk blijkt later dat onze 
zorgen een storm in een glas water 
bleken te zijn.” Ten Kate’s eigen le-
verancier, een bloemengroothandel 
uit Aalsmeer, zal het luchttransport 

met alle bijbehorende documenten 
voor de bloemen regelen. Alle ‘dode’ 
materialen zijn met de boot dan vier 
weken onderweg. Maar, het uitladen 
bijvoorbeeld of vervoeren vanaf de 
haven, dat behoren de medewer-
kers van ten Kate niet zélf te regelen, 
maar wordt onder strenge toezicht 
door de Union gedaan. Ook is het 
nog steeds onduidelijk of zij zélf de 
bloemdecoraties ter plaatse mogen 
vervaardigen en plaatsen of derden 
daarvoor instructies moeten geven. 
Een sprong in de duisternis dus, 
maar wel spannend. Zeker is dat de 
mensen van ten Kate het een hele eer 
vinden, om dit buiten Europa te mo-
gen verzorgen, voor hen het eerste 
avontuur overzee. En als ze de ‘toets 
succesvol doorstaan’ dan zijn ze van 
de komende tien keer ( tweemaal 
per jaar) in New York verzekerd. Zo 
blijkt het land van de ‘onbegrensde 
mogelijkheden’ ook het land van de 
beperkingen te zijn. Reden genoeg 
om de handdoek niet in de ring te 
werpen, maar er juist voor te gaan!

Nieuwe lingeriezaak: 
‘Sophie Lingerie’
TWELLO.- Op dinsdag 30 augus-
tus is het zover: Francis Raab en 
Dorien van Dijk openen de deuren 
van ‘Sophie Lingerie’ aan de Duis-
tervoordseweg 15 in Twello. U kent 
deze dames vast wel. Beiden waren 
een bekend gezicht bij Diva Linge-
rie.
Dorien en Francis:” Toen ons de 
kans geboden werd om Diva Linge-
rie over te nemen hebben wij geen 
moment getwijfeld. Zo’n kunnen wij 
niet aan ons voorbij laten gaan. Sa-
men onze eigen winkel runnen waar 
klantvriendelijkheid, gezelligheid 
en service hoog in het vaandel staan 
is natuurlijk fantastisch. Wij vinden 
het erg belangrijk, dat de klant zich 
op zijn/haar gemak voelt, dat er goed 

geluisterd wordt en dat er tijd geno-
men wordt voor een goed advies.” 
‘Sophie Lingerie’ staat voor warmte, 
passie en comfort. De dingen waar 
iedere vrouw zich in kan vinden. U 
kunt bij ons terecht voor al uw linge-
rie, bad- en nachtmode. Ook voor de 
vollere vrouw. Maar we zijn er niet 
alleen voor dames, ook voor man-
nen hebben ze genoeg mooie onder- 
en nachtmode. 
Komt u snel een kijkje nemen? Op 
30 augustus hangt de nieuwe na-
jaarscollectie voor u klaar. Onze 
openingstijden zijn van dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 uur – 17.00 uur. 
Tijdens het klompenfeest zijn wij 
vanzelfsprekend geopend en hebben 
wij speciale acties! 

Wegdromen met het 
Granada Ensemble
VOORST.-  Dat overkwam de luisteraars die afgelopen zaterdagmiddag in 
de PKN kerk in Voorst kwamen luisteren naar het gitaarspel van het Gra-
nada Ensemble! De vier gitaristen, afkomstig uit Warnsveld, Zutphen en 
Apeldoorn, vonden het leuk om nu eens in Voorst te spelen, een plaats waar 
ze regelmatig doorheen rijden.

Ze namen de zon die buiten op hen 
scheen bij aankomst, mee naar bin-
nen. Daar brachten zij met hun gi-
taarspel zonnige Spaanse sferen tot 
leven. De lieflijke, warme klank van 
de gitaren gaven het gevoel op een 
Spaans terras te zitten, lekker on-
der een dikke boom, met een glaasje 
Spaanse wijn op tafel en gitaristen 
op het plein! Het repertoire was 
breed; van oude muziek tot moder-
ne compositie, alles met veel gevoel 
gebracht. 

Onverwacht maar ook heel mooi, 
kwam daar een Irish Folk Medley 
tussendoor. 
En wie dacht de middag zo rustig 
soezend door te kunnen brengen, 
kwam bedrogen uit. Met het laat-
ste nummer El Gato Montes kwam 

de Spaanse stier tot leven en begon 
ieders bloed weer flink te stromen! 

Het Granada Ensemble viel een da-
verend applaus ten deel voor hun 
prachtige spel!
Deze middag was nog niet het einde 
van de concertreeks die deze zomer 
in de Voorster kerk gehouden wordt. 
Er staan er nog drie op de agenda, 
aanstaande zaterdag 27 augustus 
kunt u komen luisteren naar strijk-
kwartet ‘HetApeldoornsKwartet’.

Het inloopconcert is gratis toeganke-
lijk, begint om 15.00 uur en duurt on-
geveer 45 minuten. Na afloop wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 
kerk is open vanaf 14.00 uur en in 
het naastgelegen Dorpshuis kunt u 
terecht voor een consumptie. 

Gratis workshop Realistisch Fijnschilderen

DEVENTER.- Voorafgaand aan de 
opleiding realistisch fijnschilderen 

die in september weer van start gaat, 
organiseert Art Partout Academie 

voor Realistische Schilderkunst een 
zestal kennismakingsworkshops. 
Deze proeflessen zijn bedoeld om 
mensen kennis te laten maken met 
de opleiding fijnschilderen. 

Tijdens de workshop maken de be-
zoekers een stilleven in olieverf, die 
men na afloop mee naar huis kan 
nemen. Verder ontvangt men alle 
informatie over de opleiding.

De workshop is gratis, de kosten 
voor de materialen bedragen tien 
euro. De workshopdata zijn vrijdag 
26 en zaterdag 27 augustus, vrijdag 
2 en zaterdag 3 september en vrijdag 
9 en zaterdag 10 september. Telkens 
van 9.30 tot ongeveer 12.30 uur. U 
kunt zich voor één van deze work-
shops telefonisch of per mail aan-
melden. 

Tel:. 0573-45 90 85, of 06-53265028 
mail: info@fijnschilderen.nl Adres 

Van Hetenstraat 57 Deventer.

Art Partout Academie voor Realisti-
sche Schilderkunst is met ruim vier-
honderd leerlingen en een team van 
veertien vakkundige docenten de 
afgelopen zestien jaar uitgegroeid 
tot een van de toonaangevende 
schilderacademies in Nederland. 
Uit het hele land komen cursisten, 
jong en oud, met of zonder ervaring, 
naar Deventer om de lessen die op 
een inspirerende klassikale wijze in 
kleine groepen worden gegeven bij 
te wonen. Het motto van de acade-
mie is dat iedereen kan leren schil-
deren.

www.
voorsternieuws

.nl

Wekelijks 
huis aan huis 

dagelijks 
online

mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl


Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 22 augustus t/m zondag 28 augustus 2016. Week 34. 

Lay’s Bugles, Wokkels of 
Hamka’s of Doritos chips
zak 115/185 gram naar keuze 1.411.411. 1.001.361.361.Lay’s Bugles, Wokkels of 1.1.00

Warsteiner, Brand 
of Palm bier
krat 24 flesjes à 250/300 ml 15.4910.0013.99

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

10.00

Unox soep in zak
zak 570 ml 1.00

3.263.263.
2.012.012. 1.00

Melkunie 
Breaker
pouch 200 gram 1.521.521.521.521. 1.001.171.171. 1.00

Witte druiven
500 gram los500 gram los
per kilo 2.00 2.2.29292.292.2.292. 2.69

500 GRAM

691.00

Varkenshaas culinair
per kilo 10.00 1.1.1.1.741.741.1.741.741.741. 1.00

74
1.00

PER 100 GRAM

Spinazie,  
bleekselderij 
of paksoi
zak 450 gram of per stuk 1.00

1.991.991.991.991.
1.591.591. 1.00Spinazie,  

Coop  
gesneden kaas
jong, jong belegen of belegen
pakje 190 gram 1.002.022.022.022.022.

2.342.342.342.342.
001.00Coop  

NIEUW!

BIJ ELKE 10.-
AAN BOODSCHAPPEN*
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Werk in uitvoering: nieuwe fietspaden 
recreatiegebied Bussloo
BUSSLOO.- Recreatiegebied Bus-
sloo wordt in de nabije toekomst 
nog aantrekkelijker voor wande-
laars, hardlopers en fietsers. Ter-
reineigenaar Leisurelands gaat 
vanaf 29 augustus aan de slag 
met de eerste fase van de vernieu-
wing van wandel- en fietspaden. 
De werkzaamheden kunnen enige 
overlast voor bezoekers met zich 
meebrengen. Er wordt getracht dit 
tot een minimum te beperken.  De 
werkzaamheden zijn, afhankelijk 
van het weer, naar verwachting 
medio oktober gereed.

