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VOORDEEL
JASSEN & JACKS

OP RUIM 2.000 JASSEN & JACKS
KORTING
25%
10-DAAGSE

OPLADEN, ONTSPANNING EN 
HERKENNING VOOR MANTELZORGERS 
TWELLO.- Mantelzorg is niet van-
zelfsprekend, al kan het soms wel 
voelen alsof er geen andere optie 
is. Alle Voorstenaren die dag in, 
dag uit voor een familielid, vriend 
of buur zorgen kwamen zaterdag 
bij elkaar in De Fliert. Op het pro-
gramma stond een dag van ont-
spannen samenzijn met een infor-
mele lunch, gevolgd door een scala 
aan workshops en een muzikale 
afsluiting met dank aan Cadenza 
Twello. 

Continu ‘aan’ 
Een recordaantal van maar liefst 117 
mantelzorgers meldde zich aan voor 
de jaarlijks terugkerende mantelzorg-
dag. In een overvolle aula praatten zij 
met elkaar bij tijdens de lunch verzorgd 
door Café De Hamer. Maar bovenal ge-
noten zij van het vooruitzicht even een 
middagje voor zichzelf te hebben. Het 
zorgen doen zij allen met liefde, maar 
het continu ‘aan’ staan, is een flinke be-
lasting waarvan een pauze zo nu en dan 
erg welkom is. 

Workshops 
Het middagprogramma bestond uit ver-
schillende workshops naar keuze. Zo 
was er een groep die leerde hoe je een 
korte video maakt, een clubje dat van 
burgemeester Jos Penninx hoorde hoe 
zijn week er nou eigenlijk uitziet en een 
ander groepje nam een kijkje in Teuge 
bij ecologische gemeenschap Ecotribe. 
Er was voor elk wat wils en dat werd dui-
delijk gewaardeerd.

Mooie reacties
“Een middag waar ik echt iets van ge-

‘BROODJE’ 
VELUWS COLLEGE 
IN FINALE
TWELLO.- Al sinds de in gebruik-
stelling van het nieuwe Veluwd 
College gebouw aan de Veiling-
straat in Twello is een groep 
ouders als vrijwilligers actief 
bij de vormgeving van het proj-
ect ‘Gezonde School’. Onlangs is 
het predicaat Gezonde school 
uitgereikt en hangt er een keur-
merk bij de ingang.   

Een van de activiteiten die door de 
ouders is ontwikkeld, is het ontwer-
pen van een eigen broodje voor de 
gezonde kantine. In een competitie 
nemen veel leerlingen hieraan deel. 
Het winnende broodje wordt vervol-
gens opgenomen in het assortiment. 
Het winnende broodje 2019-2020 is 
ingestuurd naar de Gelderse sport-
federatie, Koken met van Gelder. En 
zitten ze in de finale. De bedenker 
van dit broodje gaat met een vriend-
je en een aantal ouders naar deze 
finale op woensdag 20 november  in 
Papendal.

KINDERBOEKPRESENTATIE ‘JAAP SLINGERSCHAAP’ 
VOORST.- Op vrijdag 15 november vanaf 16.00 uur vindt in De Kapel aan 
de Enkweg 1 in Voorst de kinderboekpresentatie van Jaap Slingerschaap 
plaats. Naast de introductie van dit kinderboek zal tevens de Gele Verha-
lenbus aanwezig zijn om voor te lezen aan de kinderen. Kortom; een leuke 
middag voor jong en oud.

‘Jaap Slingerschaap’ gaat over een slin-
gerschaap dat hoog in de bomen leeft 
en zwierig van tak naar tak slingert. Maar 
als hij ineens honger krijgt wordt hij slap 
en slungelig. Hij moet wat eten, maar 
lust niets van wat er in de bomen groeit. 
Kan iemand hem helpen te vinden wat 
hij wel eten wil? Het is een verhaal over 
uitproberen, volhouden en doorgaan tot 
je gevonden hebt wat je zoekt. 

De makers, Thijs Brouwers en Erik Wie-
gers van Studio Wiegers uit Zutphen, 
zijn de afgelopen twee jaar in fases be-
zig geweest met de ontwikkeling van het 
boek. Daarbij schreven ze eigenzinnige 
teksten op een palet van fotografie en 

illustraties. Dat heeft een uniek eindre-
sultaat opgeleverd. Zij laten het proces, 
de werkwijze en natuurlijk het eindre-
sultaat graag aan je zien op 15 novem-
ber. 

Naast een hapje en een drankje voor 
jong en oud zal dus ook de Gele Verha-
lenbus er zijn om uit Jaap Slingerschaap 
en andere kinderboeken voor te lezen. 
Met behulp van een scherm in de bus, 
waarop de illustraties uit het boek te 

leerd heb, veel nuttige tips gehad”, zegt 
een van de deelnemers na afloop van 
de workshop verhalen schrijven. “Heel 
interessant om eens te horen wat de 
burgemeester doet”, zegt een ander. 
“Een bloemstuk maken met hout, echt 
leuk om het resultaat gelijk thuis neer 
te kunnen zetten.” Een speciaal woordje 
van dank was er voor Annet Reimert 
van Mens en Welzijn Voorst. Als kartrek-
ker van de mantelzorgdag wist zij ook 

dit jaar weer, samen met Rotaryclub 
Voorst, een mooi evenement neer te 
zetten.

Padaboem 
De mannen van ensemble Padaboem 
van muziekvereniging Cadenza zorgden 
voor een verrassende muzikale afsluiting. 
“Wij maken popmuziek op allerlei slagin-
strumenten”, leggen zij uit. “We treden in 
het hele land op en doen ook regelmatig 

mee aan wedstrijden en concoursen.”

Opgeladen huiswaarts
De mannen van Padaboem brachten de 
sfeer er lekker in en na het laatste praat-
je van mantelzorgers onderling, keerden 
zij allen met een opgeladen batterij én 
een fleurige cyclaam van Schoneveld 
Breeding weer richting huis. Klaar voor 
weer een nieuwe periode van liefdevolle 
zorg verlenen.  

zien zijn, is dit voor ieder kind een be-
levenis.

Het boek zelf is tijdens de presentatie te 
koop voor de introductieprijs van €15,- 
i.p.v. €17,50. Kinderen en natuurlijk ook 
volwassenen zijn van harte welkom van-
af 16:00 uur. 

Vooraf aanmelden via  jaap@studiowie-
gers.nl is niet noodzakelijk, maar wordt 
gewaardeerd.

LET’S GET 
MAD(DOXS) 
@ DE KAR
KLARENBEEK.- Vrijdag 15 november 
komen the Maddoxs als vanouds de 
Kar weer op z’n kop zetten! De band 
is oorspronkelijk opgericht in 1964 en 
speelde veel rock ’n roll en blues. In 
de jaren ’66 tot ’70 waren the Mad-
doxs één van de populaire huisbands 
van de Kar.
Entree: Gratis
Tijd: 21:00 
Adres: Zutphenseweg 17, Klarenbeek
Vooraf al een hapje eten? Dat kan 
uiteraard! Reserveer telefonisch via 
055- 3034303.

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

Single day
Black Friday
Blue Monday
Lazy Sunday
No matter what.

Goed slapen is maatwerk

mailto:jaap@studiowiegers.nl
mailto:jaap@studiowiegers.nl


FAMILIE BERICHTEN 

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken

• waar u ook verzekerd bent

• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

Je kunt je er op voorbereiden. Bijvoorbeeld door nu al 
vrijblijvend uw uitvaartwensen vast te leggen. 
Ga naar monuta.nl/uitvaartwensen.

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

Een bijzonder
afscheid.

112x100 Adv Monuta - Voorster Nieuws - WK46-47-48.indd   1 04-11-19   10:32

Dit jaar is onze planner Sandy Elissen 
25 jaar werkzaam binnen Hofmeijer. 
U bent van harte welkom om 
hem hiermee te feliciteren.

zaterdag 23 november 
15.00 tot 18.00 uur
Enkweg 37, 7383 CW in Voorst

“Tijd van afscheid nemen. 
Bij de laatste rustplaats. 

In de mooiste haven. 
’t Is voorgoed vaarwel” 

Tot ons leedwezen is op dinsdag 
5 november overleden ons lid 

Wies Nijkamp
Zij is vanaf augustus 2011 een trouw lid 

van ons koor geweest

Het shantykoor was voor haar als accordeonist 
altijd erg belangrijk. Wies genoot steeds volop 

van de wekelijkse repetities en zeker ook 
van de optredens van het koor waaraan zij 

haar bijdrage mocht leveren.

Wij zullen haar zeer missen.

Onze gedachten gaan uit naar haar kinderen, 
en eenieder die haar liefhad.

Bestuur en leden Shantykoor 
De Trossen Los Twello

Twello, 13 november 2019

 
  “Tijd van afscheid nemen.  

 Bij de laatste rustplaats.  
 In de mooiste haven.  
 ’t Is voorgoed vaarwel”  
  
 Twello, 13 november 2019.  

 
 
 

Tot ons leedwezen is op dinsdag 5 november overleden ons lid Wies Nijkamp. 
Zij is vanaf augustus 2011 een trouw lid van ons koor geweest 

 
Het shantykoor was voor haar als accordeonist altijd erg belangrijk.  

Wies genoot steeds volop van de wekelijkse repetities  
en zeker ook van de optredens van het koor  
waaraan zij haar bijdrage mocht leveren. 

 
Wij zullen haar zeer missen. 

 
Onze gedachten gaan uit naar haar kinderen, en eenieder die haar liefhad. 

 

Bestuur en leden Shantykoor De Trossen Los Twello 

“Geen poespas!”

Verdrietig hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve moeder, 

oma en mijn “oma Billy”

Toos Brink - Vunderink
Tonia Hendrikje

sinds 14 augustus 2011 weduwe van 
Dolf Brink

* Diepenveen,  ϯ Deventer, 
17 februari 1941  10 november 2019

Diana
   Madelon en Serkan
   Kim
      Evi

Gert-Jan en Sabine
   Jasper
   Lianne

Billy D

Correspondentieadres:
Leliestraat 17
7419 CT  Deventer

Toos is in Afscheidscentrum Hemmes.

De crematieplechtigheid vindt plaats op 
vrijdag 15 november om 11.00 uur in de 
Hanze van yardenhuis Steenbrugge, 
Raalterweg 29 te Diepenveen.
Voorafgaand aan de plechtigheid is er 
gelegenheid om afscheid van Toos te nemen 
van 10.40 uur tot 10.50 uur.

Na afloop is er gelegenheid om ons te 
condoleren in de koffiekamer van het 
crematorium.

Na een periode van afnemende gezondheid 
hebben wij afscheid moeten nemen 

van onze zus en tante

Toos Brink - Vunderink

Familie Lammersen - Vunderink
Neven en nichten

Lieve mensen,

Voor al uw troostvolle, waarderende en 
meelevende reacties op het overlijden van 

mijn lieve partner en onze oudste broer

Bertus Harmsen
op 11 oktober 2019

zijn wij u zeer dankbaar.

Mede namens de familie Harmsen:

Riet van Reijendam

Twello, november 2019

Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren

Diep bedroefd, maar met grote bewondering 
voor zijn wilskracht en zijn dappere strijd, 
hebben wij afscheid moeten nemen van

mijn lieve man, schoonzoon,  
onze zwager en oom

Herman van de vlekkert
* 25-01-1959                                † 07-11-2019

 

Annelies van de Vlekkert - Stok
en familie

De afscheidsplechtigheid heeft plaats gevonden 
in besloten kring

Correspondentieadres:
Dijkhuizenweg 58  
7397NV  Nijbroek

Plotseling en veel te vroeg overleden

Wilco Bruin

Woorden schieten tekort.
Met grote verslagenheid hebben wij 
kennisgenomen van het overlijden van Wilco.
Hij was de vader van Serena en Renzo en 
leider van de JO12.

Wij wensen Sandra, Serena, Renzo, Demi, 
Mila en verdere familie en vrienden veel 
sterkte toe met dit zware verlies.

Namens SV Terwolde

JOC | JTC
JO12
MO17

Mijn geweldige, lieve moeder, onze oma en overgrootmoeder en 
vriendin is geheel onverwacht overleden

Henny Nagtegaal - van der Heijden
Haarlem, 5 mei 1938 Twello, 11 november 2019

Weduwe van Piet Nagtegaal

Paul en Monique

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dirry

Jetje 5

Voor altijd in ons hart
We nemen afscheid van Henny op vrijdag 15 november om 13.00 uur in aula  
De Hanze van crematorium Steenbrugge, Raalterweg 29 in Diepenveen.
U bent van harte welkom.

Correspondentieadres: Cornelis Lelylaan 62, 7424 CG  Deventer
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Noach 
Uitvaartzorg
liefdevol
voor iedereen 

www.noachuitvaartzorg.nl

Noach werkt in uw 
regio samen met alle 
begraafplaatsen en 
crematoria en met
alle verzekeraars. 

 057-074 41 47
Neem vrijblijvend contact 
op voor een afspraak om 
uw wensen te bespreken.

Noach Uitvaartzorg staat voor 
integriteit en warmte en verzorgt 
zowel kerkelijke als niet kerkelijke 
uitvaarten van u of uw dierbaren 
in uw regio. Wij luisteren naar uw 
wensen en staan u bij tijdens het 
laatste afscheid.

Gertrude Smeijsters
 06-1245 1293

 

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

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

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

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

Op een aantrekkelijke locatie gelegen vrijstaande
woning met 3 slaapkamers, aangebouwde 
garage/berging, carport en fraai aangelegde 
voor- en vrij gelegen achtertuin. 
Perceeloppervlakte 374 m², 
woonoppervlakte 120 m², inhoud 500 m³.

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

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

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

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

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen  

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

woningen op www.bieze-makelaars.nl
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Locatie: Buddezand 7 - 13 in Wilp
Vier luxe nieuwbouw appartementen te huur in het landelijk gebied in de eVZ de Fliert

Verkopen?
Een succesvolle 
verkoop!

Vraag een 
persoonlijk 
advies op maat!

VERJAARDAG 
VAN 200 
JARIGE MEERE-
ORGEL IN DE 
DORPSKERK
TWELLO.- Op donderdag 14 novem-
ber 2019 viert het Meere-orgel van de 
Dorpskerk zijn verjaardag. Dan is het 
precies 200 jaar geleden dat in 1819  
het orgel in gebruik genomen. Het in-
strument was een geschenk van Freule 
Coenradina Wilhelmina, Baronesse van 
Reede tot Parkeler, bewoonster van 
het gelijknamige landgoed ten noorden 
van Twello. Deze verjaardag zal gevierd 
worden op vrijdag 22 november met 
een bijeenkomst en een concert. De 
organist die avond is Henk Noordman, 
die bijna wekelijks het orgel bespeelt 
en het orgel van binnen en buiten kent.   
Hij zal werken spelen die de bijzondere 
klanken van het bijzondere orgel laten 
horen. Ook zal er gelegenheid zijn om 
samen te zingen terwijl Henk Noordman 
de zang zal begeleiden op het orgel. Ook 
orgelmaker Reil zal  aanwezig zijn om 

over het prachtige Meere-orgel te ver-
tellen. Voor orgelliefhebbers zal het een 
interessante bijeenkomst worden. Naast 
genodigden zijn ook alle belangstellen-
den van harte welkom. De avond zal om 
20.00 uur beginnen in de Dorpskerk aan 
de Dorpsstraat in Twello.

PAMPUS: HOME OF CARNAVAL
WILP.- De blaadjes vallen van de bomen, de winter komt eraan. De schuren 
worden uitgeruimd. Iedereen is alweer druk met het bedenken van de gek-
ste ideeën. Want carnaval komt er weer aan!!

Op de 11e van de 11e is de voorverkoop 
gestart van het grootste carnavalsfeest 
in onze regio: de Mega Carnavals Party 
in Pampus. Ook dit jaar pakken we weer 
groots uit, met een mega feesttent waar 
minimaal 3000 bezoekers in kunnen. Je 
kunt op vrijdagavond 21 februari optre-
dens verwachten van Gebroeders Ko, 
Marco Kraats en DJ Jeronimo. Samen 
maken we er weer een MEGA party van!! 
Koop je tickets op tijd via www.pampus.
org/tickets, want vorig jaar waren we in 2 
weken uitverkocht.

Het eerste echte feestje in het teken 
van Carnaval is op zaterdagavond 14 
december. Dan is de Prins verkiezing 
en worden de nieuwe Prins, Prinses en 
Adjudant bekend gemaakt. Traditioneel 
altijd een héle gezellige avond! De deur 
gaat open om 20.30 uur en de entree is 
5 euro. 
Het echte carnavalsweekend in 2020 
trappen we af op donderdagavond 20 
februari, met het Wagenbouwersbal. Op 
vrijdagmiddag 21 februari is Kindercar-
naval, voor alle kids van Wilp en Bussloo, 

van 13.00 tot 14.45 uur. En ’s avonds 
gaat het dak eraf tijdens de Mega Carna-
vals Party! Het carnavalsweekend sluiten 
we af met een knaller op zondag, met 
de optocht Pampus-Lollebroek. De tent 
gaat dan weer open, net als de tap, en je 
staat bij ons lekker warm en droog om 
de optocht te kijken!

Mocht je niet kunnen tijdens de Mega 
Carnavals Party of heb je naast een 
kaartje gegrepen? Wees niet getreurd, 
want we organiseren nog een pre-carna-
vals party op 8 februari in Pampus. Meer 
info volgt! Hou onze social media en 
website in de gaten en kom naar Pam-
pus: Home of Carnaval!

RESOLUTIESUCCES VOOR 
VOORSTENAREN OP CDA-PARTIJCONGRES
 
TWELLO.- Op zaterdag 9 november 
jl. vond in Maarssen Utrecht het 
landelijke CDA-partijcongres plaats. 
Daar stonden resoluties van CDA 
Voorst (via voorzitter Jaap Borst) 
en de CDA Basisgroep Sociale Ze-
kerheid (via mede-initiatiefnemer 
Arend Jansen) op de agenda.