De werkzaamheden bestaan uit de 
reconstructie van bestaande paden. 
Het gaat om het gedeelte tussen de 
Bloemenksweg en Fliertkamp, aan 
de zuidzijde van het recreatiege-
bied. Ter plekke staan afsluitingen 
met bebording aangeduid. De huidi-
ge paden zijn na 40 jaar ‘op’: er val-
len scheuren en gaten in en boom-
wortels komen er op verschillende 
plaatsen doorheen. Deze worden 
vervangen door betonpaden. Dit ma-
teriaal is duurzaam, vraagt weinig 
onderhoud en gaat dus lang mee. 
Een ander voordeel is dat wortels 
niet door het pad omhoog kunnen 
komen. Ideaal voor een wandel- of 
hardlooprondje, of fietstocht om het 
meer. Al met al een verbetering voor 
het parkkarakter van Bussloo. 

Scholieren opgelet
Dagelijks rijden scholieren via de 
Enkweg en Bussloo naar school. 
Hierbij wordt de route via het fiets-
pad bij de Fliertkamp richting de 
golfbaan gevolgd. Deze is niet te ge-
bruiken tijdens de werkzaamheden. 

Omrijden kan via de Kneuterstraat 
en Breuninkhofweg of via Strönk en 
de grote brug van Bussloo en vervol-
gens de Bussloselaan.

Duurzaam recreëren
Leisurelands is op vele vlakken 
duurzaam bezig. Voor de paden 
wordt beton gebruikt. Dat is duur-
zaam omdat het minder onderhoud 
vraagt en veel langer meegaat dan 
bijvoorbeeld asfalt. In tegenstelling 
tot asfalt geeft beton geen scheuren, 
verzakkingen of hobbels veroorzaakt 
door boomwortels. 
Eerder dit jaar is het dek van de gro-
te brug vervangen door planken van 
gerecycled kunststof. De werkplaats 
van Leisurelands op Bussloo is ook 
duurzaam. Zo is de bijbehorende 
schuur voorzien van zonnepanelen.

Bij Leisurelands draait duurzaam-
heid niet alleen om het milieu, maar 
tevens om duurzame relaties en het 

investeren in nieuwe initiatieven 
in de vrijetijdssector. Leisurelands 
werkt bij al haar activiteiten aan 
een optimaal evenwicht tussen de 
3 P’s: ‘People’ (het gastvrij en veilig 
ontvangen van bezoekers), ‘Planet’ 
(passend voor wat betreft het land-
schap en de leefomgeving) en ‘Pro-
fit’ (duurzame winstgevendheid, ge-
richt op de lange termijn).  

Wat gebeurt hier?
Leisurelands heeft Bussloo en 19 
andere recreatiegebieden in Gelder-
land en Noord-Limburg in eigen-
dom. Leisurelands exploiteert (dag)
recreatieve voorzieningen voor een 
breed publiek. Kijk voor meer infor-
matie op www.leisurelands.nl en 
op www.bussloo.nl.

Op de website en social media kun-
nen de werkzaamheden worden ge-
volgd. Kijk op www.leisurelands.nl/
werk-in-uitvoering

Op zoek naar mooie plaatjes met 
Staatsbosbeheer 
 
OLST.- Bekijk de natuur eens door het oog van uw fotocamera. Speciaal voor 
wandelaars die af en toe door de knieën willen om net die ene mooie foto 
te maken van een klein bloemetje of van een fuut in de Lange Kolk. Voor als 
u net iets meer tijd wilt kunnen nemen voor die speciale foto. Vooral voor 
die natuurliefhebber is deze bijzondere wandeling georganiseerd. Tijdens de 
wandeling krijgt u tips van amateurfotografen en Staatsbosbeheer IJsselna-
tuurgidsen. De gidsen nemen u mee vanaf het Infocentrum IJssel Den Nul 
naar fotogenieke plekjes. De twee uur durende wandeling start op zondag 4 
september vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. Kosten € 5,- voor volwassenen en € 
2,50 voor kinderen. 

Start vanaf de balie van het Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109 
in Olst. Aanmelden kan bij buitencentrumsallandseheuvelrug@staatsbosbe-
heer.nl Telefoon: 0548612711. Spontaan meewandelen kan ook. Tip: goede 
schoenen zijn handig en neem vooral een verrekijker mee.

Snoepen op school  
Vorige week las je al over een laatste lekkere vakantielunch, maar 
ook op school is elke dag een broodje natuurlijk wat saai. En hoe kun 
je het schooljaar nou beter beginnen dan met muffins? Mét groenten. 
Bonus: ze zijn gezond, dus je kunt er lekker van snoepen.   

Heerlijk hartige muffin 
Dit heb je nodig voor 12 muffins: 
-60 gram boter
-200 gram zelfrijzend bakmeel 
-250 tot 300 gram groenten (heel fijn gesneden of geraspt), gebruik 
bijvoorbeeld courgette, paprika en ui 
-120 gram kaas, geraspt 
-3 eieren 
-50 ml melk 
-Peper en zout 

En dan? 
Verwarm de oven vast 
even voor op 180 graden. 
Laat de boter smelten in 
de magnetron of in een 
pannetje boven het vuur. 
Pak je muffinvorm uit de 
kast en vet deze in met wat boter (als je papieren vormpjes wilt ge-
bruiken hoeft dit niet). Mix in een grote kom meel, de groenten en 
kaas door elkaar. Zorg ervoor dat alles goed gemengd is. Klop met 
een garde in een ander bakje de eieren en melk goed door elkaar 
heen. Giet de gesmolten boter ook in dit bakje. Zorg er wel voor dat 
de boter afgekoeld is. Gooi nu het eiermengsel bij het andere meng-
sel. Dit roer je ook weer even goed door elkaar. Voeg peper en een 
beetje zout toe. Vul de muffinvorm(pjes) met het mengsel en zet dit 
20 tot 25 minuutjes in de oven. Net als bij andere cake zijn de muf-
fins klaar als je er een satéprikker insteekt en deze er schoon weer 
uitkomt. 

Je kunt dit recept een dag van tevoren klaarmaken. Zo hoef je het ’s 
ochtends alleen nog maar in je lunchtrommel te stoppen. Eet sma-
kelijk! 

Aan tafel met

Anne

VOORSTER NIEUWSSPORT
Activia
Zondag 28 augustus
14.00 Deventer 1-Activia 1
11.00 Voorwaarts 2-Activia 2
10.30 Go Ahead D. 3-Activia 4
Vrouwen
11.00 Helios-Activia 
Dinsdag 30 augustus
19.00 Terwolde 2-Activia 3

Teuge
Zaterdag 27 augustus
17:00 RDC 1-Teuge 1
12:30 Teuge 2-Otterlo 2
14:30 Teuge 3-Apeldoorn 6
14:30 Groen Wit 7-Teuge 5
Vrouwen
14:30 Teuge/Voorwaarts 1-RDC 1

Terwolde
Zondag 28 augustus 
10.00 Activia 3-Terwolde 2
Dinsdag 30 augustus   

19.00 Terwolde 1-RDC (zat) 1

Twello
Bekerwedstrijden
Zondag 28 augustus
10.00 Heino 2-Twello 2
14.00 Twello 1-Alexandria 1
 
Voorwaarts
Bekervoetbal
Donderdag 25 augustus
18.45 Voorwaarts 2-Twello 2
18.45 Lemelerveld 3-Voorwaarts 3
18.45 Voorwaarts 4-Robur et Vel. 2
Zondag 28 augustus
14.00 Babberich 1-Voorwaarts 1
11.00 Activia 2-Voorwaarts 2
11.30 Voorwaarts 3-Overwetering 2
09.30 Voorwaarts 4-KCVO 2
11.30 Voorwaarts 6-Heeten 3
09.30 Voorwaarts 10-Deventer 4

CCW 
Donderdag 25 augustus 
Dames
19.00 Oeken/Brummen 1-CCW/
Voosrt 2(Brummen)
Zaterdag 27 augustus
14.30 Groen Wit 5-CCW 2(beker)
CCW 3 Olde Leeuwenbarg toernooi 
(Bussloo) 
Zondag 28 augustus  
10.00 Diepenveen 2-CCW 2 (beker) 
10.00 CCW 3-ZVV Ve1 (beker Wilp) 
CCW 4 Olde Leeuwenbarg toernooi 
(Bussloo) 
CCW 5 Olde Leeuwenbarg toernooi 
(Bussloo)
Dames
11.30 Overwetering 1-CCW/Voorst 1 
Dinsdag 30 augustus
20.00 CCW 1-Davo 1(beker Bussloo

Volleybal
evenement 
Voorwaarts
Zondag 28 augustus 
King en Queen toernooi
Beachvolleybal De Laene  