De resolutie van het CDA Voorst, onder-
steund door Apeldoorn en de provincies 
Gelderland en Limburg, roept op om 
onnodige kortingen op pensioenen te 
voorkomen en de opbouw van pensioe-
nen betaalbaar te houden en daarmee 
de belangen van jong en oud te dienen. 
De resolutie van de CDA Basisgroep So-
ciale Zekerheid spreekt uit dat er meer 
betaalbare huurwoningen beschikbaar 
moeten komen voor de lagere inko-
mensgroepen en dat de verhuurders-
heffing op termijn geheel moet worden 
afgeschaft, zodat de woningbouwcor-
poraties meer financiële ruimte krijgen 
voor nieuwbouw en vernieuwbouw. Bij 
de behandeling van deze resolutie is 
afgesproken dat de afschaffing van de 
heffing in het komende landelijke CDA-
verkiezingsprogramma zal worden op-
genomen.

Beide resoluties kregen tijdens het CDA-
congres ruime steun van de aanwezige 
leden en zijn belangrijk voor veel inwo-
ners van de gemeente Voorst. 
Volgens Arend en Jaap benadrukt dit het 
belang om lokaal een goede verbinding 

met de provinciale en landelijke partijka-
ders te hebben.
De volledige tekst van de resoluties is 
te vinden op de sites van CDA Voorst en 
Lijst Arend, www.cdavoorst.nl en www.
lijstarend.nl.

ONTBIJTEN MET DE BURGEMEESTER

VOORST.- Obs de Wiekslag deed dit jaar 
mee aan het nationaal schoolontbijt. Dat 
is een leuke schoolactiviteit om gezond 
ontbijten onder de aandacht te brengen 
bij de jeugd. Het is dan ook een bijzonde-
re ervaring om gezellig samen te ontbi-
jten in je pyjama met je klasgenoten. Nog 
leuker werd het toen de school de uit-
nodiging kreeg om samen met de burge-
meester te ontbijten in het gemeentehuis 
in Twello. De kinderen van groep 5/6 van 
juf Nicole viel deze eer toe. De kinderen 

werden vriendelijk ontvangen door 
burgemeester Jos Penninx in de eetzaal 
van het gemeentehuis. Daar stonden de 
tafels al gezellig gedekt te wachten op 
de komst van onze leerlingen. De burge-
meester heette alle kinderen persoon-
lijk welkom en noemde in zijn opening-
swoordje hoe belangrijk het is om iedere 
dag goed te ontbijten. Tevens vertelde hij 
dat er altijd een goed doel aan het Natio-
naal Schoolontbijt is gekoppeld. Dit jaar 
is dat ‘Het vergeten kind’. De gemeente 

Voorst ondersteunt dit doel met een gift 
van maar liefst € 100,00. Nadat iedereen 
zijn ontbijt bij elkaar had gezocht en een 
plekje had gevonden, kon het smikkelen 
beginnen. De burgemeester schoof van 
tafel naar tafel en had leuke gesprekjes 
met de kinderen. Na een uurtje was de 
tijd helaas al weer om en gingen we weer 
over tot de orde van de dag. De burge-
meester naar belangrijke besprekingen 
en de leerlingen ……weer terug naar de 
rekenles op school in Voorst.
 

INGEZONDEN

http://www.cdavoorst.nl
http://www.lijstarend.nl
http://www.lijstarend.nl


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

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Tijd om weer lekker warm 
in je trui of vest te kruipen

20%20%korting
op alle vesten en truien

muv afgeprijsde artikelen

van 11 tot 16 november

Twello Duistervoordseweg 6 
Tel. (0571) 27 52 00

Nikkis Fashion

BEZORGT VANAF NU OOK IN TWELLO!

COUPONCODE: 204103

KORTING OP UW BESTELLING
GELDIG T/M 31-12-2019

ASSELSESTRAAT 69 APELDOORN, 055 - 203 41 44

Te huur 
vanaf 01-12-2019
1250 m2 verhard buitenterrein
t.h.v. kruising 
Zonnenbergstraat /
Tienmorgen te Wilp
Info: 06-22846678

De Matterij
  Meubelstoffering 

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 47 
     7391 MH  Twello 

    www.matterij.nl  
      info@matterij.nl 

Bel voor een vrijblijvende offerte: 

   0571-272334     

 
  

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

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

 

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

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

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

Vol op fruitbomen en struiken.
Nú planten.

Kerstdiner 1e Kerstdag.

Boek nu!
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KOM 
EENS 

BINNEN 
LOPEN BIJ 

ONS IN 
TWELLO.

DE KOFFIE 
STAAT 

KLAAR!

WWW.ECKHUYS.NL

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

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

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

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

Stationsstraat 9, Twello

Kazuri

Een sneeuwpopje 
kado bij aankoop

vanaf 15,00

voor elke vrouw die 
van unieke

sieraden houdt

op=op

OP DE FIETS? EVEN NIETS…

TWELLO.- Bellen, whatsappen of muziek luisteren terwijl je fietst. “Moet 
kunnen toch!” “Ík kan dat wel tegelijkertijd!” Of... valt dat tegen en zitten er 
toch ook risico’s aan vast?

ten enkele leerlingen een MONO-tag op 
de stoep bij de fietsenstallingen om ieder-
een bij school aan het denken te zetten.
Op de fiets? Even niets… is een lespro-
gramma van Veilig Verkeer Nederland, 
uitgevoerd in opdracht van de gemeente 
Voorst en het Regionaal Orgaan Ver-
keersveiligheid Oost-Nederland (ROV 
Oost-Nederland). ROV Oost-Nederland 
is in Gelderland en Overijssel de partner 
voor verkeersveiligheid. Met hun kennis 
van verkeersveiligheid en van het gebied 
brengen ze de juiste partners bij elkaar 
en initiëren ze projecten. Zij richten zich 
daarbij op gedragsbeïnvloeding van de 
weggebruikers. De ambitie? Iedereen 
elke dag weer veilig thuis.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van RKBS 
Martinus uit Twello hebben op dinsdag 
5 november een gastles gehad van Vei-
lig Verkeer Nederland over het gebruik 
van de smartphone op de fiets. Zien, le-
ren en ervaren was het motto van de les. 
Het resultaat: leerlingen zijn zich meer 
bewust van de risico’s van bellen, gamen 
en Whatsappen in het verkeer. Tijdens de 
gastles hebben de leerlingen met elkaar 
gediscussieerd hoe ze kunnen voorko-
men dat ze onderweg door hun mobiel 
worden afgeleid. Bijvoorbeeld door het 

geluid van de mobiel uit te zetten of de 
mobiel gewoon in de tas te laten. Voor het 
beluisteren van muziek vonden veel kin-
deren het een goed idee om van tevoren 
een playlist te maken en ervoor zorgen 
dat je het verkeer nog goed kunt horen. 
Ook je oren heb je namelijk hard nodig in 
het verkeer. Gaat je mobiel toch nog over, 
als je op de fiets zit, dan kan je natuur-
lijk ook gewoon afstappen. Na afloop van 
de lessen ondertekenden leerlingen een 
poster waarin ze aangeven hun mobiel in 
de zak te houden in het verkeer. Ook spo-

LEERLINGEN  HAGEWINDE ONTBIJTEN  
TUSSEN DE KOEIEN

Ontbijten tussen de koeien is eens wat anders.

WILP.- De afgelopen week stond voor 
een half miljoen kinderen het natio-
naal schoolontbijt op het programma. 
Meestal werd er op school gezamenlijk 
ontbeten, maar soms werd ook voor een 
andere plek gekozen. De groepen 7 en 
8 van OBS Hagewinde uit Wilp waren te 
gast op boerderij de Elshof in Wilp voor 
een ontbijtje tussen de koeien in de stal. 
Het schoolontbijt wil laten zien hoe goed 
en leuk het is om de tijd te nemen voor 
je ontbijt. Elk jaar is het uitgebreide ont-
bijtpakket een schoolvoorbeeld van een 
gezond ontbijt. Het  voldoet aan de richt-
lijnen van het Voedingscentrum. Dit jaar 
had bakker Gerrits uit Wilp de Hagewinde 
voorzien van heerlijk volkorenbrood, vol-
korenbolletjes en volkorenkrentenbollen. 
Maar in het ontbijtpakket zaten ook an-
dere lekkere producten zoals: crackers, 
appelstroop, tuinkers, komkommer, fruit, 
kaas, yoghurt en halfvolle melk. 

Rondleiding
Op boerderij de Elshof zaten alle leerlin-
gen aan een lange, gezellig gedekte tafel. 
De koeien zijn wel wat gewend, maar ke-
ken wel even op van die gezellige drukte 
in de stal. Na het ontbijt konden de kin-
deren zelf zien waar de zuivelproducten 
uit het ontbijtpakket vandaan komen. Ze 
kregen van de boerin een rondleiding 
over het melkveebedrijf  en hielpen een 
handje mee. Bovendien konden ze zelf 

boter maken. Boerderij-educatie, bele-
vend leren in de praktijk, draagt bij aan 
bewustwording van kinderen over de 
herkomst van ons eten. In Nederland 

zijn er 325 educatie-boerderijen waar 
je als school een les kunt boeken. Meer 
informatie: 
www.boerderijeducatienederland.nl

LEZING LEONARDO DA VINCI 
TWELLO.- Op Zondag 17 november wordt er in Galerie ‘De Statenhoed’ een le-
zing gehouden over de kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci. Zoals velen 
weten is 2019 het jaar van Da Vinci. Geen moment te laat om op de rand ervan 
terug te blikken op het leven van deze bijzondere kunstenaar, zeker nu net in Het 
Louvre in Parijs een wereldtentoonstelling over hem is gestart. Want als je denkt 
aan Da Vinci, dan denk je aan de Mona Lisa, Salvator Mundi, de Vitruviusman 
of Het Laatste Avondmaal. Maar ook aan de controverses die er bestaan bij het 
toekennen van sommige schilderijen aan zijn naam. Da Vinci leerde schilderen 
en beeldhouwen van Andrea del Verrocchio en ging later ging aan aan de slag als 
portretschilder aan het hof van Ludovico Sforza in Milaan. Maar Da Vinci zou Da 
Vinci niet zijn als hij ook dáár niet zou werken als beeldhouwer, filosoof, schrijver, 
componist, ingenieur, natuurkundige, scheikundige en astronoom. Kunstschilder 
en schrijver Peter van der Woude neemt u deze middag mee door het boeiende 
leven en werk van deze gedreven kunstenaar, ultieme avonturier en... visionaire 
uitvinder. U bent van harte welkom deze lezing bij te wonen op zondag 17 no-
vember. Ateliers en café Galerie ‘De Statenhoed’, Dorpsstraat 11a, Twello. Aan-
vang lezing: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Toegang: voor leden en vrienden 
van de Kunstkring gratis. Niet-leden: 5,00 p.p. entree.

NAJAARSVERKOOP WELFARE TWELLO
TWELLO.- Op dinsdag 19 november houdt de welfare (afd. sociale zorg) van het Rode Kruis haar laatste verkoop van 10.00 uur 
tot 12.00 uur in Gebouw Irene,  Dorpsstraat 8, Twello. Er zijn door de dames nog weer mooie en bruikbare dingen gemaakt, 
verschillende poppen, leuke baby born kleertjes, sokken, kindertruitjes en wenskaarten. Op alle kerstartikelen 20 % kort-
ing, en voor de liefhebbers draaien wij weer aan het rad met veel mooie prijzen. Hopelijk tot ziens op dinsdag 19 november. 
Diny Debets coördinator 0571- 274190. 

SAMENZANG DOOR 
NIEUWSDIENSTKOOR
 
WILP.- Traditiegetrouw organiseert het 
Nieuwsdienstkoor op zaterdagavond 
14 december een samenzangdienst in 
de dorpskerk van Wilp. Samen zingen 
in vrede, vriendschap en verbinding, op 
weg naar Kerst. Het nieuwsdienstkoor 
en solisten zingen samen met u en af-
zonderlijk prachtige liederen. Dit alles 
onder leiding van Sandra de Bruin. Deze 
avond is de kerk vanaf 19.30 uur ge-
opend en het concert begint om 20.00 
uur.  Kaarten voor deze avond kosten 
€ 7,50 voor volwassenen en € 2,50 voor 

kinderen t/m 12 jaar. U kunt de kaarten 
reserveren via:   kerst2019ndk@ziggo.
nl of via Joke Geltink tel:  0571-261540 of 
Jeanet Weijers tel: 06-21104723.
De kaarten zijn op de avond van het 
concert vóór 19.45 uur af te halen. 
Graag gepast en contant betalen. Niet 
opgehaalde kaarten worden alsnog ver-
kocht.
Bij de toegangsprijs is een kopje koffie/
thee inbegrepen en na afloop is er de 
mogelijkheid om een glaasje glühwein te 
drinken.
 

http://www.boerderijeducatienederland.nl
mailto:kerst2019ndk@ziggo.nl
mailto:kerst2019ndk@ziggo.nl


UniekKado is een creatieve winkel van Zozijn

 Zoekt u

Vind het bĳ  
UniekKado! 

Stationsstraat 12, Twello

In de even weken geopend 
van maandag t/m vrĳ dag

van 10.00 - 16.00

In de oneven weken geopend 
van maandag t/m donderdag

van 10.00 - 16.00

een bijzonder kado 
voor elke gelegenheid? 
Houten speelgoed, handgemaakt keramiek, 

metalen vogels en mooie schilderijen 
gemaakt door de cliënten.

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

-ALLROUND TIMMERMAN
-ONDERHOUDS TIMMERMAN

Koppelstraat 35  |  7391 AK Twello  |  T 0571 270049   |  www.koerkamp.nl

Afwisselende projecten in nieuwbouw, verbouw, renovatie  
en restauratie. Zelfstandig of in teamverband. Wij zijn werk-
zaam in regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Slaat dit de  
spijker op zijn kop? Solliciteer!

Functie vereisten :
• Diploma Timmerman niveau 3/4
• Enige jaren ervaring als timmerman
• Rijbewijs BE
• Bij voorkeur in het bezit van een   
	 geldig	VCA	certificaat
• Goed zelfstandig kunnen werken
• Representatief  en communicatief vaardig
•	Klantgericht	en	flexibel
• Eigen klussen kunnen begeleiden   
 en coördineren

Wij bieden:
• Fulltime baan met uitzicht 
 op vast dienstverband
• Salaris afhankelijk van opleiding   
 en ervaring conform Bouw-CAO
• Een leuk team van vakmensen
• Allround klussen in de regio

Kunnen wij op jou bouwen? 
Neem dan contact op met Hans 
Groot Koerkamp via 0571-270049 
of stuur je CV met motivatie naar 
info@koerkamp.nl

GEZOCHT:

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

ACTIEFOLDER Aanbiedingen Folder week 16-17. Model- en prijswijzigingen, alsmede druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen in Euro’s en incl. 
BTW. Folderaanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 27 april 2013, zolang de voorraad strekt. Tenzij anders vermeld zijn de genoemde 
kortingen en verwijderings bijdragen in de prijzen verwerkt. Uitsluitend normale hoeveelheden voor particulier gebruik; niet voor handelaren  
en/of wederverkopers. Op al onze leveringen aan consumenten zijn de algemene voorwaarden van de doe-het-zelf branche van toepassing.  
Je vindt de voorwaarden in de bouwmarkt en op www.multimate.nl

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

MET MEER DAN 80 VESTIGINGEN, DUS ALTIJD 1 IN DE BUURT
KIJK VOOR DE ADRESSEN, ACTUELE OPENINGSTIJDEN EN KOOPZONDAGEN OP WWW.MULTIMATE.NL
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KORTING

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE
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HOGEDRUKREINIGER 
K3.150MD 
1.600 watt. 360 liter/per uur.  

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

Scan de QR-code of ga naar 
www.debestefolder.nl/multimate

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

Scan de QR-code of ga naar 
debestefolde nl/multi te

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR



PAGINA  7 WOENSDAG 13 november 2019 Voorsternieuws
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Kom van de bank en solliciteer!SCHOOLPLEIN OBS WORDT BELEVENISPLEIN
WILP-ACHTERHOEK.- Op initiatief van 
een aantal enthousiaste ouders wordt er 
de komende periode hard gewerkt om 
het schoolplein van OBS in Wilp-Achter-
hoek op de schop te nemen. Het ruime 
schoolplein wordt omgetoverd tot een 
groen ontdekkingsplein waarbij het ac-
cent zal komen te liggen op onder meer,  
leren over de natuur, lessen volgen en 
spelen in een groene omgeving. Voor 
de leerlingen een droom die uitkomt.  
Bij de provincie Gelderland is een subsi-
die aanvraag ingediend voor dit groene 
schoolplein. Nadat er subsidie werd toe-
gekend was de eerste klusdag een feit.   

Betrokken ouders
Het schoolplein zal naast de bestaande 
speeltoestellen, onder andere een blote 
voetenpad, verkeersplein, moestuin, 
bloemenveld, waterpomp, speelheuvel 
en een ontdekkingspad krijgen. Daar-
naast komt er ook een amfitheater voor 
groepslessen in de buitenlucht. 
Het initiatief wordt geweldig opgepakt 
door betrokken ouders en andere vrij-
willigers die zich hebben aangemeld. 
Dankzij hen kan dit mogelijk worden 
gemaakt. Alle complimenten voor hen 
dus. De komende maanden helpen zij 
op de gezellige kluszaterdagen, om alles 

te realiseren met ondersteuning van alle 
leerkrachten die op deze dagen zorgen 
voor de catering.   Uiteraard is iedereen 
van harte welkom om eens een kijkje te 
komen nemen. 

BEWEGEND LEREN OP 
CBS DE OASE

TWELLO.- Afgelopen vrijdag vond de leesles van groep 3 op het schoolplein plaats. 
Bewegend leren heeft namelijk een positieve invloed op de hersenactiviteit en daar-
door ook op de leerprestaties. Over het hele plein hingen allemaal opdrachtkaarten. 
De kinderen kregen allemaal een kaartje met een nummer. Vervolgens moesten ze 
op zoek naar de juiste kaart en de bijbehorende opdracht lezen. De opdrachten be-
stonden uit het lezen van een verhaaltje, het uitvoeren van een opdracht zoals: spring 
7 keer zoals een kikker of een woord schrijven met bijvoorbeeld de letter p. De be-
trokkenheid en het plezier was enorm. Bewegend leren doen we graag op De Oase. 

UITVOERING VAN ZANG EN 
TONEEL IN WELSUM
WELSUM.- Wilt U een avond volop 
amusement en heerlijk genieten met 
een volle lach, kom dan naar Welsum 
in het Dorpshuis de “Bongerd”. Na 
het succesvolle 140 jarig jubileum 
in september jl.  organiseert Zang 
en Toneelvereniging “Harmonie” de 
traditionele  uitvoering op zaterdag 
23 november.  De avond wordt  ge-
opend met een optreden van het 
koor  onder leiding van dirigent Ca-
rien Duursema uit Wijhe. Sinds 2012 
is Carien de dirigent van de ”Harmo-
nie”. Vanwege het drukke Jubileum-
jaar heeft voornoemde dirigent met 
heel veel energie en passie, favoriete 
zangnummers  van ieder jaar be-
werkt en een prachtige medley ge-
vormd, deze unieke combinatie zal 

bij het publiek vast in de smaak vallen. 
De talentvolle Hannah Koetsier onder-
steund het koor met de piano.

Na het zangconcert zal de toneelgroep 
van de “Harmonie” de plattelandskome-
die de ”Bok en de Sik” ten tonele bren-
gen, geschreven door Herman Thole. 
Regisseur Harold Kiesbrink heeft de 
juiste personen op de goede plek ge-
zet en er mooie typetjes van gemaakt. 
Het verhaal speelt zich af in het dorps-
café “t Zeupie” waar Albert Pringel en 
z`n vrouw Mien de zaak runnen. Rare 
taferelen spelen zich af in het cafeetje, 
met de regelmaat van de klok komen 
de dorpsbewoners hun zegje doen. Kort 
samen gevat alle ingrediënten zijn aan-
wezig om een leuke avond te beleven. 

Gerrie Bijsterbosch is als vanouds 
de souffleur. Het toneel is zoals ge-
woonlijk weer verzorgd door de spe-
lers. De grime wordt verzorgd door  
Grime-Atelier Bessels. Joke en Geert 
komen al ruim veertig jaar met veel 
plezier naar Welsum om de spelers 
te voorzien van snorren, baarden en 
pruiken. In de meeste gevallen on-
herkenbaar en volgens het publiek 
verrassend. In de pauze wordt de 
traditionele verloting gehouden met 
prachtige prijzen. Na afloop is er ge-
legenheid om gezellig met elkaar na 
te genieten onder het genot van een 
drankje. Aanvang 19.30 uur. Vrijdag 
22 november bent U in de gelegen-
heid om de generale repetitie van 
het toneelstuk bij te wonen. Aanvang 
20.00 uur.

BEELDENDE KUNSTENAARS 
EXPOSEERDEN IN BETHEL

                

Mondhygiëne Twello 
Helena van der West  

betrokken – passie voor het vak – enthousiast  

Bent u op zoek naar dé oplossing voor:      

 bloedend tandvlees bij het poetsen 
 rood en gezwollen tandvlees of irritatie van de mond 
 een vieze smaak in de mond of een slechte adem 
 tandsteen of aanslag op uw gebit 

Bel dan voor een vrijblijvende gratis check: 06-14 77 32 22. 
 
Geen verwijsbrief nodig. 
Flexibele werktijden: ook ’s avonds en in het weekend geopend. 
 
Bezoekadres: Verdistraat 6, Twello 
Met ingang van december 2012 ontvang ik u graag in mijn geheel vernieuwde praktijk. 
 
Samen aan de slag voor een frisse kijk op uw gebit. 
 
 
 

Helena van der West
Miranda van Triest

betrokken • passie voor het vak • enthousiast

 Wist je dat!!!!

Wist jij dat er een belangrijke relatie 
is tussen diabetes mellitus type II 
en tandvleesproblemen? Wist je dat 
tandvleesproblemen erger worden als de 
diabetes niet onder controle is, maar dat de 
diabetes lastiger onder controle te krijgen is 
als er tandvleesproblemen zijn? 

Wist je dat er ook een verband is tussen hart- 
en vaatziekten en tandvleesontstekingen 
en tussen de ziekte van Alzheimer en 
tandvleesproblemen? 

Bijna niemand weet dat de mond en dan 
vooral ontstoken tandvlees zo belangrijk zijn 
voor het ontstaan of verergeren van problemen 
in de rest van je lijf. Op dit moment is al voor 
zo’n 50 ziekten en aandoeningen de relatie 

aangetoond en bijna niemand weet dat. En dat 
is zo superjammer. Want we leven toch in een 
tijd waarin we eigenlijk heel erg ons best doen 
om gezond te leven. We proberen te sporten, 
voldoende vitaminen en mineralen te eten en 
af en toe eens vlees een dagje over te slaan. 
Alles om zo gezond mogelijk ouder te worden. 
Ik doe daar zelf ook aan mee. Ik sport, probeer 
waar mogelijk gezond te eten, sla vlees 
weleens een dagje over en ik reinig mijn gebit 
heel grondig. En dat laatste is minstens zo 
belangrijk om preventief ervoor te zorgen dat 
ik zo gezond mogelijk blijf. 

Als schadelijke bacteriën in het lichaam 
komen en we slikken ze door dan komen ze in 
de maag. Knappe bacterie die daar doorheen 
komt. Het maagzuur is zo zuur dat er amper 
bacteriën doorkomen, het is een goede 
bescherming dus.  Maar onder het tandvlees, 
met lekker veel voeding en bescherming van 
de plaque, daar is het fantastisch. En via de 
ontsteking komen die bacteriën in je bloedbaan 
terecht, en kunnen ze helpen allerlei ellende te 
veroorzaken. Help daarom je lijf en zorg naast 
voldoende rust en ontspanning, gezond eten 
en voldoende beweging ook voor een schone 
gezonde mond. Wij kunnen je daar natuurlijk 
bij helpen. Wil je weten hoe wij iets voor jou 
kunnen betekenen, bel of mail gerust

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

DE VECHT.- De beeldend kunstenaars 
Heleen Lenderink (schilderes uit Ter-
wolde) en Ibo Jonkers (fotograaf uit de 
Hoven, Deventer) hebben met succes 
hun eerste stappen gezet op het pad van 
exposeren van eigen werk en de daar-
aan gekoppelde verkoop van hun kunst 
aan liefhebbers en/of bewonderaars. 
Hun vernissage ging van start onder de 
slogan “Kleurrijke reis naar het verle-
den”. Zij hadden daarbij niet te klagen 
over de door hen gekozen accommoda-
tie en ambiance. Zij toonden hun kunst 
in de op zich al kunstig verbouwde kapel 
Bethel in De Vecht. De locatie is als geen 
ander geschikt voor alle vormen van de 

schone kunsten. Vooral de lichtinval op 
een stralende dag als zondag jl. gaf aan 
bijna ieder werk een uitzonderlijk per-
spectief. En de ambiance werd natuurlijk 
vooral gevormd doordat velen de weg 
naar Bethel hadden weten te vinden, 
waardoor veel sporen samen kwamen. 
Natuurlijk, de uitstraling van de getoon-
de kunstwerken, de sfeer van het unieke 
gebouw, maar vooral ook de gemoede-
lijkheid die de vele bezoekers meebrach-
ten. Het bijzonder kleurrijke palet die 
beide kunstenaars in hun werken ten 
toon spreiden viel daarbij, gesteld tegen-
over de minstens zo kleurrijke bezoekers 
nauwelijks meer op.

JAARVERGADERING
NIJBROEK.- Op 11 december is er de gebruikelijke jaarvergadering van de IJs-
club Nijbroek Vooruit in dorpshuis de Arend te Nijbroek aanvang 20.00 uur. 
Alle leden zijn van harte welkom op deze vergadering. Wij zijn nog op zoek naar 
nieuwe bestuursleden dus meld je aan.



ZORG OM BOER EN TUINDER

Henk Slagman, regio Oost 
Wim Bolink, regio Oost 

Landelijk emailadres 

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

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

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

ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

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

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

Landelijk emailadres 
info@zorgomboerentuinder.nl

Graag bieden wij de gelegenheid om ook ‘s avonds de tandarts
te bezoeken. Wij zijn elke dinsdag open tot 20.15 uur. Door deze
service hoeft u overdag geen vrij te nemen en kan uw controle
ook in de avonduren plaatsvinden.

Ook dit is een vorm van persoonlijke aandacht, die wij vanuit 
Tandzorg Op maat Twello graag geven. U bent van harte welkom! 

OOK ‘S AVONDS GEOPEND

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

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

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

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

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Buurman 
Vleesch & Vis

Nederlands kampioen VAS 2019
Boterhamworst & kaas grillworst

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

3.00

1.50

2.25

1.758.50

Kaasgrillworst

Gebraden gehakt

Gratis Pitch&Putt 
Bussloo kortings voucher 
voor iedere klant

SaladeBoswachters

Corned beefGepaneerde schnitzels

stuk

100 gram

100 gram

100 gram4 voor

1.75

2.25

Kabeljauw vink

Zalm roerbak

Wij zoeken een collega! Kom jij gezellig ons 
visteam versterken. Informeer dan in onze winkel.

100 gram

100  gram

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Snoeptomaatjes
verschillende kleuren

Stoofappel 
dijkmanzoet

Jonagold appels

2.49

0.99

1.99

Spruiten 0.99

1.99kilo

300 gram

2 kilo

 2,5 kilo

Zoete druiven

750 gram

Kaki 10 stuks 2.99

blauw, wit 
en rood

Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

Last van mollen? Laat ze 
vangen! E.L. de Weerd. 06-

13456651

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

kleine vergoeding 
. Tel 06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

Tuinhuizen en schuren. 06-
23592164/0575-502635  
www.bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen 

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

of vrijblijvend advies 06-
14375736 www.mulderortho-

pedie.nl

DE SCHILDER voor buiten en 
binnen schilderwerk Tegen 

betaalbare prijs  
06 82 98 09 15.

Honing te koop. Mob. 
 06 34 70 01 50 sms of app, 
Zonnenbergstraat 30a, WIlp. 

“Habbekrats” Huisraad 

verkoop ook kleding vanaf 
maat 44. Woensdag en vrijdag 

Lochemsestraat 5, Teuge.

Beuken voor de haag, Ilex 
Rhodos Hydrangia Laurier bo-
men coniferen Taxus Meidoors 
enz. www.kwekerijhetveld.nl, 

Veldweg 50, Klarenbeek  
(055) 301 14 51.

Sint & Piet op bezoek? Bel 
scouting de Vundelaar  

(0571) 274900

Schoonmaakster gezocht.  
8-12 uur in de week op 3 loca-
ties. Voorkeur ma en dinsdag 

verdeeld. 06-51934438

“De Holthoeve” voor graaf-
werk met een minigraver. 
 H. Streppel Wilp (Ach.) 055-
3015648 of 06 25 10 70 61

Weduwnaar 69 jaar geen 
kinderen wel twee hondjes uit 
Apeldoorn zoekt lieve vrouwe 
voor vriendschap uit Twello of 
omgeving. Reactie met nummer 

201946 sturen naar Voorster 
Nieuws, Stationsstraat 17, 7391 

EG Twello.

Honing te koop. Mob. 
 06 34 70 01 50 sms of app, 
Zonnenbergstraat 30a, WIlp. 

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

Printen, drukwerk, 
afwerking, ontwerp & 
gelegenheidskaarten

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

VLAAI VAN DE WEEK

Duistervoordseweg 9, 7391 CA Twello, Dagelijks geopend 8.30 - 17.00 uur

16.29

13.99

NIEUWE
EIGENAAR

Wij maken het u gemakkelijk
Gratis bezorging van hapjes en taarten 

tussen 17.00 - 19.00 uur.
Twello, Wilp, Bussloo & de Worp. 

Bel: 06 - 18 22 24 39.

CHRISTOFFEL VLAAI
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Buiten de paden
Column over natuurzaken

Van Erik-Jan Beekman. Nodigt u uit voor een een interessant SGP avond   

Wanneer:  D.V. donderdag 21 november 2019
waar:  Verenigingsgebouw Ger. Gem.  Avervoordseweg 32
 te Terwolde-De Vecht
Tijd:  Aanvang 19.30 uur

Op deze avond hoopt dhr. A.T. Vermeij zijn verhaal te doen over het nut 
van militaire missies en zijn ervaring hierin. Dhr. Vermeij is als Brigade 
generaal b.d. (buitendienst) verschillende keren op missie geweest in o.a. 
Libanon, Bosnië, en Afghanistan.  Jong en oud, iedereen is welkom op 
deze boeiende bijeenkomst. Er zal een collecte gehouden worden voor 
de onkosten. 

Voorst
SINTERKLAAS-
INTOCHT OP 
16 NOVEMBER 
IN TWELLO
 
TWELLO.- Op zaterdag 16 november 
is het weer zover! Dan komt Sinter-
klaas weer naar Twello. Om 13.29 
komt de Sint zoals gebruikelijk aan 
op het station, waar hij begroet 
wordt door onze burgemeester Jos 
Penninx onder muzikale begelei-
ding van de Pietenband. 
 
Rond 13.45 uur vertrekt de Sint met 
paard en wagen in optocht naar het 
Dorpsplein, begeleidt door de pieten-
band van Excelsior. Iedereen is welkom 
om in deze optocht mee te lopen naar 
het Dorpsplein! De route van de optocht 
gaat door de volgende straten: Raccor-
dement, Duistervoordseweg, Van Ghent-
straat, Marktplein, Schoolstraat en ein-
digt op het Dorpsplein. 
 De optocht met Sinterklaas en zijn Pie-
ten komt rond 14.00 uur op het Dorps-
plein aan. Hier is het feest al vanaf 13.00 
uur in volle gang met een DJ van BB’s 
Partyshow! Als Sinterklaas is gearriveerd 
wordt hij welkom geheten door de bur-
gemeester. Daarna word er een spetter-
de dans show gegeven door een aantal 
meiden van Sv Twello. Daarna zal het 
spetterende feest van BB’s Partyshow 
worden vervolgd.  
Tegen 14.45 uur zwaaien we met z’n al-
len Sinterklaas en zijn Pieten weer uit. Ze 
hebben natuurlijk nog meer te doen! 
Gezien de te verwachten drukte verzoe-
ken wij mensen met de fiets of lopend 
te komen. Daarnaast kan het zijn dat er 
enige verkeershinder is tijdens de op-
tocht door het centrum, nabij het station 
worden enkele wegen tijdelijk afgeslo-
ten. Hou hier rekening mee. 
  De Sinterklaasintocht wordt georgani-
seerd door Twello Centrum. De organi-
satie gebeurt in samenwerking met veel 
vrijwilligers van o.a. Scoutinggroep de 
Vundelaar, Stichting Pampus, de EHBO 
en de Twellose muziekvereniging.  De 
lunch word gesponsord door Albert 
Heijn, Jumbo en Deka markt.

Meer informatie is te vinden op de web-
site  www.intwello.nl  en onze Facebook-
pagina ‘InTwello’.
 
We zien jullie graag op 16 november in 
het centrum van Twello!

SCHRIJVERS VAN DE KUNSTKRING OVER DE VELE VORMEN VAN INSPIRATIE

REISLUSTIGE VOORZITTER KUNSTKRING 
OPENT SCHRIJVERSCAFÉ INSPIRATIE
TWELLO.-  Het maandelijkse schrijversca-
fé van de Kunstkring aan de Dorpsstraat 
11 A in Twello is vrijdag 15 november. Na 
de inloop (door de galerie) om 15.30 uur, 
zullen de schrijvers om 16.00 uur starten 
met het voordragen van hun verhalen 
voor elkaar en voor publiek. Deze keer zal 
Joop de Leeuw, een van de vaste schrijvers 
van de twaalfkoppige schrijversgroep bij 
de Kunstkring, de introductie over ‘Inspi-
ratie’ verzorgen. 
De Leeuw is voorzitter van de Kunstkring 
en in het dagelijks leven werkzaam als se-
nior inspecteur bij de Nederlandse Voed-
sel- en Waren Autoriteit. Hij is een visueel 
ingestelde man en naast meer hobby’s 
gepassioneerde lezer en schrijver. Behal-
ve met schrijven creëert Joop ook graag 
verhalen met zijn beelden geholpen door 
zijn verzameling fotocamera’s die steevast 
meegaan op reis. 
Want bij Joop is er een ongebreidelde reis-
lust naar verre en exotische oorden. Rei-
zen die hij graag samen met vrouw Anne 
Marie maakt en die ook mooie verhalen 
opleveren. Hij heeft net als velen van ons 
prachtige verhalen die soms leunen op 
een autobiografisch gegeven, maar soms 
is het ook pure fictie, of een mix hiervan. 
Dat Joop zelf ook wel door grote schrij-

vers geïnspireerd raakt, vindt hij een mooi 
haakje om dit schrijverscafé aan op te 
hangen. Daarom heeft De Leeuw de me-
deschrijvers deze keer uitgedaagd hier 
hun stuk over te schrijven. 
Zo zal de ene schrijver door hele simpele 
dagelijkse dingen aan het schrijven gaan 
en een ander juist in het hoofd gaan zit-
ten van de grote filosofen. ,,Ik ben ook ge-
woon heel benieuwd hoe het bestaat dat 
al ruim 5 jaar elke maand deze schrijvers-
groep toch telkens weer met mooie verha-
len naar het schrijverscafé komt. Daarom 

wil ik meer weten over hun inspiratie. Wat 
maakt nou dat dit ze telkens weer lukt. 
Waardoor of door wie raken zij geïnspi-
reerd?,’’ aldus De Leeuw.
Dus lezen de schrijvers en dichters op 
vrijdag 15 november vanaf 16.00 uur hun 
tekst over Inspiratie voor. Hoe komen ze 
op het idee? U gaat het horen. In ieder ge-
val geeft ‘Inspiratie’ een ieder genoeg stof 
om over te schrijven en te dichten Wilt u 
ook iets voordragen? Neem dan i.v.m. de 
planning vooraf even contact op met Lis 
(lisvandergeer@hotmail.com).