Thomas Weijenberg 
Nederlands Kampioen
VOORST.- In Lage Vuursche werd vorig weekend het dertigste Houthakkers-
feest gehouden.
Het feest duurde twee dagen en telde vele activiteiten.  De ‘houthakkers-
markt’ bestond onder meer uit een hobby- en kunstmarkt, kinderspelen, 
demonstraties brandweer,  demo boomverzorging, kinderboerderij, touwtre-
kwedstrijd, muziekoptredens, de houthakkerswedstrijd en het Nederlands 
Kampioenschap Sculptuurzagen.
Thomas Weijenberg uit Voorst (Tommy Carving) deed mee aan het sculp-
tuurzagen en werd Nederlands Kampioen. Hij maakte uit een boomstam een 
beeld van een olifant die schaakt met een muis. De grote olifant wordt door 
de muis schaakmat gezet. Het is bijzonder om zoiets met een kettingzaag 
neer te zetten. Jaarlijkse Clubdag bij V en L 

Nieuw seizoen karatevereniging Nippon
TWELLO.- De trainingen bij Karatevereniging Nippon in Twello gaan de komende weken weer van start. Op woens-
dag 7 september om 18.30 uur zijn alle leden weer welkom. Op vrijdag 9 september wordt er een speciale kadertrai-
ning georganiseerd ter voorbereiding op het dan graadexamen en het wedstrijdgebeuren.
Op de woensdagen en vrijdagen vinden de karatelessen plaats in de sportzaal aan de W. Obdamstraat te Twello. 
Vanaf 7 jaar kan men met de karatelessen beginnen. Belangstellenden kunnen de gehele maand september gratis 
mee oefenen en per 1 oktober beslissen over een lidmaatschap. Voor inlichtingen over de karatesport bij Nippon kan 
men bellen met rijkserkend-Budoleraar Harry Naberhuis 6e dan, tel. 0313 65 19 61 of Jan-Willem Kleiboer 4e dan, 
tel. 0571 27 17 95.     

DE VECHT.- Zondag 28 augustus 
is iedereen die V en L een warm 
hart toedraagt van harte welkom 
op de jaarlijkse clubdag. Als aftrap 
van het nieuwe voetbalseizoen 
2016/2017 is er een gezellig sa-
menzijn gepland met leden, spon-
soren en andere belangstellenden 
van V en L. Onder het genot van 

een kop koffie zal voorzitter Ben 
Kamphorst rond 15.30 uur het sei-
zoen openen. Voor die tijd zal het 
eerste dameselftal om 11.00 uur 
spelen tegen Loenermark. Heren 1 
trapt om 14.00 uur af, ook met Loe-
nermark als tegenstander. Er staan 
’s middags een aantal activiteiten 
gepland waaronder het traditionele 

‘klossen aan de wilgen hangen’. 
Ook wordt er weer een nieuwe 
aanwinst rond de velden onthuld. 
Heeft dit alles u nieuwsgierig ge-
maakt? U bent zondag 28 augustus 
rond 15.30 uur van harte welkom 
op op Sportpark ’tHul. Eerder mag 
natuurlijk ook om de spelers aan te 
moedigen.   

http://www.leisurelands.nl
http://www.bussloo.nl
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Uitnodiging voor feestelijke 
startbijeenkomst ! 

Wanneer: dinsdag 6 september van 
14.00 uur tot 16.00 uur  Waar: Trefpunt 
Duistervoorde, Sint Maartenserf 85 in Twello

Trefpunt Duistervoorde, de ontmoetingsplek  voor 
iedereen, gaat van start!
Het Trefpunt Duistervoorde is opgezet door initiatiefne-
mers uit de buurt, samen met de bewonerscommissie, en samen met vertegenwoordigers 
van de Zonnebloemafdeling Twello Zuiderwijk, Trimenzo en Mens en Welzijn Voorst. Op 
dinsdag 6 september aanstaande zal Burgemeester Penninx de feestelijke opening verrich-
ten. Iedereen uit de wijk Duistervoorde is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Tevens kunt u op een kleine markt kennis maken met de diverse activiteiten die in Het 
Trefpunt Duistervoorde plaatsvinden. Trefpunt Duistervoorde houdt haar activiteiten waar-
aan iedereen kan deelnemen  in twee mooie zalen, grenzend aan Woonzorgcentrum Marti-
nushof. Welke  activiteiten dat zijn? Elke ochtend samen gezellig koffi edrinken  in onze 
koffi ecorner.  Verder is er bloemschikken, zijn er spellenmiddagen, kunt u creatief bezig 
zijn, is er samenzang, gymnastiek, bingo en een fi lmochtend. En vanaf nu ook (voorlopig) 
één keer in de maand het Trefpuntcafé, elke eerste dinsdagmiddag van de maand. Een ge-
zellige middag waar onder het genot van een drankje verhalen uitgewisseld kunnen worden 
en waar elke keer iets anders te beleven valt. Dit kan een optreden in de vorm van dans, 
muziek of cultuur zijn, maar het kan ook zijn dat een verhalenverteller(ster) u die middag 
vermaakt. Uiteraard heeft u als gast ook inspraak bij de invulling van het programma. Bij de 
bar komt een ideeënbus. Met uw ideeën kan de commissie aan de slag. Wilt u ook uw me-
debewoners uit de wijk/Twello ontmoeten en beter leren kennen of wilt u gewoon deelne-
men aan een leuke activiteit?  Kom dan ook naar Trefpunt Duistervoorde !

Heeft u problemen met vervoer neem dan even contact op met onze beheerder Joke 
06-12253086  

De initiatiefgroep Trefpunt Duistervoorde                

actief & betrokken

Personeelswisseling Steunpunt 
Mantelzorg en Vrijwillige Hulpdiensten
Het Steunpunt Mantelzorg kan ondersteuning bieden aan mantelzorgers bij het verwerven 
van inzicht in de eigen situatie en het leren aangeven van grenzen  zodat ook mantelzor-
gers kunnen blijven participeren in de samenleving. Daarnaast kunt u bij het Steunpunt 
Mantelzorg terecht voor advies en informatie op het gebied van zorg, begeleiding, aanpas-
singen, hulpmiddelen, andere voorzieningen en respijtzorg (respijtzorg is zorg ter ontlas-
ting van de mantelzorger). Heeft u ondersteuning nodig, waarvoor binnen het eigen net-
werk geen mogelijkheden zijn, dan kunt u terecht bij de Algemene Hulpdienst van Mens en 
Welzijn Voorst. De vrijwilligers van deze hulpdienst ondersteunen u bij vervoer, boodschap-
pen, opvang en terminale zorg.

Tot 1 augustus 2016 was Conny Kalker het 
gezicht van het steunpunt als consulent 
mantelzorgondersteuning tevens coördina-
tor vrijwillige hulpdiensten. Conny heeft 
een nieuwe baan aanvaard als coördinator 
knooppunt mantelzorg bij Humanitas in 
Brummen. Mens en Welzijn Voorst is er ech-
ter in geslaagd om snel een opvolger te vin-
den, die we graag aan u voorstellen. Onze 
nieuwe consulent mantelzorgondersteu-
ning tevens coördinator vrijwillige hulp-
diensten is Annet Reimert.  ( zie foto) 
Annet  is inmiddels al gestart met haar 
werkzaamheden. Annet Reimert is geboren 
en getogen in Twello. Zij kent de gemeente 
Voorst op haar duimpje en velen zullen 
haar wellicht al kennen. Annet beschikt 

over veel ervaring vanuit een identieke functie 
die zij in Apeldoorn vervulde. Annet is momen-
teel druk met de 
voorbereid ing 
van de mantel-
zorgdag 2016, 
waarover u bin-
nenkort meer 
nieuws kunt le-
zen op onze 
website maar 
ook in het Voor-
sterNieuws. Con-
ny bedankt voor wat je voor het steunpunt en in 
het bijzonder voor mantelzorgers hebt betekent 
en Annet veel succes in jouw nieuwe baan bij 

Mens en Welzijn Voorst.