Foto intocht 2018

 www.veluwscollege.nl/twello

 

Stak(k)ers
‘Menéér! Kijk dan! Mijn broertje is thuis gezellig wafels aan 

het bakken! Het is niet eerlijk!’ Genoemd broertje bleek 
basisschoolleerling en had op die betreffende woensdag, 
de stakingsdag, geen school. Grote zus wel. In de pauze 
stuurde broertje een foto van de gezelligheid thuis. Geen 
beter vermaak dan leedvermaak. Tja, bij ons op school 

was er een soort ‘poldermodelstaking’ deze keer. Een 
aantal docenten bezocht een regionale bijeenkomst, een 

ander aantal was op school en gaf les. Dat betekende dat er 
niet of nauwelijks lessen uitvielen en onze leerlingen ‘gewoon’ 

les hadden, zij het soms van een andere docent dan normaal. Zo 
belandde ik in de klas en het lesuur van een jonge collega die naar de 

bijeenkomst in Zwolle ging. Toen ze merkte dat ik haar lesuur ging opvangen, voelde 
ze zich een beetje bezwaard. Daar was wat mij betreft geen reden voor, want ik had 
zelf natuurlijk ook kunnen gaan. En het werd een prima lesuurtje, waarbij ik een 
foto van de klas naar haar stuurde en zij weer een foto vanuit Zwolle terugzond. Op 
haar Facebookpagina had ze ook nog eens keurig en duidelijk verwoord waaróm 
ze achter de staking stond. Top. Ik had wat redenen om niet te gaan (staken), 
misschien was het luiheid, misschien het tegenovergestelde. Het nam niet weg 
dat ik achter de standpunten van de stakers stond en sta. Bij maatschappijleer 
leren we dat staken een machtsmiddel is, waarbij je met name gebruik maakt 
van het gegeven: ‘aantal’. Want ga je met z’n tweeën met een spandoek over Het 
Binnenhof marcheren, dan zullen enkele politici als je geluk hebt even glimlachend 
uit het raampje van hun kantoor(entje) kijken, maar indruk maken zal het niet. Met 
duizenden tegelijk, al dan niet op een trekker, richting Den Haag rijden, zorgt in 
elk geval voor méér media-aandacht en soms ook voor direct resultaat. Heel soms 
wordt er gekozen voor het middel ‘geweld’ en rijdt iemand met diezelfde trekker 
het Provinciehuis binnen, maar over het algemeen zijn we het erover eens dat dat 
niet het juiste middel is om je doel te bereiken, lees: ‘je zin te krijgen’. ‘Makkers, 
staakt zónder wild geraas…’ Maar zo’n door iedereen goedgekeurde staking voelt 
toch ook een beetje slapjes en braaf. ‘Ga maar hoor, lieve meesters en juffen, jullie 
verdienen het, arme stak(k)ers, wij passen wel een dagje op onze eigen kinderen, 
geen probleem!’ (‘We werden toch al zelf voor de klas gezet, wanneer er weer eens 
geen vervanging te vinden was…..’) Ja, zóveel begrip hoeft nou ook weer niet! 
Moeten we dan een hele week alle scholen dichthouden? Zodat mensen er écht iets 
van gaan merken? Daar ben ik niet voor. Maar dat er structureel iets mis is in en 
met het onderwijs, is wél duidelijk. Een ernstig lerarentekort, te grote klassen met 
teveel problematiek, te weinig tijd voor verbetering en ontwikkeling, dus te weinig 
tijd voor die leerlingen. De eerdergenoemde collega verwoordde het heel mooi: dat 
we vooral vinden dat jullie, de leerlingen, meer aandacht en kwaliteit verdienen dan 
we nu kunnen geven en dat dat nooit afhankelijk mag worden van de hoeveelheid 
betaalde bijles en privéles, kortom, dat er voor iedereen gelijke kansen moeten zijn 
op goed en persoonlijk onderwijs. En ja, dat kost geld! Afgelopen donderdagavond 
was er een thema-avond in onze school vanuit Mens en Welzijn. Het ging over 
‘eenzaamheid’. Er zijn nog steeds veel mensen die zich eenzaam voelen, ouderen, 
maar ook jongeren. Ik mocht erover rappen. En ik zag een win-winsituatie: Laten we 
een dag minder naar school gaan. Nederlandse leerlingen maken al meer lesuren 
dan leerlingen in de meeste andere landen. Lerarentekort opgelost! En wat gaan 
we doen op die lesvrije dag? Eenzame mensen opzoeken. Boodschappen voor ze 
doen, ze voorlezen uit hun favoriete boek, met ze op stap gaan, spelletjes doen, 
naar hun verhalen luisteren, samen koken, eten, zingen….. Bij ons project voor de 
tweedejaars, ‘Inclusief’, doen we al zoiets. Prachtig om te zien wat voor kwaliteiten 
er bij leerlingen naar boven komen. Zo maken we van ‘eenzaamheid’ gewoon 
‘EénSáámheid’. Kwali-tijd. Misschien kunnen we beginnen met oefenen op de 
eerstvolgende stakingsdag?

Bert Jansen
Docent VC Twello

WILP-ACHTERHOEK AFVOERPUTJE 
VAN CLEANTECH REGIO!?
Maandagavond, ik had mijn verhaal 
eigenlijk al klaar, maar na  thuiskomst 
van een bijzondere lezing in de kerk 
van Wilp pas ik dit stukje toch een 
beetje aan.
Het is weer vroeg donker, vandaag 
was ik in Gorssel aan het werk. Mooi 
dorp aan de goede kant van de IJssel, 
om spreker Sander Schimmelpenninck 
maar even te citeren. Elke keer als ik 
terug naar huis rijd over de A1 kijk ik 
verbaasd om me heen naar de enor-
me hoeveelheid verkeer die dwars door onze gemeente rijdt. Maandagavond 
was ik dus bij de lezing, samen met onze zoon. Daar waar ik normaal gesproken 
de gemiddelde leeftijd bij dit soort avonden naar beneden haal, deed onze zoon 
met zijn 15 jaar, in een kerk met bijna allemaal grijze hoofden, dit zeker.
Voor degenen die er niet bij konden zijn zou ik adviseren om meteen naar boek-
handel Oonk te gaan om zijn boek “ Elite gezocht” te kopen. Ik had het eigenlijk 
niet verwacht, zeker niet met zijn achternaam en de titel van zijn boek. Maar 
Sander had een heel progressief verhaal wat mij erg aansprak! Het was ook een 
latertje deze avond, na de lezing werd ik ook nog aangesproken door twee pro-
minente inwoners uit Wilp-Achterhoek.  Terwijl mijn zoon een handtekening ging 
halen voor ons net gekochte boek, waren we druk aan de praat over de proble-
men in de landbouw, stikstof, windmolens en andere zaken. Ik kreeg de vraag of 
ik vorige week ook bij SV Twello was geweest. Hier was een voorlichting van onze 
gemeente voor de regio midden. Hier was ik uiteraard ook van de partij, mede 
dankzij alle aandacht van de ABWA (Algemeen belang Wilp-Achterhoek). Want 
waar gaat het nu eigenlijk over? Onze gemeente moet samen met Apeldoorn, 
Brummen, Zutphen en Lochem volgend jaar in het kader van de afspraken die 
in Parijs zijn gemaakt, aangeven in Den Haag wat wij als regio gaan doen om 
de klimaatdoelstellingen te halen. En, de ambitie van de Cleantech Regio is nog 
hoger! Dit komt er in de praktijk op neer dat er windmolens moeten komen en 
zonneparken. Waar en hoeveel is op dit moment nog de grote vraag. Maar dat 
ze komen, dat is zeker! Ik had gedacht dat er op deze avond een voorlichting in 
de sporthal was, maar een klein gedeelte van de kantine was genoeg om ieder-
een, waarvan zeker de helft uit Wilp-Achterhoek kwam, te herbergen. Ook had ik 
verwacht om te horen wat de plannen zijn, maar er was een landschapsarchitect 
ingehuurd om samen met de aanwezigen ideeën uit te wisselen hoe we onze 
leefomgeving willen invullen als de windmolens en zonneparken er komen.
Ik ging deze avond met een niet al te fijn gevoel naar huis kan ik u zeggen. Om 
aan de doelstellingen te voldoen kan het maar zo zijn dat de gezamenlijke ge-
meentes besluiten om de windmolens van Apeldoorn hier in ‘de A1 zone’ te 
plaatsen, zoals dat heet. 
Dus hier in Wilp-Achterhoek en Posterenk en omgeving. De aantallen die voorbij 
kwamen waren een stuk of vijf voor Voorst, en vijfentwintig voor Apeldoorn. Maar 
die van Apeldoorn kunnen ook langs de A1 komen, of in ieder geval vlak langs 
de gemeentegrens. En dan nog de zonnepanelen. Een voorstel vanuit de aanwe-
zigen, wat ik vaak hoorde deze avond, was een geluidscherm langs de A1, aan 
beide zijden, met zonnepanelen. Maar of Rijkswaterstaat daar aan meewerkt?
Wat er ook gebeurt, we gaan in ieder geval een spannende tijd tegemoet hier in 
Voorst.
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Griepprik

De winterti jd is pas ingegaan en het wordt weer kouder. Maar vooral het 
verschil tussen de dag- en nachtt emperatuur was de afgelopen weken 
groot. De overgang en het verschil in temperatuur in combinati e met een 
hoge luchtvochti gheid zorgt ervoor dat een verkoudheid en griepje zo is 
opgelopen.  

Net als bij mensen zijn hele jonge dieren vatbaarder voor ziekten (de 
zogenoemde YOPI’s, Young – Old – Pregnant – Immuno-compromised). 
In Nederland is het mogelijk om voor de risicogroep de griepprik te 
halen. 

Bij kalveren noemen we het ‘pinkengriep’, de offi  ciële naam is  BRSV, 
Bovine Respiratoir Syncyti eel Virus. Pinkengriep wordt veroorzaakt door 
een virus, bij ernsti ge infecti es komt daar ook nog een bacteriële infecti e 
van de longen bij. Klachten zijn onder andere koorts en hoesten. Om 
ziekte te voorkomen of in ieder geval de ernst van de symptomen te 
verminderen, kunnen kalveren ook worden gevaccineerd. Dit gebeurt 
met name in de herfst en winterperiode op veel bedrijven. 
Daarnaast nemen veehouders natuurlijk andere maatregelen zoals een 
goede venti lati e van de stallen, voor de pasgeboren kalveren een extra 
dik bed stro, een warmtelamp en vaak ook een kalverdekje. Wij trekken 
in de winter immers ook een dikke jas aan. Dit samen zorgt ervoor dat 
het kalf alle energie kan gebruiken voor zijn of haar gezondheid en groei 
en het niet verspeelt aan zichzelf warm houden. Zo blijven de kalveren 
gezond.
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ONTMOETINGSDIENST 
ZONDAGAVOND  
NIJBROEK.- Komende zondag, 17 no-
vember, is er ’s avonds een ontmoetings-
dienst; een laagdrempelige kerkdienst. 
Dominee Nobel zal toelichten hoeveel 
verschillende inzichten te halen zijn uit 
een deel van de brief van Paulus aan de 
Filippenzen. De dienst heeft als thema 
“Waarom moeilijk doen als het samen 
kan”. Zoals gebruikelijk bij de ontmoe-
tingsdiensten is er volop gelegenheid 
om zelf te zingen en is er een koor om 
de dienst extra bijzonder te maken. Ko-
mende zondagavond is dat het mannen-
ensemble Musicum Amicis uit Emst. De 
dienst begint om 19:00 uur in de Nico-
laaskerk van Nijbroek. Na afloop is er 
gelegenheid om nog even na te praten 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee.

LEZING GEORGANISEERD DOOR DE 
OUDHEIDKUNDIGE KRING OVER BIODIVERSITEIT
GEMEENTE VOORST.- Op donderdag 21 
november houdt Ir. Nomi Havelaar , Pro-
jectleider Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland, een lezing over ‘Biodiver-
siteit onder druk’ in het Dorpshuis van 
Voorst. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
om 19.30 uur. Toegang gratis voor zowel 
leden als niet-leden.
Dat de biodiversiteit onder druk staat, 
zowel in ons land maar ook op mondiale 
schaal, is algemeen bekend.  Het keren 
van de achteruitgang van de biodiversi-
teit is één van de grootste uitdagingen 
waar de menselijke samenleving op dit 
moment voor staat. 
Na een korte schets van oorzaken, mo-
gelijke gevolgen en de urgentie om dit 
tij te keren, zoeken we het in deze lezing 
dicht bij huis. Wat hebben allerlei dieren 
zoals vlinders, ( wilde ) bijen, zangvogels 

en andere dieren nodig? Wat kunnen wij 
doen (of juist laten) om deze dieren een 
geschikte leefomgeving te bieden op het 
erf of in de tuin?

Aan de hand van aansprekende voor-
beelden krijgt u allerlei ideeën aange-
reikt om bij te dragen aan meer biodiver-
siteit in uw eigen omgeving. 

SINTERKLAAS BIJ VROUWEN AKTIEF
EMPE/TONDEN.- De afgelopen vereni-
gingsavond van Vrouwen Aktief Empe/
Tonden stond in het teken van de mooie 
natuur in onze eigen omgeving. De heer 
Ruud Knol uit Apeldoorn nam de dames 
mee op reis langs diverse natuurgebie-
den in de IJsselvallei, waaronder natuur-
lijk de Empese - en Tondense Heide. 
Prachtige paddenstoelen en zeldzame 
planten kunt u dichtbij huis vinden.
Op dinsdag 19 november om 19.30 uur 
komt dé sint-kenner van Nederland, Frits 

Booy, vertellen over het Sinterklaasfeest, 
vroeger en nu. Allerlei voorwerpen en 
gebruiken zullen de revue passeren. De 
heer Booy vertelt over het leven van de 
heilige Nicolaas van Myra aan de hand 
van legenden, prenten en schilderijen 
en met beelden. De lezing gaat ook over 
de verspreiding van de Nicolaasverering 
over Europa en het Nederlandse sinter-
klaasfeest vanaf de Middeleeuwen tot 
heden. 

Heeft u altijd al een keer antwoord wil-
len hebben op de vraag wie Sint Nicolaas 
nu eigenlijk was? En of hij nu uit Spanje 
of uit Turkije komt? En wat doen Sint 
en Piet nu toch op de daken?  Kom dan 
naar deze interessante avond. Dames 
zijn welkom om vrijblijvend een keer een 
Vrouwen Aktief avond bij te wonen. De 
avond vindt plaats in ’t Oortveld in Empe. 
Vooraf aanmelden is fijn. (vrouwenak-
tief.empetonden@gmail.com). 

KAARTMARATHON 
BIJ VOORWAARTS
TWELLO.- De s.v. Voorwaarts organi-
seert  op zaterdag 30 november a.s. de  
jaarlijkse kaartmarathon voor Jokeren 
en Klaverjassen. Het is geen hele mara-
thon meer, maar een halve marathon 
XL.  We starten om 10.00 uur en eindi-
gen om 18.00 uur met de prijsuitreiking. 
Ook is er weer een verloting met zeer 
aantrekkelijke prijzen. Uiteraard wordt 
de inwendige mens niet vergeten, want 
we hebben weer een prima lunch en 
rond 16.45 uur zal een warme hap gere-
geld worden, zodat u bij thuiskomst niet 
meer hoeft warm te eten.  Dus alle re-
den om te komen, maar wel vooraf even 
opgeven, want we stoppen bij een deel-
name van maximaal 90 personen.  Ook 
bieden wij u de mogelijkheid om met een 
tweetal mee te doen, b.v. u speelt mee 
van 10.00 – 14.00 uur en uw partner/
vriend of vriendin van 14.00 – 18.00 uur. 
Schroom niet en speel mee. Opgave kan 
door uw naam op de intekenlijst in de 
kantine te zetten of telefonisch bij Evert 
van Voorst ( klaverjassen tel. 274108) en 
Eefke Jansen ( jokeren tel. 272925). De 
marathon is van 10.00 – 18.00 uur en de 
prijs voor deelname hebben wij als orga-
nisatie vastgesteld op 15,00 euro.

VOCHTIGHEID
We zien meestal pas dat lucht waterdamp bevat als het afkoelt en de ramen be-
slaan. Koudere lucht kan minder waterdamp bevatten dan warmere. Er moet 
dus waterdamp uit de lucht verdwijnen. Dat gebeurt bij het dauwpunt.

Dauwpunt
Het dauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp begint te condense-
ren door afkoeling van de lucht, zonder dat vocht wordt toegevoerd of afge-
voerd. Zodra de lucht de dauwpuntstemperatuur bereikt, is de lucht verzadigd 
met waterdamp. De relatieve vochtigheid bedraagt dan 100 procent. Denk 
maar aan de bril die beslaat zodra je in een warmere vochtige omgeving komt. 
De temperatuur van de bril is lager dan het dauwpunt van de lucht rond de bril. 
Hierdoor condenseert het vocht op de brillenglazen en beslaat de bril tijdelijk.
Relatieve vochtigheid
De relatieve vochtigheid geeft aan hoeveel waterdamp de lucht bij de heer-
sende temperatuur bevat, dus hoe vochtig het is. Een waarde van 100 procent 
wijst op een maximale hoeveelheid waterdamp. De lucht is dan verzadigd. Bij 
een relatieve vochtigheid van 50 procent bevat de lucht bij de heersende tem-
peratuur de helft van de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp.
De relatieve vochtigheid kan worden gemeten met een haarhygrometer. Een 
ontvette mensenhaar wordt langer als de relatieve vochtigheid toeneemt. Die 
lengteverandering wordt overgebracht naar een wijzer, die de vochtigheid 
aangeeft. Buitenshuis kan de relatieve vochtigheid enorm variëren, van min-
der dan 20 procent tot 100 procent. Binnen bedraagt de vochtigheidsgraad 
meestal 60 tot 70 procent.