Vanaf september starten de inloopspreekuren 
van de Formulierenbrigade weer!
Gratis ondersteuning bij het invullen van formulieren en het ordenen van uw administratie

In de maanden juli en augustus zijn er, in verband 
met de vakantieperiode, geen inloopspreekuren 
door de Formulierenbrigade gehouden.
Vanaf september staan de vrijwilligers als vanouds 
weer voor u klaar tijdens de inloopspreekuren!  
De inloopspreekuren vinden vanaf  1 september 
2016 weer plaats in het Kulturhus, Jachtlustplein 
11 in Twello. De inloopspreekuren van de Formu-
lierenbrigade kunt u bezoeken op: donderdag-
middag van 15.30 uur tot 17.00 uur 

De Formulierenbrigade is een initiatief van de Ge-
meente Voorst in samenwerking met Sensire en 
Mens en Welzijn Voorst. De Formulierenbrigade 
biedt gratis hulp bij het invullen van alle mogelijke 
formulieren, zoals kwijtschelding van gemeentelij-
ke belastingen, studiefi nanciering, zorg- en huur-

toeslag, zorgverzekering en subsidies. De Formulie-
renbrigade is er echter niet voor aangiftes 
inkomstenbelasting. Daarnaast kan de Formulieren-
brigade behulpzaam zijn bij het ordenen van uw ( 
fi nanciële) administratie. Indien u dit wenst komen 
de vrijwilligers van de Formulierenbrigade daarvoor 
bij u aan huis. Voor het invullen van formulieren 
kunt u gewoon binnenlopen tijdens de inloop-
spreekuren. Wilt u hulp bij het ordenen van uw ad-
ministratie, dan moet u even een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak en/of nadere in-
formatie over de activiteiten van de Formulierenbri-
gade kunt u contact opnemen met Eva Floor Olde 
Hanhof of Patrick Visser, telefoonnummer: 
0571-287758 of per email: formulierenbrigade@

mensenwelzijn.nl 

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

De activiteit 
Ouderengym gaat om bewegen waarbij er door 
middel van gevarieerde oefeningen wordt gewerkt 
aan het verbeteren van uw conditie en het vergro-
ten van uw zelfvertrouwen in eigen kracht en moge-
lijkheden. Naast bewegingsactiviteiten kunt u bin-
nen Ouderengym ook algemene voorlichting 
verwachten over gezondheid en veiligheid. Een an-
der aspect is gezelligheid. Om deze reden wordt er 
gekozen voor bewegen in groepsverband en is er 
altijd een koffi emoment opgenomen voor of na het 
bewegen. De activiteiten worden aangepast aan het 

individuele niveau van de deelnemers;  zowel oefenin-
gen op als naast de stoel. Voor iedereen is het moge-
lijk om op zijn of haar niveau te bewegen. Op deze 
manier wordt geprobeerd om ouderen te helpen lan-
ger zelfstandig en zelfredzaam te kunnen zijn.
Uitgangspunten voor Ouderengym zijn tevens bereik-
bare en toegankelijke locaties, het liefst midden in de 
samenleving en/of wijk. We streven naar een laag-
drempelig en betaalbaar aanbod. Wel wordt er voor 
deelname een kleine bijdrage per les gevraagd van  
€2,50. 

Locatie     
Dag en tijd Startdatum ’t Grotenhuis  Woensdag 15.00-16.00 uur  24 augustus
Trefpunt Duistervoorde (Martinushof )  Maandag 14.45-15.45 uur  22 augustus
Dorpshuis ‘De Pompe’ in Wilp   Donderdag 10.00-11.00 uur 25 augustus
Sportzaal ‘de Olde Schole’ in Terwolde  Woensdag 15.00-16.00 uur 24 augustus

Proberen?
Woont u in de gemeente Voorst en wilt u graag eens probe-
ren of  Ouderengym iets voor u is? U bent van harte welkom 
op één van de locaties om de activiteit eens uit te probe-
ren. Neemt u voor die tijd wel even contact op.
Contact
Voor algemene vragen en informatie over het project Ou-
derengym kunt u contact opnemen met Gerran Protzman,  
Buurtsportcoach van Mens en Welzijn Voorst: 
E-mail: g.protzman@mensenwelzijn.nl
Telefoon: 0571-277941

Computerinloop Wilp van start! 
Belangenvereniging Wilp e.o. start i.s.m. Mens en Welzijn Voorst op donderdag 25 augustus met de 

Computerinloop in Wilp. Iedere donderdagochtend kunt u met al uw vragen binnenlopen!

Vragen waar u aan kunt denken zijn:
Computer/laptop: Hoe kan ik een bijlage openen vanuit mijn mail? Is mijn laptop goed beschermd tegen 
virussen? Hoe komt het dat mijn laptop zo langzaam is? 
Tablet: Hoe installeer ik een app? Wat kan ik allemaal met mijn tablet? Op welke manier kan ik met mijn ta-
blet op internet? Hoe open ik nieuwe internetpagina’s en hoe sluit ik ze af?

Mobiele telefoon: Hoe zet ik mijn foto’s over op mijn computer?  Hoe verstuur ik een sms 
bericht? Wat is een app? Hoe werkt het menu? 
Hoe stel ik een WiFi verbinding in?

Waar:  Dorpshuis De Pompe, Dorpsstraat 41 in Wilp
Tijd:  Van 10.30 tot 12.00 uur                      
                                                                
Meer informatie?
Neemt u dan contact op met Gé Lenselink, 
06-36487643 of stuur een e-mail naar g.lenselink7@upcmail.nl. 
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VOORSTER NIEUWSSPORT Duffel-prooi voor John Romein
TWELLO.- Zaterdag stond er slechts 
één vlucht op de kalender voor de 
Twellose duivensporters. De oude 
en jonge duiven voor de natour 
werden om 10.15 uur gelost in het 
Belgische Duffel (170 km) Tegen de 
afspraken in werden de duiven van 
Regio West en Oost gelijktijdig in 
vrijheid gesteld, iets wat naderhand 
de nodige discussie teweegbracht.

Duffel
De wind was in de loop van vrijdag 
gedraaid van oost naar zuidwest. Er 
werd op zaterdagmorgen rekening 
gehouden met een vroege lossing en 
met een flinke wind mee. De liefheb-
bers waren vroeg paraat om zich niet 
te laten verrassen. Om ons heen wer-
den overal duiven gelost maar “Duf-
fel” bleef vastzitten tot 10.15 uur. 
Misschien was daar het weer toch 
niet zo goed als in de omringende 
plaatsen. 
Tot verbazing van iedereen werden 
West en Oost gelijktijdig gelost. In de 
winter worden afspraken gemaakt 
over het komende seizoen. Om de 
jonge duiven kans te geven het spel-
letje te leren werd besloten om ze-
ker de eerste twee vluchten van elke 

cyclus apart te lossen. Met de jonge 
duiven werd hiermee al de hand ge-
licht en nu weer, het “waarom” be-
greep niemand. Hopelijk hebben de 
verantwoordelijke hier goede rede-
nen voor gehad want vooral de jonge 
duiven hadden het heel moeilijk om 
zich uit deze massale groep duiven 
los te maken en thuis te komen. 
 
De oude duiven die mee waren had-
den het door hun ervaring minder 
moeilijk, maar met een concours-
duur van 25 minuten ging dit gezien 
de omstandigheden ook niet echt 
gemakkelijk. Winnaar werd John 
Romein die aan één van de beste 
seizoenen uit de historie van Frede-
rikshof bezig is. Zijn overheersing is 
echter niet zo duidelijk als de afge-
lopen week. John moet 3 minuten 
wachten op zijn 2e duifje en van dit 
“gat” maken Jan en Arno Gr. Koer-
kamp en Albert Hendriksen (2 x) 
dankbaar gebruik om de serie te on-
derbreken. Ook Jan Ketelaar en Jan 
de Ruiter draaien beide een (jong) 
duifje in de top 10. 
Top 10 Duffel: 1,5,7,8,9. John Ro-
mein, 2. Jan en Arno Gr. Koerkamp, 
3,4. Albert Hendriksen, 6. Jam Kete-

laar, 10. Jan de Ruiter.
Top 10 B-klasse: 1,2,3,8. Albert Hen-
driksen, 4,7,10. Dick van Dijk (sr),5. 
Berry Nijkamp, 6. Hans Boveree, 9. 
Stefan Jansen.

Vroege Vogels Ontbijt
Op zondagmorgen werd voor de 
leden en hun huisgenoten het jaar-
lijkse Vroege Vogels Ontbijt gehou-
den. Dit initiatief van Frits en Sven 
van Brummen staat al enkele jaren 
vast op de agenda van Steeds Ver-
der en met een veertigtal deelne-
mers was het al vroeg gezellig aan 
de Stinzenlaan. Adrie v.d. Steeg en 
Hennie Slinkman hadden een over-
vloedig ontbijtbuffet samengesteld 
waarvan iedereen naar hartenlust 
kon genieten. Werner v.d. Steeg en 
Jan Ketelaar waren druk in de weer 
met het bakken van eitjes en spek, 
waardoor er een heerlijke geur door 
het gebouw waarde. Voorzitter Jan 
Gr. Koerkamp zette ondertussen di-
verse mensen die goed gepresteerd 
hadden in het zonnetje. Het grootste 
applaus werd echter gegeven toen 
de mensen van de organisatie hun 
dik verdiende bosje bloemen in ont-
vangst namen. Op naar volgend jaar.

Natasja Verheul wederom 
Nederlands Kampioen 
KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag werd te Ermelo op het KNHS cen-
trum het Nederlands Kampioenschap mennen ( De Hippiade) verreden. 
Natasja Verheul uit Klarenbeek, uitkomend voor de menvereniging 
Deventer’85 uit Schalkhaar, had zich voor de vaardigheid klasse ZZ 
gekwalificeerd. Op het districtskampioenschap van Mendistrict Oost 
werd zij districtskampioen en hiermee had zij een startplaats op de 
Hippiade afgedwongen. 

Dit is het derde jaar op rij dat zij in 
deze hoogste klasse deel mocht ne-
men aan het Nederlands Kampioen-
schap. Twee jaar geleden won zij 
met Kompas Gerwin en vorig jaar 
lukte dit met Lady Tessa. De druk 
was dus erg hoog om dit jaar weer 
een gooi naar de titel te doen. 

Afgelopen zaterdag ging de wekker 
om zes uur en rond halfacht vertrok-
ken ze naar Ermelo. Om 10.15 uur 
was het moment aangebroken om 
het basisparcours te overwinnen. 
De beste menners uit de vier distric-
ten reden voor wat ze waard waren. 
Het parcours was lang en technisch, 

daarbij stond de tijd heel krap. Na-
tasja Verheul ging in volle galop 
met Kompas Gerwin door de kegels 
heen en kwam in een schitterende 
tijd van 1:34 foutloos over de finish. 
Van alle menners in het ZZ lukt het 
na Natasja nog een menner om ook 
foutloos binnen de tijd rond te gaan.
‘s Middags om 16.00 uur werd de fi-
nale verreden. Natasja moest als eer-
ste de baan in en reed foutloos rond 
in 78 seconden. Dit was voldoende 
voor de titel, omdat de andere men-
ner een bal eraf reed. Voor het derde 
jaar achter elkaar lukte het Natasja 
om Nederlands Kampioen vaardig-
heid klasse ZZ te worden.

Natasja Verheul voor het derde jaar achtereen Nederlands 
Kampioen mennen. Nieuw sportconcept in Klarenbeek: MultiSport

KLARENBEEK.- In september wordt in Klarenbeek gestart met een 
nieuw sportconcept: MultiSport Klarenbeek, een initiatief van de 
dorpscontactpersonen in het dorp. Al enige tijd lopen zij met het plan 
een nieuw sportconcept op te zetten.

Het concept 
Vanaf maandagavond 5 september 
wordt er iedere maandagavond een 
andere sport aangeboden gedurende 
een periode van zes weken, na zes 
weken herhaalt die cyclus zich. 
Het gaat hierbij steeds om indivi-
duele sporten, waaraan deelnemers 
van 16 jaar of ouder kunnen deel-
nemen. De volgende sporten maken 
deel uit van deze cyclus: fitness, 
X-Core, bootcamp, mountainbiken 
(zomermaanden) of aquasport (win-
termaanden), dansen en boks-/con-
ditietraining. Op 5 september wordt 
gestart met fitness, daarna volgen de 
sporten in de volgorde zoals hier-
voor genoemd. De sporten worden 
aangeboden in of bij het MFC aan de 
Bosweg 12-14, met uitzondering van 
fitness, dit vindt plaats in Medisch 
Centrum De Mölle en aquasport, 
hiervoor wordt uitgeweken naar 
zwembad De Schaeck in Twello.

Strippenkaart
Deelnemen aan deze sporten kan 
middels een soort strippenkaart-
systeem. Deelnemers kunnen een 
kaart kopen voor tien of twintig keer, 
die binnen een bepaalde periode ge-

bruikt kan worden wanneer het de 
sporter uitkomt en voor de sporten 
die hen aanspreken. Deelnemers 
zijn dus vrij om te gaan wanneer ze 
zelf willen. Om te voorkomen dat 
de groepen overvol raken, dienen 
zij zich wel voor iedere keer dat ze 
komen sporten van tevoren aan te 
melden. Hiervoor wordt er gewerkt 
met het online systeem Eventbrite, 
deze kan zowel via internet als via 
een app gebruikt worden.  

Verkoopadressen
De MultiSport strippenkaarten zijn 
vanaf 1 september te koop op een 
tweetal locaties in Klarenbeek. Bij 
Bike Totaal Wolters, Klarenbeekse-
weg 102 tijdens openingstijden en in 
het MFC op de maandagavond tus-
sen 18.30 en 19.00 uur en op woens-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur. De MultiSport strippenkaarten 
hebben de volgende tarieven €130,- 
voor twintig keer en €75,- voor tien 
keer. De strippenkaarten zijn niet 
persoonsgebonden en geldig tot en 
met 31 juli 2017. Bij de verkooppun-
ten ligt een lijst waarop deelnemers 
hun gegevens kunnen achterlaten, 
deze gegevens betreffen naam, e-

mailadres en telefoonnummer. Deze 
worden gebruikt voor communicatie 
over MultiSport (wijzigingen of aan-
kondigingen in data, tijdstippen en 
aangeboden sporten). Deelnemers 
die eenmalig zouden willen deelne-
men of hun kaart vergeten zijn, be-
talen € 10,- per keer en kunnen dit 
voldoen bij aanvang van de sportac-
tiviteit.

Voordelen MultiSport 
strippenkaart
Aan de MultiSport strippenkaart 
zijn diverse voordelen verbonden: 
zo krijgen strippenkaarthouders 
tien procent korting op accessoires 
van mountainbikes en racefietsen 
bij Bike Totaal Wolters en op een 
behandeling bij schoonheidssalon 
Marilooks, waar ook sportmassages 
worden aangeboden. Daarnaast kan 
iedereen in het bezit van een Multi-
Sport strippenkaart drie keer gratis 
gebruik maken van de tennisbaan 
bij TV De Zweepslag (hiervoor dient 
men wel eerst de baan te reserveren 
via secretaris@tvdezweepslag.nl).

Informatie
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.facebook.com/mul-
tisportklarenbeek ( ook voor niet 
facebookgebruikers). Voor vragen 
kunt u mailen naar dorpscontactper-
soon@klarenbeeksbelang.nl.

Een gouden week in 
Olympisch Klarenbeek
KLARENBEEK.- Afgelopen week was alweer de derde editie van de 
Klarenbeekse Vakantie Speelweek (KVS), dit jaar wederom met een be-
zoekersrecord. Met ruim 200 kinderen per dag is de max binnen drie 
jaar na de start al bereikt. Het prachtige weer en vier dagen vol sport, 
spel, muziek, pallets en plezier zorgden ervoor dat het weer een super-
week werd voor zowel de kinderen als de vele vrijwilligers, die hieraan 
hebben bijgedragen. 

Thema Olympische Spelen
Het thema was dit jaar de Olympi-

sche Spelen in Rio. De week werd 
geopend met het ontsteken van de 

olympische vlam, die de hele week 
pontificaal op het veld pronkte. 
Naast het bouwen van de hutten 
werd er elke dag een programma 
aangeboden. 

De eerste dag stonden er verschil-
lende olympische sporten centraal, 
waarvoor werd uitgeweken naar het 
Sportpark De Pauw. Er stond onder 
andere atletiek, volleybal en paar-
densport op het programma, maar 
er waren ook professionele sport-
beoefenaars ingevlogen om de kin-
deren te leren judoën en schermen.

Op dag twee was er volop ruimte 
voor creativiteit. Er kon niet alleen 
worden geknutseld met verschil-
lende materialen, maar er werd ook 
gezamenlijk aan een waar kunst-
werk gewerkt. Op verschillende, 
grote deuren schilderden de kinde-
ren olympische sporten. Deze grote 
schilderijen hebben inmiddels el-
ders in Klarenbeek een mooi plekje 
zodat iedereen ze nog een tijdje kan 
bewonderen.

De derde dag werden er spellen 
gedaan die een link hadden met 
de verschillende werelddelen. Zo 
moest er onder andere een Toren 
van Pisa worden nagebouwd en 
was er curling waarbij de kinderen 
op zwembanden zelf de curling-
steen vormden. 

De laatste dag was er tijd om te chil-
len en te schitteren. De grote tent 
was omgebouwd tot een wellness-
centrum, waar kinderen zich kon-
den laten masseren, voetenbadjes 
konden nemen en de haren, nagels 
en make-up konden laten doen. De 
week werd in de avond afgesloten 
met een echte olympische sluitings-
ceremonie. Nadat ouders en andere 
belangstellenden waren gearri-
veerd, kwamen alle kinderen het 
terrein op met een vlaggenparade. 
Daarna traden alle groepen (school-
groepen 1 t/m 8) op met acts die ze 
die middag in een uur tijd hadden 
ingestudeerd. De acts liepen uiteen 
van een synchroonzwem-act tot een 
stoere hiphop-act en werden zeer 

enthousiast ontvangen. Aan het 
einde van de avond werd de olym-
pische vlam gedoofd, waarmee een 
einde kwam aan de week met het 
gouden randje.    