Frisse week voor de boeg
Deze week komt de temperatuur uit onder de norm voor november..
Donderdag is het meest bewolkt weer, het blijft wel droog met 6 graden als 
maximum.
Vrijdag ook bewolkt weer, ook dan houden we het droog met 7 graden als 
maximum.
Zaterdag komt de zon er af en toe weer bij, maar ook wolkenvelden zullen 
we zien bij  6 graden als maximum.
Zondag heeft de ochtend het mooiste droge weer, de middag zal nat verlo-
pen maar ook dan met een maximum van 6 graden.

Mark Wolvenne

mailto:vrouwenaktief.empetonden@gmail.com
mailto:vrouwenaktief.empetonden@gmail.com
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Bedrijfsovername
Gelukkig zijn er nog steeds jonge ondernemers (m/v) die het 
bedrijf van hun ouders willen overnemen. Daar gaat dikwijls 
een periode van samenwerking aan vooraf in de vorm van 
een vennootschap onder firma of een maatschap. Dus zou je 
denken dat je elkaar goed kent als de definitieve overname 
aan de orde is.  Maar dat blijkt in de praktijk nog weleens 
tegen te vallen.

Alvorens het bedrijf wordt overgedragen wordt doorgaans een begroting gemaakt, 
waaruit de financiële haalbaarheid moet blijken. Daar zit meestal niet de discussie. 
Waar het veel vaker knelt is dat op het gebied van de emoties. 
Houden de ouders nog een rol op het bedrijf in de vorm van meewerken, maar ook 
op het gebied van meebeslissen? Wil de opvolger alle zeggenschap naar zich toe 
trekken, of gunt hij zijn ouders ook nog een rol? Willen de ouders accepteren dat  
hun zeggenschap is vervallen of willen ze juist nog een vinger in de pap houden? 
Wordt het bedrijf op dezelfde wijze voortgezet of komt er een kentering in de  
bedrijfsvoering?  
Als de ouders qua wonen van het bedrijf vertrekken, maar nog wel meewerken,  
waar drink je dan koffie? Bij de (schoon)dochter in huis? Wat wordt überhaupt de 
rol van de partner? Wat is de positie van de overige kinderen?
Er is geen één situatie hetzelfde, maar duidelijk is wel dat de emoties een grote  
rol spelen. Daarom het is van groot belang dat tevoren niet alleen de financiële  
planning klopt maar ook dat de verwachtingen gemanaged worden. Hoe gaan  
we met elkaar verder? Leg dit vast op papier, en denk niet te snel: “daar komen  
we wel uit”. Bij Boschland accountants en adviseurs hebben we veel ervaring in de  
begeleiding van een overname. Ook een “second opinion” behoort tot de mogelijk-
heden. U kunt ons bereiken via teamfoodenagri@boschland.nl of 0575-461391. 

Herman Vrielink, bedrijfsadviseur

ZANG IN DE STREEKTAAL 
OP DIALECTMIDDAG 

VOORST.- De Dialectgroep Voorst houdt 
dit jaar op zondag 17 november de jaar-
lijkse dialectmuziekmiddag. Deze wordt 
weer gehouden in de Roessinghzaal van 
het Dorpshuis in Voorst. Een dialectmu-
ziekmiddag zonder het Brook duo vindt 
de groep maar niks, daarom heeft men 
opnieuw Gerrit Jan Oplaat (De Weuste) 
en Anita Bolink  (Bokie) uitgenodigd voor 
een gezellig optreden met oude en nieu-
we liedjes.
Voor het eerst gaat Oplaat in Voorst 
optreden met zijn nieuwe zangpartner. 
Henny Tijink is er mee gestopt. Met de 

zangeres heeft  Oplaat een fraaie CD ‘Vol 
Gas gemaakt’. Een aantal liedjes van deze 
CD zijn in Voorst te beluisteren maar ook 
de oude bekende nummers die menig-
een van dit duo kent.
 Het optreden van het Brook Duo uit Mar-
kelo wordt afgewisseld met muziek en 
zang van het accordeontrio De Iesseltrek-
kers uit Brummen. Gerrit Sangers zingt 
ook een aantal nummers.  De muziek-
middag begint om 13.30 uur en gaat door 
tot rond 16.30 uur. De laatste kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Bakker Bril en Dorpshuis 
Voorst en mogelijk aan de zaal. 

Gerrit Jan Oplaat komt in Voorst optreden met zijn nieuwe 
zangpartner Anita Bolink.

VROUWEN VAN NU
TWELLO.- Vrouwen van Nu afd. Twello belegt op 18 november a.s. een bijeen-
komst waar Ben Otten alles zal vertellen over goud. Is alles goud wat er blinkt? 
Men gaat het horen
De avond begint om 19.30 uur. Locatie Brasserie Restaurant Korderijnk, 
Stationsstraat 31, Twello.

PRINS FRANCISCUS D’N URSTE EN 
PRINSES BRIGITTE NIEUW PRINSENPAAR 
IN VROGGE REUIERS DARP
DE VECHT/VROGGE REUIERS DARP-. Za-
terdagavond 2 november is het nieuwe 
prinselijk paar van het Vrogge Reuiers 
Darp bekend gemaakt. Na een daveren-
de opening met een polonaise maakte 
Prins Dolle de 1e en Prinses Mirjam door 
een loting bekend wie er mag regeren 
tijdens jeugdcarnaval: Prins Sam (Lager-
weij) , Prinses Lente (Grondel), Adjudant 
Loes (Overvelde) en de jeugdraad zul-
len voorop gaan tijdens jeugdcarnaval. 
Dit was tevens de laatste officiële han-
deling van Prins Dolle de 1e. Voorzitter 
Robin Smit dankte aftredend raadslid en 
bestuursleden Michel Molnár en Frans 
Leerkes voor hun bewezen diensten tij-
dens het carnaval en overige activiteiten 
van de vereniging, in het Vrogge Reui-
ers Darp. De afvoer commissie had een 
Vechts doelgebied in elkaar geknutseld 
waarmee Prins Dolle de 1e en Prinses 
Mirjam werden afgevoerd.
Rond de klok van 22.11 uur kwam een 

priester de zaal binnen om de carna-
valsvierders in te wijden voor het aan-
komend carnavals seizoen met wijwater, 
na enkele vragen van adjudant Roberto 
kwam er een etalagepop voorzien van 
stewardess kleding op het podium te 
voorschijn en maakte de priester ‘Michiel 
van Zuilen’ bekend dat hij aankomend 
jaar gaat regeren over het Vrogge Reui-
ers Darp als Franciscus d’n urste, heer-
ser over het Vrogge Reuiers Darp en over 
alle narren en narrinnen , Grootvorst  
van de Vechtse landerijen met centrum 
de Kerkstraat , bij gestaan door Prinses 
Brigitte (die via een satelliet verbinding 
op de hoogte werd gehouden van de 
plechtigheden). Na het officiële gedeelte 
werd er in de zaal samen met de gast-
verenigingen,
CV de Neutenkrakers , CV de Lollebroe-
ken , CV Pampus en overige carnaval-
listen volop feest gevierd onder begelei-
ding van DJ Pepper.

HATHA YOGA: OOK VOOR JOU
TWELLO.- In de zaal klinkt rustige muziek, het licht is gedimd. Een groepje dames 
is onder begeleiding van docente Yvonne Stegeman bezig met een Hatha Yoga-les. 
Na een korte warming-up zijn ze begonnen met de Hatha Yoga-oefeningen. Deze 
worden ook wel asana’s genoemd. Het tempo is rustig en de oefeningen kunnen 
op verschillende niveaus worden gedaan. Daarom is Hatha Yoga heel geschikt voor 
beginnende yoga-beoefenaars. Stretchen, ontspannen en de juiste houding, dat zijn 
de dingen waar Yvonne op let. In het laatste deel van de les is het tijd om te relaxen. 
Met fijne ademhalings- en ontspanningsoefeningen komt er een einde aan het uur 
Hatha Yoga. Heb jij ook zin gekregen om mee te doen? Iedere vrijdagochtend van 
09.00 – 10.00 uur ben je van harte welkom in de Spiegelzaal van het Kulturhus in 
Twello. Aanmelden kan via www.voorwaartstwello.nl/gymnastiek/contact/ of mail 
naar info.gymnastiekvoorwaarts@gmail.com.

WEGRESTAURANT DE KAR ORGANISEERT SV CUPA REÜNIE
KLARENBEEK.- Vrijdag 22 november organiseert wegrestaurant de Kar in Klarenbeek een oergezellige avond in het teken 
van… reünie S.V. Cupa! Jeugdteams, senioren, oud-leden; In 2016 is SV Cupa, waarbij Cupa staat voor Currite Ut Premium 
Apprehendatis, Latijn voor loopt zo dat gij de overwinning behaalt, samengegaan met SV Wilp onder de nieuwe naam SV 
CCW’16. 

Cupa, een reünie in de Kar
Om alle betrokkenen van de voormalige sportclub van Bussloo een kans te geven elkaar (opnieuw) te ontmoeten, organi-
seert wegrestaurant de Kar de unieke reünie. Op vrijdag 22 november vanaf 21.00 uur is iedereen met een Cupa-hart van 
harte welkom in het restaurant en café. De hapjes worden door de Kar verzorgd, de entree bedraagt €5,-, waarvan €2,50 
wordt gedoneerd aan de jeugdafdeling van SV CCW’16. Entree wordt aan de deur betaald.  Meer informatie? Kijk op www.
facebook.com/dekarwegrestaurant voor alle evenementen! Snel en makkelijk reserveren? Bel 055-3034303.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://www.facebook.com/dekarwegrestaurant
http://www.facebook.com/dekarwegrestaurant
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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Raadsvergadering 11 november 
Op maandag 11 november 2019 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van 
deze vergadering is eind deze week af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Poli-
tiek Portaal via voorst.raadsinformatie.nl In de kalender klikt u op de gewenste datum. 
Hier staan ook de genomen besluiten. Heeft u vragen over Politiek Portaal, neem gerust 
contact op met de griffie: 0571-27 93 87.

Onderzoek naar vitale kernen

Op woensdag 13 november valt bij elke woning in Klarenbeek (ook in het Apeldoornse 
deel), Terwolde, Teuge en Voorst een vragenlijst op de mat. We stellen het erg op prijs 
als alle inwoners (18 jaar en ouder) van deze dorpen de vragenlijst invullen.

Wat vinden de inwoners?
Met deze vragenlijst wil de rekenkamercommissie van de gemeente Voorst, in nauwe 
samenwerking met de dorpsbelangenverenigingen en dorpscontactpersonen, in beeld 
brengen hoe het staat met de vitaliteit in dorpen van de gemeente Voorst. In de vragenlijst 
gaat het om vragen als:
▪ Wat vinden de inwoners van het dorp waar zij wonen? Denk hierbij aan woningaanbod, 

voorzieningen, veiligheid, et cetera.
▪ Zijn de inwoners tevreden over de manier waarop de gemeente omgaat met het dorp 

en de ontwikkelingen die op het dorp afkomen?
▪ Welke rol willen inwoners zelf vervullen om de leefbaarheid van het dorp te behouden 

of versterken?
▪ Wat vinden de inwoners van de mate waarin de gemeente het dorp en de inwoners 

betrekt?

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke adviescommissie van de gemeenteraad. 
De resultaten van het onderzoek gebruikt de rekenkamercommissie om de gemeenteraad 
te adviseren over wat dorpen nodig hebben om vitaal te blijven. Maar ook voor de dorps-
belangenverenigingen en dorpscontactpersonen levert het onderzoek veel waardevolle 
informatie op. De uitkomsten geven namelijk een goed beeld van wat speelt in de dorpen 
en welke mening de inwoners hebben over de (aanpak van de) leefbaarheid in de dorpen. 
Om het onderzoek behapbaar te houden is er voor gekozen om het onderzoek in vier 
dorpen uit te voeren. De gemeenteraad kan de aanbevelingen van de rekenkamercom-
missie uiteraard gebruiken voor álle dorpen in de gemeente Voorst.

Meer informatie
Heeft u vragen over het onderzoek naar vitale kernen? Neem gerust contact op met de 
secretaris van de rekenkamercommissie, Dini Vriezekolk: d.vriezekolk@voorst.nl , 
0571-27 93 87.

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

Vergaderingen en bijeenkomsten   
maandag 2 december 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 16 december 19.30 uur raadsvergadering  gemeentehuis Twello

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 
0571- 27 92 17, de locogriffier, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87 of rechtstreeks met de 
raadsfracties voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden :
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen: r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000: g.schimmel@voorst.nl / 
 06-22 37 82 24
▪ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks: b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
▪ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA: b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
▪ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66: p.jonkman@voorst.nl 
▪ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend: a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
▪ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann: m.suelmann@voorst.nl / 
 06-37 31 54 22

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

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

Wat is uw mening over wind- en 
zonne-energie in de regio?
Geef uw mening en vul de en-
quête in. Om de landelijke kli-
maatdoelen te halen heeft het 
rijk aan alle regio’s gevraagd om 
aan te geven, hoeveel energie 
er kan worden opgewekt bin-
nen de regio. Dit noemen ze een 
bod. Hier kan het rijk dan mee 
akkoord gaan, of ze verplichten 
ons met een hoger bod te komen 
(dat we dus meer energie moe-
ten opwekken). We bundelen 
onze krachten met de provincie, 
waterschappen, netbeheerders 
en gemeenten uit de Clean-
tech regio. Samen bepalen we 
een bod dat voor ons haalbaar 
is. Uw mening telt daarbij mee. 
Van 4 tot en met 30 november 
vragen wij u een enquête over 
duurzame opwekking van ener-
gie in uw (woon)omgeving in te 
vullen via: moventem.nl/voorst 
In de bibliotheek in Twello is 
het de hele maand november 

duurzaamheidsmaand. Iedere 
vrijdagmiddag tussen 14.00 
uur en 16.30 uur zijn er in de 
bibliotheek een energiecoach, 
een energieadviseur en iemand 
van de gemeente aanwezig. Hier 
staat ook een laptop klaar zodat 
inwoners ter plekke de enquête 
kunnen invullen.

De resultaten van de enquête 
geven het bestuur van de Re-
gionale Energie Strategie (RES) 
een beeld over de voorkeuren 
als het gaat om windmolens en 
zonneparken in onze Cleantech 
Regio. Ze worden samen met de 
uitkomsten van de verschillen-
de RES-bijeenkomsten waaraan 
verschillende partijen deelne-
men gebruikt om de RES ver-
der op te stellen. De resultaten 
staan eind november op: voorst.
nl/duurzaamheid/voorsterener-
giestrategie  ■

Uitlenen identiteitsbewijs strafbaar

Een ID lenen, uitlenen of vervalsen 
lijkt onschuldig. Dit is echter een 
strafbaar feit, want een ID-kaart 
is persoonsgebonden. Iemand die 
zijn of haar identiteitskaart uit-
leent pleegt hiermee identiteits-
fraude, riskeert een geldboete en 

komt op een signaleringslijst te 
staan waardoor er twee jaar lang 
geen paspoort aangevraagd kan 
worden. En mogelijk ontstaat er 
ook gedoe bij het aanvragen van 
een Verklaring Omtrent Gedrag 
die vaak nodig is om stage te lo-

pen of bij het aannemen van een 
baan. Dit zijn ingrijpende gevol-
gen waar jongeren vaak niet bij stil 
staan als ze hun ID-kaart uitlenen. 
Kijk op eerlijkoverjeid.nl voor 
meer informatie over identiteits-
fraude.  ■
 

www.voorst.nl
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* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethou-
ders of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van 

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

het besluit aan de aanvrager. 

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

schorsende werking heeft, kan 
ook een verzoek tot een voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, 
Team bestuursrecht, Postbus 

9030, 6800 EM Arnhem.