Bedankt!
De werkgroep wil dan ook ieder-
een weer enorm bedanken die deze 
week mogelijk heeft gemaakt: de 
kinderen, de jonge vrijwilligers, be-
hulpzame (groot)ouders en buren, 
waaronder ook basisschool De Dalk 
en brandweer Klarenbeek. En ‘last 
but not least’: de sponsoren, voor 
het beschikbaar stellen van mate-
rialen en diensten of een financiële 
bijdrage. 
De organisatie is iedereen zeer er-
kentelijk voor hun steun waarmee 
deze fantastische week gerealiseerd 
kon worden. Op naar de Klaren-
beekse Vakantie Speelweek 2017! 
Voor foto’s en informatie over de 
KVS kunt u terecht op de www.
facebook.com/kvsklarenbeek (ook 
voor niet facebook gebruikers toe-
gankelijk).

Een gouden week in Olympisch Klarenbeek.

mailto:secretaris@tvdezweepslag.nl
http://www.facebook.com/multisportklarenbeek
http://www.facebook.com/multisportklarenbeek
http://www.facebook.com/kvsklarenbeek
http://www.facebook.com/kvsklarenbeek
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Like ons op facebook

kwaliteit
50
50 JAAR

Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs. BJ 2013 10.000 km

Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco, benzine BJ 2007 50.000 km

Ford KA 1.3, grijs, airco, stuurbekr. BJ 2003

Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart BJ 2006 155.000 km

Suzuki Grand Vitara V6 2.5, bordeaux rood, benzine BJ 2001 122.000 km

VW Caddy Maxi 1.6 tdi, Blue Motion, airco, wit BJ 2012 27.096 km

VW Golf Plus, diesel, zwart BJ 2008 142.000 km

VW Golf cabrio 1.6 groen metallic, benzine, leder bekl. elek dak BJ 2000 165.000 km

 

Teugseweg 8, Teuge, 055-3231494
www.weijers.nl voor meer info en foto’s

Nu bij Weijers, zeer veel kleine auto’s in de aanbieding!
Allemaal origineel Nederlands en met lage kilometerstanden!

Chevrolet Kalos 1.2 spirit

Nú 4.395,-Bouwjaar 2008
46.646 km, zilvergrijs, 5 deurs, airco

Hyundai Getz 1.4 Dynamic cool

Nú 4.950,-Bouwjaar 2008
Automaat, 97.951 km, Blauw, 3 deurs, airco

Citroën C1 1.0 First Edition

Nú 6.700,-Bouwjaar 2012
68.329 km, Blauw, 5 deurs, airco, Led verlichting

Kia Picanto 1.2 CVVT

Nú 5.950,-Bouwjaar 2011
101.388 km, Blauw, 3 deurs, airco

Peugeot 107 1.0 Premiere

Nú 6.450,-Bouwjaar 2012
61.332 km, Zwart, 5 deurs, airco 

Citroën C1 1.0 Collection

Nú 7.650,-Bouwjaar 2013
18.861 km, Rood 5 deurs, airco, lichtmetaal

Hyundai Getz 1.4 Active cool

Nú 4.995,-Bouwjaar 2008
105.361 km, Blauw, 5 deurs, airco

Daihatsu Sirion2 1.3 Sport GT

Nú 6.450,-Bouwjaar 2009
68.099 km, Rood, 5 deurs, airco, sportpakket

Peugeot 107 1.0 Active

Nú 6.195,-Bouwjaar 2012
75.839 km, Geel, 5 deurs, airco

Renault Twingo 1.2 Dynamique

Nú 6.945,-
86.614 km, Wit, 3 deurs, Climate ctrl, cruise control                        

GROTE KLASSE IN KLEINE MATEN!

Kunstkring Voorst: 
kunst en cultuur in hartje Twello
TWELLO.- Voor kunst, een muzie-
koptreden, workshops, een lezing 
over kunst of een maandelijks schrij-
verscafé hoeft u niet ver te reizen. 
In de prachtige, centraal en sfeervol 
gelegen galerie ‘De Statenhoed’ van 
de Kunstkring Voorst, midden in het 
dorp Twello, vindt iedere maand een 
keur aan activiteiten plaats op cultu-
reel gebied. 

Exposities, workshops en meer
Zo worden er in de galerie van de 
Kunstkring regelmatig nieuwe expo-
sities gehouden van zowel landelijk 
bekende als lokale kunstenaars. Maar 
er worden ook workshops en cursus-
sen schilderen, beeldhouwen, keramiek en foto-
grafie gegeven. 
Na het werk vormt het aangrenzende galeriecafé 
een uitstekende gelegenheid om onder het genot 
van een hapje en een drankje nieuwe contacten 
te leggen, ideeën uit te wisselen en bestaande 
contacten met collega-kunstenaars en niet-kun-
stenaars uit te breiden en te versterkten. 
Zo is er iedere vrijdagmiddag een happy hour, 
iedere eerste zaterdag van de maand een muzie-
koptreden en iedere derde vrijdag van de maand 
een Schrijverscafé, waar schrijvers en dichters 
uit Voorst en omringende gemeenten bijeen ko-
men om uit hun werk voor te dragen. U bent 
hier altijd van harte welkom!

Lezingen en presentaties
Naast de vele cursussen, workshops, de vaste 
activiteiten en workshops voor speciale doel-
groepen organiseert de Kunstkring nog tal van 
andere activiteiten. Zo vindt steeds in augustus 
‘de Opening van het nieuwe Culturele Seizoen’ 
plaats. Een open dag in en rondom de galerie, 
waar kunstenaars van de kring act de présence 
geven. Ook vinden er op de eerste zondag van 
de maand regelmatig lezingen/presentaties 
plaats over kunst die zowel voor leden, vrien-
den als bezoekers vrij toegankelijk zijn. 
Maar ook bij andere activiteiten binnen de ge-
meente Voorst is de Kunstkring betrokken: het-
zij bij het Klompenfeest, de Franse Vaderdag, de 
Lebuïnus-route dan wel in de vorm van kunst-
educatieve activiteiten en workshops ten behoe-
ve van het Voorster onderwijs.

Zaterdag 3 september Muziekcafé: 
‘De Cornetto’s: harten op hol’
En zo start op 3 september de nieuwe cyclus van 
de ‘Zaterdagmiddag Muziekcafés’ met ‘De Cor-
netto’s’ onder de titel: ‘Harten op hol’. Ze leef-
den jaren van de straat, Jo en Appie Cornetto. 
Geknakte liefdes brachten de twee gedesillusi-
oneerde, maar ook geboren muzikanten tot on-
der de bruggen van Parijs. Een wederopstanding 
volgde en het muzikale duo scoorde Europees. 
Met een zelfgeschreven repertoire van funk, 
folk, blues en ballads tot akoestische anarcho-
punk.
Zang en gitaar en een keur aan hoorns, trombo-
nes, klarinetten en bassdrums van eigen makelij 
staan aan de basis van dit onvergetelijk Cornet-
to-optreden. En inderdaad: De Cornetto’s wor-
den de laatste tijd gek gebeld door zaaleigena-
ren, impresario’s en andere tussenpersonen. Zij 
hebben allen maar één vraag: “Waar blijft jullie 
Youtube-demo?”

Informatie
Hoe dan ook: genoeg voor ieders gading. Of je 
nu van schilderen, beeldhouwen, tekenen, fo-
tografie of andere kunstvormen houdt: Kunst-
kring Voorst is dè broedplaats voor creativi-
teit. U wordt al lid van de Kunstkring vanaf 
€37,50 per kwartaal en vanaf vanaf € 15,- per 
kwartaal bent u Vriend. Kom eens langs in de 
galerie of laat u eens vrijblijvend informeren 
over de mogelijkheden. Kunstkring Voorst, Ga-
lerie ‘De Statenhoed’, Dorpsstraat 11a, Twello 
www.kunstkringvoorst.nl
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Finale Stedendriehoekbokaal 2016 
VisMaarMee 
 
VOORST.- Op zaterdag17 september organiseert de Stichting VisMaar-
Mee wederom de finalewedstrijd om de Stedendriehoekbokaal op de 
Voorsterklei. De activiteiten van VisMaarMee zijn gericht op mensen 
met een verstandelijke beperking. 

Het is telkens weer een ple-
zier om te zien hoe de deelnemers ge-
nieten van het vissen in de natuur. Be-
langrijk hierbij is de gekozen opzet 
en de steun van de vele vrijwilligers 
daarbij. De visvrijwilligers zijn afkom-
stig van de diverse visverenigingen uit 
de regio. Ook zijn er telkens vol-
doende andere vrijwilligers, ve-
len met professionele achtergrond, 
die daarnaast (zorg)begeleiding aan 
de deelnemers en ook visvrijwilligers 
bieden. Naast één op één begelei-
ding zorgt VisMaarMee voor hengels, 
visspullen, goede zitplek, voer, aas 
en vergunningen. Het belooft weer ge-
zellig te worden aan de waterkant. Het 
terrein op de Voorsterklei is na alle 
aanpassing voor het Ruimte voor de 
Rivier project erg geschikt voor dit 
evenement. Een mooie middag zal het 
worden op de Voorsterklei mede door 
medewerking van het Waterschap, 
Hengelsport Vereniging Voorst en van 

de plaatselijke boeren. Naast deel-
nemers worden ook vrijwilligers ge-
vraagd zich aan te melden via de 
website: www.vismaarmee.nl . De stich-
ting wil voor elke wedstrijd  opnieuw 
de aanmeldingen bevestigd hebben zo-
dat met zorg geregeld kan worden dat 
de één op één begeleiding gerealiseerd 
wordt. De inmiddels opgedane er-
varing leert dat de hulp wordt be-
loond met enthousiasme van de 
deelnemers. De deelname is gratis 
en mogelijk door de sponsoren die 
de Stichting VisMaarMee ondersteu-
nen: De Waardige Waard en Kwekerij 
Happy Summer in Twello, Gijsberts 
Keukens in Apeldoorn, Hotel Bakker 
in Vorden en Installatiebedrijf Ten 
Hove in Klarenbeek. De wedstrijd is 
op zaterdag 17 september van 14.00 
tot 16.00 uur ter hoogte van Voorster-
klei 5. Voor inlichtingen: Frits Dijk 06 
5422 0398 of Pim van der Hall 06 5587 
6962.
 

De organisatie zorgt voor één op één begeleiding

Zilver op Hippiade  in Ermelo
VOORST/ERMELO.- Afgelopen  
zaterdag werden in Ermelo de Ne-
derlandse  Kampioenschappen  
Dressuur en Vaardigheid verreden. 
Vanuit Voorst had Rein Hazelaar, 
met groom Linda Voskamp zich ge-
plaatst voor dit kampioenschap met 
de pony’s Harry en Joep.
De beste menners uit Nederland van-
uit de mendistricten  Oost, West, 
Midden en Zuid gingen hier de  on-
derlinge strijd aan. In de klasse L Vaar-
digheid waren het bij de tweespannen 
veertien deelnemers die probeerden 
zo snel mogelijk en zonder fouten 
het parcours af te leggen. De tijd die 
men kreeg om het parcours af te leg-
gen stond heel krap en het was de 
kunst om zeer snel te rijden zonder 
dat er balletjes van de kegels rolden. 
Het bleek dat er ook maar  weinig aan-
spanningen waren die zonder tijdfou-
ten  de finish passeerden. Er waren 
er bij de tweespannen in de klasse L 
maar drie deelnemers in geslaagd bin-
nen de toegestane tijd te finishen. Zij 
mochten een barrage rijden. Uiteinde-
lijk was de zilveren medaille en het re-
servekampioenschap 2016 voor Rein 
Hazelaar uit Voorst.

Rein Hazelaar samen met Linda Voskamp in de ereronde waarbij de 
pony’s op volle snelheid door de bocht gingen .

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

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- en dieselauto’s

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,-

AUDI A3 
SPORTB. 1.6 TDI 77 KW S-LINE

103.000 KM - 2011

NU VOOR € 15.750

BMW X1 105 KW SDRIVE
178.000 KM - 2011

NU VOOR € 14.250

VW UP 1,0I 44 KW TAKE-UP
63.000 KM - 2013

NU VOOR € 6.450

AFPERSEN,VACUMEREN EN VULLEN NU
€ 59,50

AIRCO SERVICE

Back to school pleinfeest de Zaaier
TEUGE.-  Vrijdag 26 augustus vanaf 
15.15 uur is er weer een groot plein-
feest op de Zaaier in Teuge! Er wordt 
groots uitgepakt met o.a.; suikerspin-
wagen, trek-rodeo, lazerschieten, 
kop van jut, scouting om broodjes te 
bakken en een danceclinic en optre-
den van dansschool Wensink. Rond 
18.00 uur zal blazersorkest Excelsior 
een optreden geven op het plein en 
mag directeur Jan Willem Stegeman 
de maestro zijn.
Rond 18.00 uur is de trekking van de 
verloting. Op de dag zelf zullen de 

nog niet verkochte loten te koop wor-
den aangeboden op het plein. Voor 
de inwendige mens zal er voldoende 
variatie zijn op het gebied van drin-
ken en eten. (o.a. grote BBQ en verse 
pizza’s)

Tabletonderwijs
Na een succesvolle pilot (groep 4) 
afgelopen jaar, zijn vanaf dit school-
jaar alle kinderen van groep 4 tot en 
met 7 voorzien van een eigen tablet 
(groep 3 en 8 volgen later).De school 
vraagt hiervoor geen eigen bijdrage 

aan ouders/verzorgers. Daarom is be-
sloten om jaarlijks een aantal leuke 
activiteiten te organiseren. Het is 
natuurlijk de bedoeling dat er zo-
veel mogelijk mensen komen op ons 
schoolfeest, als eerste voor de gezel-
ligheid, maar we hopen er ook geld 
mee op te halen om de grote kosten-
post wat te verzachten. Wethouder; 
dhr. Pinkster, zal de opening verrich-
ten van het tabletonderwijs op onze 
school. Er zal ook een demonstratie 
te zien zijn van de werkwijze van de 
tablets.

http://www.vismaarmee.nl


Markt Twello

Kom.. .  en proef de sfeer

van 12.30 tot 
17.30 uur

TIPS van

Anne
5x supergoeie keukengeheimen   
Sta je ook vaak met tranen in je ogen als je een uitje probeert te snijden of 
glibberen de cherrytomaten alle 
kanten op als je je mes erin zet? 
Met deze echte keukengeheimen 
wordt koken een stuk makkelij-
ker. Binnenkort ben je niet alleen 
traanvrij, maar ook een stuk snel-
ler klaar in de keuken! 

1. Stuiteren die cherrytomaten 
echt alle kanten op? Leg ze dan in 
een diep bord en leg daar een plat 
bord op. Leg je hand bovenop de 
borden en haal een lang mes tus-
sen de twee borden door. Nu zijn 
ze allemaal in één keer doormid-
den gesneden. Handig! 

2. Ken je dat? Er moeten wel drie 
teentjes knoflook in je gerecht en 
je blijft maar pellen. Daar heeft 
natuurlijk niemand zin in.. De 
oplossing: leg de teentjes in een 

koude en droge pan met deksel en 
schudt alsof het sambaballen zijn! 
De velletjes vallen er zo vanaf!

3. Je zou natuurlijk een duikbril op 
kunnen zetten als je uien moet snij-
den, maar of dat nou de allerbeste 
oplossing is.. Je kunt ook gewoon 
de snijplank en het mes dat je gaat 
gebruiken even nat maken onder de 
kraan. De stoffen in de ui waar je van 
moet huilen moeten dan namelijk 
eerst een stukje zwemmen voor ze in 
de lucht zitten. En dat scheelt! 

4. Als je pannenkoeken wilt maken 
moet je altijd een paar eieren breken 
boven een bak. Soms gebeurt het dat 
een stukje eierschaal denkt: “Zo, ik 
heb ook wel zin in pannenkoeken. 
Ik sluip mooi de bak in.” Het is dan 
superlastig om dat stukje eruit te 

pakken. Maak je vinger even nat 
en je zult zien dat het een stuk 
makkelijker gaat! 

5. En de laatste, maar niet minder 
belangrijke, tip: lees voor je gaat 
koken áltijd eerst het recept goed 
door! Als je dit niet doet kun je 
tijdens het koken gekke verras-
singen tegenkomen. Eerst lezen 
zorgt ervoor dat je alles goed 
kunt plannen en precies weet 
wanneer je waaraan moet begin-
nen. 

 

CURSUS WEERBAARHEID 
VOOR KINDEREN V.A. 7 JAAR 

TIJSSENWEERBAARHEID, TWELLO 

Locatie:   Jachtlustplein 3, Twello (wenters sports) 

Wanneer: Donderdagmiddag van 17.00-18.00  u. 

Start:        8 september 2016 

Kosten:    €.85,- (incl. boek “het leven op de  
                 trampoline geschreven door Rolf   
                 Tijssen en het cursusboek) 
 
Opgave:   Site of tel. 

Deze cursus van 8 lessen worden verzorgd 
door Rolf Tijssen 

        www.tijssenweerbaarheid.nl                0623618807           

Trekkers en oogstfeest
TONDEN.-Het gaat weer gebeuren, voor de negentiende keer trekker-
slep in Tonden tijdens het oogstfeest. Er wordt gestreden in de stan-
daard-, sport- en supersportklasse. Om zoveel mogelijk trekkers een 
kans te geven om op zaterdag mee te doen aan de wedstrijden worden 
op vrijdag 26 augustus, vanaf 19.00 uur de voorrondes verreden in de 
standaard klassen. De wedstrijden vinden plaats aan de Hoevesteeg 3 in 
Tonden en de toegang is gratis.