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

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

bekendmakingen
Week 46: 13-11-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bandijk 25 in Terwolde Sinterklaasintocht op 5 december 2019 van 9-11 uur Vergunning verleend* BW-2019-0235

Centrum van Twello Plaatsen 1 grote kerstboom en 50 kleine kerstbomen Toestemming verleend BW-2019-0234

Knibbelallee 3 in Wilp Sinterklaasintocht Posterenk op 23 november 2019 van 
13.15-14.15 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0242

Rijksstraatweg 104 in Twello Tuinfeest op 14 december 2019 van 19.30-1 uur Ontheffing verleend* BW-2019-0233

Rijksstraatweg ter hoogte van huisnr. 190 in Voorst Hoge Hoed Verkiezing op 22 en 23 november 2019 van 
20-1 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0222

Veluwsedijk 47 in Nijbroek Bruiloft op 22 augustus 2020 van 12-3 uur Ontheffing verleend* BW-2019-0231

Milieumelding

Oud Lochemseweg 41 in Wilp Veranderen activiteiten (17 schapen, opslag  
carnavalsvereniging, kantoor/kantine)

Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001388

Zutphenseweg 23 in Klarenbeek Starten bedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2019-000728

Omgevingsvergunning

Burgemeester van der Feltzweg 84 in Twello Legaliseren diverse gebouwen Vergunning verleend* SXO-2019-1016

Dorpsplein 7 in Nijbroek Verbouwen woning en bouwen bijgebouw Vergunning verleend* SXO-2019-0786

Hoofdweg 37 in Klarenbeek Bouwen bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2019-1080

Kopermolenweg 3A in Klarenbeek Bouwen schuurwoning Vergunning verleend* SXO-2019-0852

Kruisvoorderweg 6 in Twello Verbouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0708

Kruisvoorderweg 8 in Twello Verbouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0710

Lochemsestraat 3 in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2019-1070

Melkleenweg 3 in Terwolde Bouwen kapschuur en plaatsen zonnepanelen Vergunning verleend* SXO-2019-1030

Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer Uitbreiden bestaande kassen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1082

Parkelerweg 26 in Twello Bouwen veranda Aanvraag ontvangen SXO-2019-1076

Polveensweg 23 in Klarenbeek Verbouwen boerderij tot woonhuis Aanvraag ontvangen SXO-2019-1074

Ter hoogte van Hunderenslaan 9 in Twello Kappen 3 eiken Aanvraag ontvangen SXO-2019-1069

Twelloseweg 59 in Terwolde Plaatsen mantelzorgwoning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1078

Veilingstraat 30 in Twello Verbouwen bedrijfspand en plaatsen reclame Vergunning verleend* SXO-2019-0874

Woudweg 1A in Teuge Plaatsen dakkapel voorzijde woning Vergunning verleend* SXO-2019-1013

Zandenallee 5 in Teuge Bouwen schuur (wijzigingsaanvraag op SXO-2018-0784) Vergunning verleend* SXO-2019-0934

Overig

Gemeente Voorst Landelijke intocht Sinterklaas 2019 in Apeldoorn Toestemming verleend Z-19-09141_2019-78694

Marktplein in Twello Standplaats verkoop frites en falafel op dinsdagen Aanvullende vergunning 
verleend*

Z-19-07910_2019-77447

Sloopmelding

Blériotstraat 2 in Teuge Verwijderen asbesthoudende materialen Melding geaccepteerd SXO-2019-1077

Bottenhoekseweg 9 in Teuge Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen Melding ontvangen SXO-2019-1065

Polveensweg 23 in Klarenbeek Slopen schuren en verwijderen asbesthoudende  
materialen uit boerderij

Melding ontvangen SXO-2019-1075

Rijksstraatweg 65 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dakbeschot uit woning Melding ontvangen SXO-2019-1060

Tuinstraat 36, 46b en 48 in Voorst Verwijderen asbesthoudende lekdorpels Melding ontvangen SXO-2019-1067

Tijdelijke verkeersmaatregel

Bandijk tussen Wijkseweg en Deventerweg in  
Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 5 december 2019 vanaf  
8 uur tot Sinterklaas voorbij is (uiterlijk 10 uur)

Besluit genomen* BW-2019-0235
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Eén windmolen van 3 MW

Eén zonneveld van 10 hectare

5 zonnevelden van 2 hectare

Duurzaamheidsmaand in de bibliotheek
 
In november is het de maand van 
de duurzaamheid in de biblio-
theek, Marktplein 11 in Twello. 
Elke vrijdagmiddag zijn dan van 
14.00 uur tot 16.30 uur een ener-
giecoach, een energieadviseur en 
iemand van de gemeente in de bi-
bliotheek om u te informeren over 
duurzaamheid en om uw vragen 
te beantwoorden.

De energiecoach en de energie-
adviseur adviseren u bij het ver-
duurzamen van de woning. En 
de medewerker van de gemeen-
te vertelt u graag meer over de 
grootschalige opwek van energie 
en het proces voor de Voorster 
Energie Strategie. 

Wat heeft uw voorkeur?
Voor de Voorster Energie Stra-
tegie zijn er ansichtkaarten ge-
maakt waarop u uw voorkeur uit 
kunt spreken voor één van de 
volgende keuzemogelijkheden: 
een windmolen, een zonneveld 
van 10 hectare of 5 kleine zon-
nevelden van 2 hectare. Deze 
technieken wekken alle drie 
evenveel energie op. Er is ook 
ruimte voor een toelichting op 
uw keuze of andere opmerkin-
gen met betrekking tot de lokale 
opwek van energie.  
Meer informatie: 

voorst.nl/duurzaamheid/voor-
sterenergiestrategie  ■

ONTBIJTJES VOOR ONZE 
MANTELZORGERS 

WILP-ACHTERHOEK.- Het was afgelopen zondag de dag van de mantelzorg ontbij-
tjes. In de gemeente Voorst staan ook een groot aantal mantelzorgers klaar om voor 
hun dierbare medemens te zorgen. In de vroege ochtend stonden de ontbijtjes en 
een roos voor elke mantelzorger klaar. Samen met Bakker Bart verzorgde Stichting 
Tamara de traktatie. Deze werden opgehaald door al Dorpscontactpersonen in de 
gemeente Voorst. In Wilp-Achterhoek stond een groep vrijwilligers klaar om deze 
rond te brengen. Alle mantelzorgers waren dan ook blij verrast en soms ook emotio-
neel dat aan hen gedacht wordt. 

Voor alle mantelzorgers was er een lekker ontbijtje.

INFORMATIE AVOND FLIEGERHORST 
(MOB-COMPLEX) TEUGE DRUK BEZOCHT
TEUGE.- Op 7 november jl. was er een 
informatieavond georganiseerd door Al-
gemeen Belang Teuge en Paulien Dekker 
van de gemeente Voorst. Onder grote 
belangstelling werd er informatie ver-
strekt over de huidige status van de ont-
wikkelingen op Fliegerhorst en de activi-
teiten rondom de Kanskaart van Teuge.
De eigenaren van het terrein van de Flie-
gerhorst zijn samen met de gemeente en 
provincie druk bezig met de voorberei-
dingen voor een haalbare herontwikke-
ling van het terrein aan de Ambonstraat 
waar nu nog de Ecotribe is gevestigd. 
Dit wordt door Teugenaren meestal ‘het 
kamp’ genoemd en in de media Flieger-
horst Teuge of het voormalige MOB-
complex.  Er gaat wat gebeuren. Recent 
is dit ook heel duidelijk geworden door 
het weer zichtbaar maken van de MOB-
gebouwen vanaf de Rijksstraatweg. De 
heer Deen lichtte namens de eigenaren 
de huidige status toe. 
Daarnaast werden er diverse ontwik-
kelingen besproken uit de visie die voor 
Teuge is gemaakt, de Kanskaart Teuge. 
De status van 75 jaar bevrijding Teuge, 
welke resulteert in 2 evenementen in 

2020 werd nader toegelicht. Teuge Re-
members… 
Ben Roeterd vertelde namens de ge-
meente over het mogelijk in ere herstel-
len van het zogenaamde Sprokkelbosje 
ten oosten van Teuge. Samen met enke-
le inwoners van Teuge zal hij dit project 
verder ontwikkelen. 

De avond werd afgesloten door de voor-
zitter van Algemeen Belang Teuge, Lucas 
Harbers. Hij bedankte de sprekers en 
belangstellenden voor hun bijdrage aan 
deze informatieve bijeenkomst.
Wilt u meer nog meer informatie over 
het wel en wee van Teuge lezen? Dan 
kunt u dit volgen via www.teuge.eu. 

LEZINGEN BIJ VOLKSSTERRENWACHT
BUSSLOO.- Bij de Volksterrenwacht in Bussloo zijn deze maand weer een 
aantal interessante lezingen. Zo geeft Alex Scholten, op vrijdag 15 novem-
ber, uitleg over de maanlanding met de Apollo 12. Afgelopen zomer was 
er veel aandacht voor het jubileum van de maanlanding van de Apollo 11. 
In november 1969 vond met de Apollo 12 de tweede maanlanding plaats, 
maar wie kent nog de namen van deze astronauten? Alex Scholten blikt 
terug op deze vlucht, 50 jaar geleden. 

Op vrijdag 22 november geeft Joris Ro-
bijn uitleg over navigatie in de ruimte-
vaart. We zijn tegenwoordig gewend 
eenvoudig te navigeren op aarde met 
apparatuur die gebruik maakt van GPS. 

Maar hoe ging dat bij de Apollo-missies 
naar de maan en hoe navigeert de Mars 
2020 rover? Joris Robijn is voor de hobby 

actief bij een voetbalteam met autono-
me robots die ook navigatie nodig heb-
ben en geen GPS kunnen gebruiken. Hij 
behandelt enkele navigatietechnieken 
uit verleden en heden. 

Wie alles wil weten over planetoïden 
kan op vrijdag 29 november de lezing 
van Alex Scholten bijwonen. Momenteel 

worden twee planetoïden van dichtbij 
onderzocht. De Japanse ruimtesonde 
Hayabusa draait om de planetoïde 
Ryugu en de Amerikaanse Osiris-REX 
bestudeert Beppu. Beide missies maken 
niet alleen foto’s, maar nemen ook bo-
demmonsters die teruggebracht zullen 
worden naar de aarde. Alle aangekon-
digde lezingen beginnen om 20.00 uur. 
De Volkssterrenwacht is vanaf 19.30 uur 
geopend. 

De toegangsprijs voor volwassenen is 
5 euro, kinderen t/m 14 jaar betalen de 
helft van dit bedrag. Meer informatie is 
te vinden op: www.volkssterrenwacht-
bussloo.nl   

http://www.teuge.eu
http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl
http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl
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Berends & Slump | Bankzaken - Hypotheken - 
Verzekeringen
Duistervoordseweg 49
7391 CB Twello
T 0571 - 27 44 40
E info@berends-slump.nl
I www.berends-slump.nl

50-JARIG JUBILEUM BONHOF BV TE WILP 

WILP ACHTERHOEK-  Bonhof BV vierde van 31 oktober tot 2 november jl. 
haar 50-jarig jubileum. Ruim 2000 bezoekers bekeken vol bewondering en 
enthousiasme de 2 locaties van het bedrijf aan de Zonnenbergstraat 46 en 
36. Op woensdagmiddag 30 oktober nodigde de grondlegger van het bedrijf, 
de 82-jarige Wim Bonhof, bekenden uit om samen met hen deze mijlpaal te 
vieren onder de noemer ‘oude-jongens-krentenbrood’. Hij verwachtte eerst 
60 personen maar uiteindelijk kwamen er 280. Er werd een diavoorstelling 
gegeven over het boerenleven van 50 tot 100 jaar terug aangevuld met in-
spirerende spreuken. Allemaal erg herkenbaar voor de aanwezigen. Dit al-
les onder het genot van een hapje en een drankje.

Gezellig gesprek met veel 
uitleg
In een van de kantoren van het in april 
2019 in gebruik genomen pand op de 
hoek Zonnenbergstraat / Tienmorgen ver-
tellen Wim en Henri Bonhof, werknemers 
Geert Wagemans en Elsbeth Boerkamp 
vol passie over het bedrijf. Wim vertelt 
over het begin, Henri over het verloop en 
de werknemers benadrukken de gewel-
dige werksfeer.  

Wim werd geen timmerman
Wim Bonhof werd in 1937 geboren als 
boerenzoon aan de Zonnenbergstraat. 
Het bedrijf van vader bestond uit 12 koei-
en. Ergens in het weiland tussen de koei-
en stelde vader de 12-jarige Wim de vraag: 
“Wat wil je worden?” Het antwoord van 
Wim was: “timmerman”. Waarop vader 
geschrokken reageerde:”timmerman”?  
Het timmerbedrijf in de regio had al vier 
werknemers. Meer dan genoeg. Een on-
verstandige keus, werk zou er niet te vin-
den zijn.  Wim: “Ik luisterde altijd naar mijn 
vader, het was een geweldige man, dus 
besloot ik geen timmerman te worden, 
maar boer.” Na het verlaten van de lagere 
school ging de 12-jarige Wim daarom naar 
de landbouwschool. Waarna hij ging wer-
ken op de ouderlijke boerderij. 

Tractor met mankementen
Op het naastgelegen boerenbedrijf kwam 
een tractor. Wim: “Ik stelde vader voor 
er ook één te kopen.”  Voor vader was 
dit echter een veel te grote uitgave. Toch 
werd er na enige tijd  besloten een oude 
tractor aan te schaffen.  
De tractor was oud en dat betekende re-
gelmatig mankementen. Lastig voor het 
bedrijf, maar interessant voor Wim. Hij 
kreeg interesse in het repareren. Regel-
matig ging hij naar een bedrijf in Apel-
doorn om onderdelen voor de reparatie 
te kopen. Alvorens huiswaarts te keren 
gaf hij zijn ogen de kost in het bedrijf en 
hielp de monteurs door materialen aan te 
geven. 
Zijn hulp werd daar zo gewaardeerd dat 
hij als 16-jarige gevraagd werd er te ko-
men werken. Hij moest echter wel ge-
schoold worden. Daarvoor moest Wim 
naar Deventer. Wim: “Heel apart, de the-
orielessen  werden gegeven  in een café.”  
De praktijk leerde hij in drie maanden op 
de praktijkschool in Slootdorp. 
Na een paar jaar verliet Wim het bedrijf 
in Apeldoorn. De opgedane kennis m.b.t. 
hooipersen, combines en tractoren  be-
zorgden hem op 25-jarige leeftijd een 
baan als monteur bij Brinkman en Nie-
meijer. Wim: “Ik heb daar ruim vijf jaar ge-
werkt,  er waren wrijvingen met de baas. 
Dat was niet zo vreemd, we waren beiden 
enigszins eigenwijs.”

Wim één van de eerste ZZP-ers
Gelukkig voor Wim had zijn schoonmoe-
der een ruimte van 3 bij 4 meter aan de 

Molenallee te Wilp. Aldaar startte hij zijn 
“eenmanszaakje”. Wim begon met handel 
drijven, tractoren werden gerepareerd 
en verkocht. Wim: “De buren van mijn 
schoonmoeder waren niet blij met mijn 
handel. De ruimte werd te klein en ik par-
keerde de tractoren aan de straat voor 
hun huizen.” Verhuizen van het bedrijfje 
werd noodzakelijk. In de Zonnenberg-
straat bij het ouderlijk huis van Wim had 
vader 2 hectare grond. Ideaal om daar de 
zaak verder voort te zetten.

Illegaal begin aan de 
Zonnenbergstraat
Op een zaterdag in januari 1971 besloot 
de toen 32-jarige Wim aldaar een Romney 
loods (ronde loods) te plaatsen. Wim: “Op 
een zaterdag want dan waren er geen 
ambtenaren in de buurt.” Stiekem dus, 
Wim had namelijk niet de vereiste ver-
gunning aangevraagd. Er kwam protest 
van de gemeente, een ambtenaar kwam 
de boel opmeten. Na enige bemiddeling 
mocht de hal blijven staan. Het bedrijf 
groeide. Wim nam personeel in dienst. 
Een tweede Romney loods werd achter de 
eerste gebouwd. Toen deze loods ook te 
klein werd, werd er een hal overheen ge-
bouwd. Wim:” Zo kon het werk in de loods 
doorgaan.” 

Henri verbaasde Wim aan de 
keukentafel
Toen Wim, 20 jaar geleden, aan de keu-
kentafel vertelde dat er een vacature 
kwam op de magazijn afdeling, reageerde 
Henri met “Dat wil ik wel gaan doen.” Wim 
was verbaasd. Henri had namelijk een 
opleiding elektrotechniek gevolgd en was 
werkzaam in de datanetwerken bij Croon, 
een elektrotechnisch bedrijf in Apeldoorn. 
Henri vertelt: “Ik dacht dat magazijnwerk 
is wel iets voor mij. Ik hield daarnaast ook 
wel van handelen. Ik vroeg pa natuurlijk 
wel: “ Wat ga ik verdienen?” Als antwoord 
kreeg ik, dat komt wel goed. En als twinti-
ger ging ik met dit antwoord akkoord.”
Naast het werk in het magazijn stortte 
Henri zich op de automatisering binnen 
het bedrijf. 

Overname besluit. “Ik kon niet 
meer mee”
Wim: “Vroeger repareerde ik tractoren 
met een schroevendraaier en een wa-
terpomptang. De toegepaste elektronica 
vergde steeds meer specifiekere kennis. 
Wim: “Ik kon niet meer mee.”Toen zijn 
zonen Eric en Henri 17 jaar geleden aan-
gaven het bedrijf over te willen nemen 
besloot Wim het stokje aan hen over te 
dragen.
Tien jaar later gaf Eric aan zich liever vol-
ledig bezig te houden met acquisitie en 
verkoop van niet agrarisch materieel als 
hoogwerkers, heftrucks, minigravers etc.
Henri verzekerde zijn vader door te willen 
gaan met ondersteuning van zijn vrouw 
Marloes. 

Geen “Nee” verkopen
De huidige winkel is spontaan ontstaan. 
Wim: “Regelmatig werd er gevraagd naar 
onderdelen, die volgens de koper nergens 
te verkrijgen waren. “Nee” verkopen ken-
den we toen al niet. Ik vond het altijd wel 
ergens in Nederland.”

Naast deze winkel (huidige oppervlakte 
inmiddels 800 m2) is Bonhof lang gele-
den ook begonnen met het leveren van 
een paar stukken ijzer en diverse laswerk-
zaamheden. Decennia’s lang heeft Bonhof 
werkzaamheden verricht bij de VAR (nu 
Attero). Complete grote installaties zijn 
daar opgebouwd. Deze activiteiten zijn in 
al die jaren uitgegroeid tot een aparte BV 
(Metaaltechniek- en machinebouw) waar 
circa 25 medewerkers werkzaam zijn. 
Daarnaast is door diverse overnames 
in de landbouw-, verhuur- en construc-
tiebranche het bedrijf steeds verder ge-
groeid. Door hun eigen verhuurvloot van 
circa 150 machines en gereedschappen 
kunnen ze snel schakelen bij calamiteiten 
bij klanten. 
De variatie van al deze activiteiten hebben 
als voordeel een stuk cross-selling en aan 
de andere kant een stuk risicospreiding. 

Werknemers blijven of komen 
terug
Maar alles valt en staat met een goed 
personeelsbestand. Momenteel staan 
er circa 60 werknemers op de loonlijst. 
Daarnaast worden er permanent men-
sen ingehuurd. Werknemer van het eer-
ste uur Geert Wagemans vroeg op jonge 
leeftijd Wim of hij bij hem mocht komen 
werken. Wim gaf een duidelijk antwoord: 
“Eerst de school afmaken.” Scholing is 
ook nu nog belangrijk. Continu wordt 
er geïnvesteerd in scholing om op de 
hoogte te blijven van alle nieuwe tech-
nieken en wet- en regelgeving.  Geert is 
al 47 jaar in dienst bij Bonhof. Weggaan 
heeft hij nooit overwogen. Als je eenmaal 
bij Bonhof werkt, ga je niet meer weg. 
Henri vertelt dat er nauwelijks verloop is 
in werknemers.Velen werken er al meer 
dan 12 ½ jaar of 25 jaar en er zijn er zelfs 
2 die er al meer dan 40 jaar werken. 
Geert voegt daaraan toe:” Er zijn werk-
nemers weggegaan, maar die waren snel 
weer terug.”  Elsbeth verklaart dit met de 
volgende woorden: “De familie Bonhof is 
super sociaal. Dat maakt dat hier door de 
60 werknemers met veel plezier gewerkt 
wordt.
Henri: “Het bijzondere van ons bedrijf is 
dat er met de klant wordt meegedacht en 
dat we samen met de klant op zoek gaan 
naar een oplossing tot beider tevreden-
heid. Dat maakt ons bedrijf zo uniek en 
het zorgt ervoor dat we nagenoeg altijd 
voldoende in het werk zitten. Daarnaast 
is het indrukwekkend om te zien welke 
projecten en reparaties er worden gere-
aliseerd door deze mensen.”
Wim beaamt dit met de woorden: “Ik ben 
ervan onder de indruk.”

Het bedrijf Bonhof
Henri en Wim typeren hun bedrijf: “De eer 
van het bedrijf komt de hele groep werk-
nemers toe, in het bedrijf zijn we samen 
één.” Geert en Elsbeth voegen daaraan 
toe: “Standaard werk is niet goed genoeg, 
specialisaties en maatwerk maken het be-
drijf uniek. Niet alleen in Nederland maar 
ook ver daarbuiten.”

EEN DAG VOL GESCHIEDENIS, VERDIEPING, 
INSPIRATIE, KENNIS DELEN EN 
KENNISMAKEN MET ALS THEMA OOST/WEST.

GELDERSE LANDDAG
NIJMEGEN.- Op vrijdag 15 november 
2019 vindt de tweede Gelderse Land-
dag plaats in Theater De Lindenberg in 
Nijmegen. Het thema van deze editie is 
Oost/West. Het doel van de Gelderse 
Landdag is een brede groep historisch 
geïnteresseerden met elkaar in contact 
te brengen, zoals academici, conserva-
toren en archeologen, studenten, ama-
teuronderzoekers en actieve leden van 
historische verenigingen. Kortom, de 
Gelderse Landdag is een dag voor ieder-
een die zich bezighoudt met de geschie-
denis van Gelderland. Er zijn nog tickets 
verkrijgbaar. 

Programma
Het ochtendprogramma start om 11:00 
uur en is gevuld met interessante le-
zingen en sprankelende performances. 
Verhalenverteller Onias Landveld brengt 
het thema Oost/West tot leven. Hoog-
leraar Johan Oosterman geeft een wer-
velend college over middeleeuws Gelre 
en hoogleraar Dolly Verhoeven geeft 
een uniek kijkje achter de schermen van 
het boekproject Verhaal van Gelderland. 
Tussen de lezingen door geven verschil-
lende kunstenaars een mini-perfor-
mance waarin zij geschiedenisscripties 
vertalen naar muziek, dans of poëzie. 
In de middag maakt het publiek zelf een 
keuze uit tal van activiteiten. Lees men-
sen in plaats van boeken bij de Human 
Library of bezoek de mini-colleges. Wie 
liever de omgeving verkent, kan zich 
door een gids laten rondleiden in de 
Valkhofbunker of de kapel in het Valk-
hofpark. U kunt er ook voor kiezen om 

mee te discussiëren over samenwerken 
in het gesprek over het Valkhofkwartier.

Gouden Gelderse Roos 
Erfgoedprijs
De afgelopen maanden heeft de jury 
en het publiek zich gebogen over de 29 
inzendingen voor de Gouden Gelderse 
Roos Erfgoedprijs 2019. Tijdens de Gel-
derse Landdag zal er een einde aan de 
spanning komen, want zowel de Gouden 
Gelderse Roos Juryprijs als de Gouden 
Gelderse Roos Publieksprijs zullen hier 
uitgereikt worden door gedeputeerde Pe-
ter Drenth.  Zangeres Marieke van Ruiten-
beek zal de winnaars muzikaal onthullen.

Tickets
Een ticket kost € 15,- en is te verkrijgen 
via gelderselanddag.nl. 
Studenten kunnen een studententicket 
voor € 5, – kopen. Dit ticket is geldig op 
vertoon van een studentenkaart. 

Meer over de Gelderse 
Landdag
Met het thema Oost/West is de Gelderse 
Landdag tevens het startpunt van de 
voorbereidingen voor het grote  Gel-
derse Erfgoedfestival in oktober 2020 in 
lijn met het thema van De Maand van de 
Geschiedenis van datzelfde jaar. De Gel-
derse Landdag is een gezamenlijk pro-
ject van Erfgoed Gelderland en de Rad-
boud Universiteit (Leerstoel Gelderse 
Geschiedenis). De Landdag wordt mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente Nij-
megen, de provincie Gelderland en het 
RadboudFonds. 

Bestellen kan ook 

op onze website

www.debanketbakkerij.nl

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

Voor de liefhebbers is er weer 
marsepein en roomborstplaat

Volop speculaas en 
amandelspijs producten

Ambachtelijke rijk
gedecoreerde chocoladeletters

https://erfgoedgelderland.nl/gelderse-landdag-2019/


DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

WWW.AUTOBEDRIJFSPITHOLT.NL

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

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

NISSAN MICRA 1.2 ACENTA 80PK 
RIJKAAR PRIJS

QASHQAI 1.2 115PK 
DIG-T N-CONNECTA

RIJKAAR PRIJS

Hatchback, 17784 km, BJ 2018, benzineHatchback, 9232 KM, BJ 2016, benzine
€10,475 €25,475

Merk Model Type Deuren Bouwjaar Km Stand Prijs
Nissan Micra 1.2 Acenta 5-drs 2017 32002 10.475,-
Nissan Micra 1.2 Acenta 5-drs 2015 61252 8.750,-
Nissan Micra 1.2 Tekna 3-drs 2005 178425 2.975,-
Nissan Note 1.2 Acenta 5-drs 2017 13626 13.750,-
Nissan Note 1.6 First Note 5-drs 2006 150189 4.750,-
Nissan Juke 115 Dig-T N-Connecta 5-drs 2016 35157 15.975,-
Nissan Juke 1.6 Acenta Navi 5-drs 2011 147301 9.475,-
Nissan Pulsar Dig-T 115 N-Connecta 5-drs 2018 21972 19.975,-
Nissan Qashqai 115 Dig-T Acenta 5-drs 2014 41038 18.475,-
Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2013 106592 13.475,-
Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition 5-drs 2011 125585 12.475,-
Diesel      
Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta 5-drs 2011 135235 9.475,- 
Ander merk     
Opel  Astra 1.8 TwinTop 2-drs 2007 149292 6.750,-
Toyota Aygo 1.0 X-Play 5-drs 2017 36386 9.975,-

voordelig uurtarief
transparante werkwijze
vooraf kostenindicatie
persoonlijke benadering
kwaliteit

een APK
een reparatie
een diagnose
onderhoud
uitlezen
airco service
automaatbak spoelen

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

ONTDEK DE VOORDELEN

KOMT U LANGS VOOR

Ook voor het onderhoud van uw camper.

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

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
 PERSONENAUTO’S

 BEDRIJFSAUTO’S

 ONDERHOUD

 REPARATIE

 APK-KEURINGEN

 SCHADE-AFWIKKELING

 MOBILITEITSGARANTIE

 EXPORT-SERVICES  

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR € 22.750,-

MITSUBISHI SPACESTAR
1,0 CLEARTECH BRIGHT

59.000 KM- 2015

TOYOTA AURIS
TOURING SPORTS 1.8 HYBRID

137.000 KM - 2014

VOLVO C30
2,0I 107 KW R-EDITION

107.000 KM- 2013

NU VOOR €6.950 NU VOOR €11.750 VANAF €10.750



DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

UW AUTO
ONZE ZORG

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

ABC-BANDEN.NL

ONDERHOUD
APK
BANDEN
AIRCO
REMMEN
ACCU
VELGEN

Ooijman

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

Te koop 
Mitsubishi pajero 3.2 diesel, grijs kenteken, automaat BJ 2008 155.000 km
Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart BJ 2006 155.000 km
Susuki wagon R+, automaat, benzine, grijs BJ 2002 160.000 km
Toyata Yaris, rood, 5drs. BJ 2009 130.006 km
VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI BJ 2012 81.000 km
VW Golf cabrio 1.6 groen metallic, benzine, leder bekl. elek dak BJ 2000 165.000 km
Suzuki Splash 1.2, 5 drs. BJ 2014 65.000 km
Volvo 570, zilver, 170PK, 2.5 benzine BJ 2000 391.000 km

Service Partner

Reparatie Schadeherstel 
APK Verkoop nieuw en gebruikt

Like ons op facebookLike ons op facebookLike ons op facebook

Reparatie en onderhoud
Ook service en 
onderhoud van 

het airco systeem

Voor onze complete voorraad kijk op: www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR
BATHMENKoekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | 0570 541224

Renault Mégane Estate IV TCE 130 Zen 
Navi + Park sensoren, NL Auto
Bouwjaar: 2017 | 42.761 km | €17.950

Renault Mégane III Coupé RS 2.0 T 265pk 
Renault Sport, NIEUWSTAAT, NL auto, 1e EIG.
Bouwjaar: 2013 | 39.900 km | €18.950

Renault Grand Scénic
IV TCe 140 Intens 7p. + NL Auto
Bouwjaar: 2018 | 31.758 km | €24.950

Renault Scénic
III 1.6 16V Celsium + Trekhaak
Bouwjaar: 2010 | 138.049 km | €7.950

Renault Captur
TCE 90 Intens + Camera
Bouwjaar: 2018 | 30.607 km | €17.250

Renault Mégane II 1.6-16V Tech Line + 
Trekhaak + Xenon, Dealer onderhouden
Bouwjaar: 2008 | 104.003 km | €4.950

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

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-I X-FUN

€10.799 | bouwjaar: 07-2017

MAZDA CX-3 SKYACTIV-G 2.0 120 GT-M

€21.750 | bouwjaar: 02-2016

NISSAN NOTE 1.2 DIG-S CONNECT EDITION

€10.950 | bouwjaar: 06-2014

KIA NIRO HYBRID FIRST EDITION

€ 23.999 | bouwjaar: 04-2018

MAZDA CX-5 SKYACTIV-G 2.0 4WD TS+ 4 WD

€20.999 | bouwjaar: 04-2013

SEAT IBIZA IBIZA 1.2 STATION AIRCO

€8.750 | bouwjaar: 06-2014

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nlwww.autospijkerwww.autospijkerwww.autospijker

Hierbij een greep uit onze occasions

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

Kijk op onze site voor het aanbod
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Keizerskroon
Kerstmenu 2019
Carpaccio van zwaardvis met coquilles en citroenmayonaise

of Terrine van ree, ganzenlever en vijgen

Kreeftensoep met garnalen of Ossenstaartsoep

Verfrissing van sorbet en citroen

Tarbot met saus van Vermentino
of Tournedos van rund met roze peperjus

of Hertenrugfilet met zuurkool en jus van Marsalawijn

Bel Paese met honing en carta da musica
Kerstdessert

€ 65,00 per couvert
Natuurlijk kunnen wij ook een vegetarisch kerstmenu verzorgen.

Bijpassend wijnarrangement:
3 glazen €  21.00
4 glazen €  29.00

STROMARKT 12 7411 PJ DEVENTER tel. 0570 641277

VIER KERST OP 
2E KERSTDAG 

BIJ DE KAR! 

WEGRESTAURANT DE KAR
Zutphenseweg 17
7382 AJ Klarenbeek
T. 055- 3034303

WEGRESTAURANTDEKAR  WEGRESTAURANTDEKAR  WEGRESTAURANTDEKAR

Reserveer snel
telefonisch of

via de site!

WEGRESTAURANTDEKAR.NL

GENIET VAN EEN LUXE BRUNCH- OF AVONDBUFFET EN PROEF DE 
OUDERWETS GEZELLIGE KERSTSFEER.  U BENT VAN HARTE WELKOM 
VOOR HET UITGEBREIDE BRUNCHBUFFET VAN 11.00 TOT 14.00 UUR. 

€27,95 per persoon & €14,95 per kind
OF ONTDEK ONS LUXE AVONDBUFFET VAN 18.00 TOT 21.00 UUR.

€37,95 per persoon & €17,95 per kind

KERSTMIS 2019

Chinees Kerst Buffet 
(tijd onbeperkt)   32,50 p.p.

Voor kinderen tot 10 jaar geldt een tarief van  
€ 2,- per levensjaar

Het Chinees Kerst Buffet is een heerlijk uitgebreid buffet
met veel verschillende voorgerechten en hoofdgerechten,

inclusief: koffi e, thee of een lekker kerstijsje.

Buiten het Chinees Kerst Buffet kunt u ook kiezen uit een 
speciaal Kerstmenu en van onze kleine kaart. 

Speciale wensen zoals dieet- of groepswensen 
zijn uiteraard ook mogelijk.

Kerstmenu: 5-gangen Kerstdiner 
(min. 2 pers.)   39,50 p.p.

Op beide kerstdagen kunt u bij Restaurant Dynasty onbeperkt 
genieten van ons overheerlijk uitgebreid Chinees Buffet 
(vanaf 16.30 uur). Inclusief frisdrank, alcohol vrije drank

Vanaf heden kunt u reserveren (gewenst) voor de kerstdagen. 
Ons telefoonnummer is 0571 27 49 83. 

Beide kerstdagen zijn wij geopend vanaf 12.00 uur.

De medewerkers van Chinees Restaurant Dynasty wensen u
Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2020.

Fijne Kerstdagen
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Stationsstraat 31 - 7391 EH Twello
(0571)  27 18 51 - info@korderijnk.nl

Altijd de juiste sfeer

Catering, ook tijdens de feestdagen. 
Elke dag vers bereid en gratis thuisbezorgd 

op elk gewenst tijdstip!

SALADES
Vleessalade met een garnituur van boerenachterham, salami, 
rosbief, gevulde eitjes en tomaatjes € 13,50

Luxe vleessalade met een garnituur van 
boerenachterham, salami, rosbief, Ardennerham, paté en 
crôute, meloen, gevulde eitjes en tomaatjes € 15,50

Russisch ei vleessalade met een garnituur van 
boerenachterham, salami,  rosbief, gerookte zalm, 
gerookte forel, haring, gevulde eitjes en tomaatjes gevuld met 
garnalen € 17,50

Luxe Hors d’Oeuvre vleessalade met een garnituur van 
boerenachterham, rosbief, Ardennerham, meloen, paté en 
crôute, gerookte forel, gerookte zalm, haring, gevulde eitjes en 
tomaatjes gevuld met garnalen € 20,00

Zalmsalade met een garnituur van gerookte zalm, gerookte 
forel, makreel, gevulde eitjes en tomaatjes  € 20,00

Luxe zalmsalade met een garnituur van gerookte zalm, 
gerookte forel, makreel, tonijn, gevulde eitjes en tomaatjes 
gevuld met garnalen € 22,50

Alle salades worden geserveerd met stokbrood en 
kruidenboter.

WARME GERECHTEN 
(wanneer meerdere gerechten dan per gerecht minimaal 4 
personen)
Gebakken zalm met saus van limoncello, aardappelkroketjes, 
groente, rauwkostsalade, stoofpeertje € 23,50

Lang gegaarde sukade met eigen braadjus, 
aardappelkroketjes, groente, rauwkostsalade, 
stoofpeertje € 23,50

NAGERECHTEN
Bitterkoekjesbavaroise met vers fruitsalade en 
slagroom € 7,50
Chocoladebavaroise met vers fruitsalade en 
slagroom € 7,50

Hebt u, of een van uw gasten, een voedsel allergie / 
intolerantie? Meld het ons graag van tevoren, zodat wij hier 
rekening mee kunnen houden.

Op al onze overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden 
Horeca van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage of worden 
u op verzoek toegestuurd.

Alle prijzen zijn per persoon en worden binnen 
Twello gratis thuisbezorgd. Alle salades worden geserveerd met 

stokbrood en kruidenboter.

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Grieks Restaurant en Tapas
Michiel de Ruyterstraat 16
7391 CV Twello
info@mykonostwello.nl
www.mykonostwello.nl

Openingsti jden: Dagelijks open van 17:00 t/m 22:00 uur
Reserveer nu:  info@mykonostwello.nl of 0571 298 132

Reserveer op ti jd! Vol=vol

1ste EN 2de  KERSTDAG OPEN 
(A-LA CARTE)

S.V.P. RESERVEREN + BESTELLEN
VIA DE SITE: WWW.MYKONOSTWELLO.NL 
VINDT U ONZE MENUKAART

Altijd de 
juiste sfeer

Familie kerstbrunch 37.50

Kids 0-4 jaar GRATIS | 5-13 jaar 17.50

Sfeervol kerstdiner
cava, amuses, 

5 gangen keuzemenu en alle 
drankjes inbegrepen!

ontvangst 1e kerstdag 18:00/18.30 uur
 2e kerstdag 17:00/17.30 uur

Menu & Reserveren via: 0571-271851
info@korderijnk.nl | www.korderijnk.nl

75,-

Per persoon € 38,50
Kinderen 4 -12 jaar € 15,00 

Vanaf 16.00 uur borrelen
Buffet vanaf 17.00 uur 

Alleen op reservering:
0570-561470 of info@eettapperijbijsterbosch.nl

2e KERSTDAG 20182e KERSTDAG 2019



voor meer informatie 
kijk op www.inTwello.nl

20 t/m 30 december 
dagelijks geopend 

van 14.00 - 20.00 uur
schaatsen is gratis

Geen schaatsen geen nood!Er zijn schaatsen beschikbaar

Vrijwilliger 
worden?Kom ons helpen!promotiecommissie@intwello.nl

voor meer informatie 

Geef je op om mee te doen met de kerstparade 

via promotiecommissie@intwello.nl

zondag 22 december 

compleet programma met 

diverse activiteiten, 

waaronder de kerstparade 

op het Dorpsplein

Overdekte 
ijsbaan 

zondag 22 december 
zondag 22 december 

Diverse 

activiteiten 

rondom 

de ijsbaan

Restaurant Bosgoed, Zwarte Kolkstraat 102-104
7384 DE WILP-ACHTERHOEK

Tel: 055 - 3231438, www.restaurant-bosgoed.nl

Kerst 2019
Met veel genoegen presenteren wij ons kerstbuffet voor 
2019!