De beste drie trekkers kwalificeren 
zich voor de hoofdwedstrijd op za-
terdag 27 augustus. De wedstrijden 
gaan vanaf 16.00 uur van start en 
gaan door tot middernacht. De sport 
klassen rijden dit jaar volgens de re-
gels van de TSTA. Zoals we gewend 
zijn gaat dit spektakel gepaard met 
hoge snelheden en het nodige ge-
weld dat jaarlijks vele honderden 
toeschouwers trekt. Dankzij het 
professionele commentaar bij de 
wedstrijden door Jarno Brouwer en 
Richard Tibben krijgen de toeschou-
wer extra informatie over de wed-

strijd en worden kleine anekdotes 
over de deelnemers verteld.

Niet alleen de trekkerliefhebber 
komt aan zijn trekken. Ook voor de 
kinderen is er voldoende te doen. 
Vanaf 17.00 uur kunnen ze deelne-
men aan een skelterrace, natuurlijk 
voorzien van sleepwagen en vanaf 
19.00 uur is er kinderdisco. Bo-
vendien staat er een draaimolen, 
springkussen en voor de allerklein-
ste is er een zandbak, geheel in stijl. 
Vanaf 22.00 uur gaat de kinderdisco 
over in een live-optreden van Ben-

tertainment om de stemming opti-
maal te krijgen voor de finale van 
de avond. Ondertussen bulderen de 
trekkers over de kleibaan door voor 
een -hopelijk- uitzinnig publiek.
Tussen de wedstrijden door geeft 
Thomas Weijenberg, beter bekend 
als Tommy Carving, demonstraties 
in houtsculpturen maken met de 
motorzaag.

Kortom, het wordt weer een ge-
zellig Oogstfeest en de organisatie 
hoopt vele bezoekers te mogen ver-
welkomen onder mooie weersom-
standigheden.

DE EEKHOORN noten, zuidvruchten en natuurvoeding
Hoofdweg 54-56, 6744 WL Ederveen, tel. (0318) 57 34 39, fax (0318) 57 23 19, Mobiel 06  53 55 44 69 E-mail. schoeman26@zonnet.nl 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!
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www.voorsternieuws.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

TWELLO
Atus Leleulya, Donderdagavond 
19.00-21.00 uur, Politiebureau, Vei-
lingstraat 30
KLARENBEEK
Cengiz Kara, Elke 3e woensdag van 
de maand, 19.00 uur-19.30 uur
Multifunctioneel Centrum 
WILP/VOORST/BUSSLOO/
STEENENKAMER
Wilco Jansen, Elke 1e dinsdag van 
de maand, Wilp 19.00 - 19.30 uur, 
Dorpshuis de Pompe, Voorst 20.00 - 
20.30 uur, Dorpshuis Voorst 
NIJBROEK
Teuge en Twello boven de Spoor-
lijn Wilco Jansen (waarnemend 
wijkagent), Elke 2e maandag van de 
maandag van de maand, 19:30-20:30 
uur, Dorpshuis Arend

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft Klarenbeek: 
bellen naar Apeldoorn: 0900 600 90 
00 Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 Twello/Terwolde/
Wilp: bellen met de Centrale 
Huisartsenpost Salland 0570 50 17 77. 
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 openings-
tijden kunt u terecht bij Dienst Apo-
theek Salland, gevestigd in de centrale 
hal van het Deventer Ziekenhuis. Tel. 
0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 55 
03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccor-
derment 8. Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 
uur. Voor informatie kunt u bellen 
met de Medipoint Zorglijn 0900-
1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; za-
terdag 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, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor informatie 
bel met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-17.00 uur, tel. 055 58 898 58. Uit-
leenservicepunt de Benring, Tuinstraat 
51 in Voorst. Maandag t/m vrijdag van 
9.00 - 12.30 uur.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
VéRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de 
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in 
Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van 
nood) en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.30-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. 
Tel. 0570 74 51 11. Voor meer infor-
matie 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. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl
DIERENARTSENPRAKTIJK 
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren, 
paarden & landbouwhuisdieren. 
Torenbosch 64, Twello, 
Zutphenseweg 50, Klarenbeek. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com
DIERENKLINIEK 
DE IJSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en 
paarden. Voor spoeddienst 24 uur 
per dag bereikbaar 055-3669286. 
Kopermolenweg 11 Klarenbeek. 
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN WIJKAGENT

Zondag 28 augustus
Ger.gem.De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. L. Blok.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur  ds. 
K. Roffel, gez. dienst.   
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. H. van Marle, 19.00 uur ds. 
R/v/d Kamp.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. J. 
Woudenberg. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. E. Rijks.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
dhr. H. Mentink, processie naar Ma-
riakapelletje.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. K. 
Roffel, gez. dienst in Klarenbeek.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. 
Van Asselt
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur,  ds. K. 
Roffel, gez. dienst in Klarenbeek.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastoor Daggenvoorde.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Ho-
ven), 10.00 uur ds. J. Broekhuis, 
17.00 uur ds. J. Boer.
Dinsdag 30 augustus
Ger.gem.De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. B. van Boven..
Woensdag 31 augustus
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 19.30 
uur ds. L. Jongejan (Tabernakel-
kerk).
Oecumenische Omroep Voorst
Uitzending Oecumenische Omroep 
Voorst iedere zondag van 09.00 uur 
tot 12.00 uur. Eerste blok 09.00 tot 
09.30 of 10.00 uur (afhankelijk van 
de aanvangtijd van de kerkdienst): 
muziek en informatie uit de bij de 
OOV aangesloten kerken. Tweede 
blok (09.30), (10.00) tot 11.00 uur: 
uitzending kerkdienst vanuit één 
van de bij de OOV aangesloten ker-
ken. Derde blok: tot 12.00 uur – ver-
zoekplatenprogramma.

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
We helpen waar we kunnen
www.naastenhulpvoorst.nl

Op de Steenenkamer zijn ze trots op hun geteelde groenten; de mooiste gaan naar de markt.

Gedurende de zomermaanden plaatsen wij foto’s met een knipoog naar het verleden. 

Reacties naar Jan Siero 0571 273433 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

Repetities Zingt den Heer weer begonnen
VOORST.- Voor de meesten is de 
vakantietijd voorbij en dat betekent 
een nieuwe start van het vereni-
gingsleven. De koorleden van Zingt 
den Heer te Voorst zijn volop bezig 
met het instuderen van de stukken 
voor het jubileumconcert in ver-
band met het 130-jarig bestaan. Het 
koor wil dit vieren met een concert 
op 12 november, waarvoor u harte-
lijk wordt uitgenodigd. Het belooft 
een mooie avond te worden met 
zang door het koor en door solisten, 
tevens zal er verschillende muzi-
kale begeleiding zijn onder andere 
door een orkestje. Noteer deze da-
tum, u bent van harte welkom! 

Vindt u het leuk om te zingen? 
Kom dan eens kijken op de repeti-

tieavond. Elke dinsdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur is de repetitie in 
het Dorphuis te Voorst onder leiding 

van Henk Noordman. Graag tot ziens 
voor het concert en/of om te komen 
zingen!

Ademloos 
vredemoment 
en stralende 
muziek
TWELLO.- De Sint Martinuskerk in 
Twello opent op alle zondagen van 
14.00 tot 16.00 uur haar deuren voor 
meditatie, gebed en bezichtiging .
Gedurende de openstelling  is er 
van 14.45 tot 15.15 een optreden. 
De organisten Heleen Nieuwenhuis 
en Teun Kalter zijn te horen op res-
pectievelijk 4  en 11 september. In 
verband met de Vredesweek brengt 
Joke Havekes bijbelcitaten rond het 
thema vrede onder de titel ‘Adem-
loos Vredemoment’. Op 25 septem-
ber sluit het duo ‘Stralende Mu-
ziek’,  Karin Veerman en Sandra de 
Bruin, de maand af.

Vermiste en gevonden huisdieren

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Zonnebergstraat te Wilp.

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

Vermist
Witte poes met grijs gestreepte vlek-
ken op de kop en rug, gestreepte 
staart: Schubertstraat, Twello.
Bruin/zwart gestreepte poes met 
witte kin, bef en witte voetjes, wat 
rode vlekken: Zonnebergstraat, 
Wilp.

Gevonden
Jack Russel, bruin op de kop, vlek-
ken op rug, blauwe halsband: Rem-
brandtstraat, Twello.

mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl
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 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

Bij elke € 10,-* aan boodschappen ontvang je 1 gratis spaarzegel vanaf 
woensdag 24 augustus t/m dinsdag 1 november 2016. Actie is alleen 
geldig bij de winkel(s) die vermeld staan in deze advertentie. Tegen 
inlevering van een volle spaarkaart (met 40 spaarzegels) ontvang je een 
boodschappenpakket t.w.v. ruim € 40,-. Je kunt je boodschappenpakket in 
de winkel ophalen vanaf zaterdag 8 oktober t/m dinsdag 1 november 2016. 
Inhoud pakket kan afwijken van getoonde afbeelding.

Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels
* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, 
zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, 
toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.