1ste Kerstdag aankomst vanaf 17.00 uur, 
aanvang buffet 17.30 uur   
2e Kerstdag aankomst vanaf 17.00 uur, 
aanvang buffet 17.30 uur 

Kerstbuffet:
Een uitgebreid voorgerechten buffet van diverse soepen, 
koude salades, luxe vleesgerechten, luxe visgerechten, 
heerlijke fruitsalades, vegetarische gerechten en heerlijke 
warme tussen gerechten. 
Uiteraard serveren wij hierbij diverse koude sauzen en 
broodsoorten met kruidenboter.
Vervolgens serveren wij het warme buffet met daar een 
keuze uit varkens- en rundvlees, vis, wild en gevogelte. 
Diverse soorten groente- en aardappelproducten en 
sauzen. Ook aan de kleintjes wordt gedacht. 
We sluiten het buffet af met een spetterend dessertbuffet 
inclusief vuurwerk!

Volwassen € 41,50 per persoon
Kinderen tot 6 jaar €14,50 per persoon
Kinderen tot 12 jaar €19,50 per persoon

  
Namens de directie en medewerkers alvast een fijne 
kerst,en een goed, gelukkig en culinair 2020 toegewenst! 

Lekker & s� ev�  Kerstdineren
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INGEZONDEN

VOORSTER 
BEGROTINGSPERIKELEN 2020!
Maandag 28 oktober was het weer zover; de gemeenteraad van Voorst boog zich 
over de conceptbegroting, in eerste lezing, voor het jaar 2020 en de doorkijk naar 
de jaren 2021 tot en met 2023. 
Om 10 uur in de ochtend werd de vergadering geopend en wat onwennig van-
wege het vroege tijdstip, luisterden de raadsleden naar de algemene financiële 
beschouwingen, die werden voorgedragen door de voorzitters van de 7 fracties 
tellende Voorster gemeenteraad. Spijtig genoeg was de publieke tribune slechts 
gevuld met een handje vol “diehards”, voornamelijk fractievertegenwoordigers 
van de verschillende politieke partijen. 
Maar ook inhoudelijk vielen de beschouwingen niet mee. Met uitzondering van 
de fracties van VVD-Liberaal 2000 en in mindere mate van D66 lukte het de ove-
rige fractievoorzitters niet om een uitgebreide inhoudelijke analyse te geven van 
de financiële positie van de gemeente Voorst. En dat terwijl de meerjarenbegro-
ting 2020 - 2023 daar, gezien de uiterst povere resultaten, tekorten in 2020 tot en 
met 2022 en een mogelijke bescheiden plus in 2023, bij uitstek aanleiding voor 
gaf. Ook het daaropvolgend debat, waarbij de fractie van VVD-Liberaal 2000 de 
overige fracties uitnodigde om alsnog de financiële positie van de gemeente na-
der te beschouwen, bleef hangen in algemeenheden met een beperkte diepgang 
en zeker zonder ideeën om tot stabilisering van de Voorster financiële positie te 
komen.
En dan de meerjarenbegroting 2020 - 2023; wat zijn de meest in het oog sprin-
gende gevolgen voor de inwoners van Voorst? 
Laat ik positief starten. Het college stelt voor om de rioolrechten te verlagen met 
67 euro per jaar! VVD-Liberaal 2000 juicht deze lagere lasten, zoals elke verlaging 
van lasten, toe. Wij pleiten al enige jaren voor deze verlaging van de rioolrechten 
en al eerder hebben wij berekend dat de bijbehorende reserve veel te hoog is en 
dat het te veel terug behoort te worden aan de inwoners van Voorst. 
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het college en de coalitie het met 
ons eens. Deze lastenverlaging heeft overigens geen gevolgen voor de begroting 
2020 - 2023; de rioolheffing loopt via de reserve rioolheffing en mag alleen wor-
den besteed aan onderhoud van het riool. 
Wat negatief uitpakt voor de inwoners van Voorst is, dat tegenover de lagere 
rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de onroerendzaakbelasting worden ver-
hoogd met respectievelijk 27 euro en 40 euro per jaar. Wat extra opvalt is de 
verhoging van het vastrecht binnen de afvalstoffenheffing. De coalitie verlaat 
daarmee het principe “de vervuiler betaald” en gaat ook voorbij aan de oorspron-
kelijke doelstelling van het gescheiden inzamelen van afval: goedkoper voor de 
inwoners, gebaseerd op een beloningssysteem. Van de beide uitgangspunten is 
niets meer over gebleven. 
Deze beide lastenverzwaringen raken de begroting wel direct en dienen voorna-
melijk voor de financiering van de geldverslindende hobby’s van de coalitie van 
GB, CDA en D66.  Onder meer “Voorst onder de loep”, gratis sport voor kinderen 
tot 12 jaar, de aanstelling van een cultuur-coach, e.d., kosten jaarlijks vele duizen-
den euro’s te veel. 
VVD-Liberaal 2000 betreurt deze onnodige lastenverzwaring voor de inwoners 
van Voorst en heeft uiteraard tegen deze voorstellen gestemd.
Om de jaren 2020 - 2023 sluitend te begroten had de coalitie, naast het stoppen 
met geldverslindende hobby’s, moeten ingrijpen in de ongebreidelde groei van 
de ambtelijke formatie, minstens 40 medewerkers in de afgelopen 8 jaar! Dat had 
best een tandje minder gekund en gemoeten.
In de komende weken verwachten wij meer aspecten van de begroting 2020 
-2023 nader te belichten. 

Fractie VVD-Liberaal 2000, Gemeente Voorst 
Ruud Kooij, R.Kooij@voorst.nl

KR8KIDZZ HELPT KINDEREN 
LEREN OMGAAN MET EMOTIES
TWELLO.- Voor sommige kinderen 
gaat de omgang met andere kinde-
ren niet vanzelf. Met wat hulp gaat 
dat vaak snel beter. Kr8kidzz is zo’n 
steuntje in de rug. Kinderen wer-
ken tijdens deze training zes weken 
lang aan hun sociale vaardigheden, 
weerbaarheid en het versterken 
van het zelfvertrouwen.

Woensdagochtend 9 uur. Elf kinderen 
tussen de zeven en negen jaar zitten aan 
tafel in een zaaltje van het Kulturhus in 
Twello. Voor hen een kleurrijk werkboek 
en bekers met stiften.  Trainers Hannah 
van Dijk en Nikki Harmsen staan voor de 
groep. 
“Wie wordt er wel eens boos?” vraagt 
Hannah. Alle vingers gaan de lucht in. ”Ja, 
iedereen is wel eens boos. Op je broer-
tje of een kind in de klas. Omdat je iets 
niet eerlijk vond. Of omdat je verdrietig 
bent.” Hannah praat met de kinderen 
over wat er gebeurt als je boos wordt 
en wat je dan kan doen. Als een jongetje 
vertelt dat hij vaak met spullen gooit als 
hij boos is, krijgt hij bijval van een aantal 
kinderen. “Is dat handig om te doen?” 
vraagt Hannah. Nee, handig is het niet, 
dat weten ze wel. “Ik kan beter even op 
de trampo gaan springen.” “Of even mijn 
kat aaien,” vult een meisje aan.
Hannah: “Met Kr8kidzz geven we kinde-
ren mee dat de emoties die ze ervaren 
heel normaal zijn. Wij en andere kinde-
ren bevestigen ze daarin en dat doet al 
veel. Als kinderen zich bewust zijn van 
hun emoties leren we ze hoe ze er mee 
om kunnen gaan in verschillende situ-
aties. En daarbij is het belangrijk dat ze 
doen wat voor hen werkt. Elk kind is im-
mers anders.”
Sinds een jaar wordt Kr8kidzz als pilot 
aangeboden in de gemeente Voorst. “Er 
is veel vraag naar, alle groepen zitten tel-
kens vol. Zoals voor alles, geldt ook voor 
het versterken van sociale vaardighe-
den en het zelfvertrouwen dat oefenen 
heel belangrijk is. We werken dan ook 
samen met ouders en leerkrachten. Na 
afloop van elke training krijgen ouders 
en school een mail met de oefeningen 
die we hebben gedaan. Ouders kunnen 
daarover met het kind in gesprek of de 

oefeningen nog eens doen. We horen 
ook wel dat op scholen de oefeningen 
klassikaal gedaan worden. Dat is goed 
en leuk om te horen.”
Ouders zijn enthousiast over het con-
cept. Sonja wacht in de hal van het Kul-
turhus terwijl haar dochter Roos van ze-
ven de training volgt: “Roos gaf zelf aan 
dat ze zich anders voelde dan andere 
kinderen. Ze voelt zich vaak onbegre-
pen.  Ze vindt de omgang met kinderen 
wel eens lastig. Toen het op school ook 
wat minder ging, ze werd te weinig uitge-
daagd, trok ze zich steeds meer terug in 
haar eigen wereld. Via Nikki hoorden we 
over Kr8kiddz en dat leek ons passend.
We zijn tot nu toe heel tevreden over de 
training. Roos voelde zich prettig tijdens 
de eerste bijeenkomst en ze had zin om 
naar de volgende te gaan. Na afloop 
kregen we een terugkoppelingsmail met 
daarin de oefeningen en die zijn we thuis 
ook gaan doen.”
Uit onderzoek dat Stimenz naar Kr8kidzz 
heeft laten uitvoeren blijkt dat de trai-
ning effect heeft. Onderzoeker Daniëlle 
Gerritsen: “We lieten kinderen, ouders 
en leerkrachten voorafgaand en na af-
loop van de training een vragenlijst in-
vullen over hun sociale vaardigheden en 
hun zelfvertrouwen. Alle groepen rap-
porteerden na afloop van de training be-
tere sociale vaardigheden en een hoger 
zelfvertrouwen, alleen de leerkrachten 
noteerden een significant verschil. Of 
de training ook op langere termijn effect 
heeft, moet zich nog uitwijzen.”

Hannah vult aan: “Wat deze kinderen 
tegenkomen is heel gewoon. Ze hebben 
alleen een beetje hulp nodig bij het om-
gaan met emoties in bepaalde sociale 
situaties. Wij normaliseren gedrag. 
Het overgrote deel van de kinderen 
heeft voldoende aan het volgen van Kr-
8kidzz. Een enkel kind heeft meer hulp 
nodig. Tijdens het evaluatiegesprek aan 
het eind van het traject adviseren we ou-
ders over eventuele vervolgstappen.”
Om 10 uur sluiten Hannah en Nikki de 
training af.  Nog even een oefening van 
vorige week herhalen. Alle kinderen 
zetten hun voeten stevig op de grond, 
kijken recht vooruit. Alsof ze een boom 
zijn. Na afloop van de training staat Roos 
te giebelen met een ander meisje. Op de 
vraag hoe ze Kr8kidzz vindt, antwoordt 
ze: “Ik vind het hier gezellig. Op school 
zijn er een beetje te veel kinderen. Hier is 
het rustiger. En ik weet nu hoe ik als een 
boom moet staan.” 
Meer weten over Kr8kidzz? Kijk op de web-
site van CJG Voorst (www.cjgvoorst.nl ) 

3E HORECA BRIDGEDRIVE TWELLO 
WEER TOP
TWELLO.- Zondag jl. was het in de hore-
cagelegenheden in het centrum Twello 
opvallend druk.  320 bridgers hadden zich 
aangemeld voor de 2e Horecadrive. De 
belangstelling voor deze drive was, net als 
vorig jaar, zo groot dat de organisatie al 
ver voor de sluitingsdatum het maximum 
aantal deelnemende paren had bereikt. 
De organisatie van de drive is in handen 
van de toernooicommissie van de Twello-
se  bridgeclubs, t.w. BC Twello en BC 2000. 
In samenwerking met Derk Jan de Jong van 
de ABF (Apeldoornse Bridge Federatie) en 
wedstrijdleider Matt Pinxt verliep de dag 
organisatorisch gezien op rolletjes. De 
organisatie was blij dat Sporthal Jachtlust 
de ontvangst van de deelnemers en ook 
de prijsuitreiking aan het eind van de dag 
voor zijn rekening nam. De medewerkers 
zorgden ervoor dat alles op rolletjes ver-
liep. 
De deelnemende horecabedrijven waren  
Café Bakker, Eetcafé De Hamer, restaurant 
Swinckels, restaurant Taverne, restaurant 
Mykonos, kwalitaria Délifranche, restau-
rant de Waardige Waard en voor de eerste 
keer deed ook het gezellige Koffie / café 
Thuis mee.
Gedurende de hele zondag liepen de deel-
nemers van de ene naar de andere hore-
cagelegenheid om 4 spellen te spelen. De 
organisatie had de  paren naar sterkte ( A, 

B of C-groep) ingedeeld, hetgeen een ieder 
de kans bood om in de prijzen te vallen. 
O.a. culinaire prijzen die door de Horeca 
beschikbaar waren gesteld, hetgeen in ie-
der geval door winnende paren zeer werd 
gewaardeerd. 
De A groep werd gewonnen door Margreet 
Kiers en Jan Oomkens, terwijl Ria en Johan 
Geurtsen in de B-groep met de eer gingen 
strijken. De C-groep werd gewonnen door 
Leny Wissink en Jannie van Vulpen.
Twello, met 2 gezellige bridgeclubs, was 
natuurlijk met een flink aantal deelnemers 
goed vertegenwoordigd, maar doordat 
het toernooi in de wijde omgeving al een 
goede reputatie heeft, waren er uit om-
liggende plaatsen als Deventer en Apel-
doorn ook veel deelnemers. Halverwege 
de drive werd in alle gelegenheden een 
lunch geserveerd. Vele bridgers waren in 
de avonduren, afloop van de prijsuitrei-
king, te vinden in de sfeervolle restaurants 
om te genieten van een bridgediner, zodat 
Twello niet alleen als bridgedorp, maar 
zeker ook als culinaire “hotspot” genoemd 
mag worden.  Al met al een uitermate 
geslaagde samenwerking tussen  restau-
rants en bridgeclubs.  De plannen voor 
een volgende drive zijn al gemaakt en op 
15 november 2020 zal vast en zeker de 4e 
Horecadrive  weer op de bridgekalender 
prijken. 

GESLAAGDE WILDAVONDEN IN 
BRASSERIE KRIEBELZ
 
TERWOLDE.- Afgelopen vrijdag en zaterdag stond bij Brasserie Kriebelz alles in het teken van wild.

De gasten werden bij brandende 
vuurkorven ontvangen met een wel-
komstdrankje waarbij de gluhwein 
gretig gedronken werd. Niels van de 
Roofvogelhoeve had enkele prachtige 
roofvogels mee en deze konden bui-
ten bewonderd worden. Gedurende 

de avond werden de roofvogels een be-
langrijk deel van de wildavonden door het 
vertellen over en laten vliegen van deze 
machtige vogels.
in de eetzaal.  De 225 gasten, waaronder 
vele vaste wildavond gasten hebben ge-
noten van een zeer uitgebreid wildbuffet/

proeverij.  In totaal werden meer dan 
80 gerechten geserveerd en de reacties 
van de gasten waren zéér positief. Op-
vallend was dat de gasten vanuit alle 
windstreken uit naar Terwolde waren 
afgereisd. In 2020 zijn  de wildavonden 
op zaterdag 7 en zondag 8 november.

SINT IN NIJBROEK OP 23 NOVEMBER
NIJBROEK.- Komende zaterdag, 16 no-
vember, komt Sint met de trein aan in 
Apeldoorn. Hoewel Nijbroek in de buurt 
van Apeldoorn is komt Sint op een andere 
dag   in Nijbroek. “Met welk vervoermid-
del Sint aankomt weten we nog niet” laat 
een bestuurslid van dorpshuis De Arend 
in Nijbroek weten. “Maar Sint heeft het 
bestuur van het dorpshuis laten weten 
dat hij zaterdag 23 november om 14:00 

uur aankomt op het Dorpsplein”. In het 
dorpshuis heeft Sint tot ongeveer 16:00 
uur de tijd om een gesprekje met de kin-
deren van 0 jaar tot en met groep 5 aan te 
gaan. Sint wil graag weten welke kinderen 
hij in het dorpshuis zal ontmoeten en hen 
aan het eind ook een cadeautje schenken. 
Daarom wordt aan de ouders gevraagd 
om zich op te geven voor 19 november 
door een mailtje aan SinterklaasNij-

broek@gmail.com Zoals ieder jaar is er ’s 
avonds een gezellige bingo voor jong en 
oud. De zaal is open vanaf 19:30 uur, de 
bingo begint om 20:00 uur. Er zijn 8 ron-
des en per ronde zijn er 3 mooie prijzen. 
Bingo-kaarten kosten € 0,50 per stuk met 
uitzondering van de achtste ronde, de 
kaarten voor deze superronde kosten € 
1,00. Deze activiteiten worden georgani-
seerd door Dorpshuis De Arend.

WIE DOET ER MEE MET DE KERSTPARADE TWELLO CENTRUM
TWELLO.- Voor zondagmiddag, 22 december, staat er een grote kerstparade gepland die door het centrum van Twello voert. 
Met arrenslee, fiets, tractor, oldtimer of ander (kerst)verlicht vervoermiddel kan er deelgenomen worden aan de kerstparade. 
Ook musici worden uitgenodigd om het geheel op te vrolijken. Hierbij staat het een ieder vrij om deel te nemen, ook voor 
initiatieven uit de wijde regio staat het evenement open. De enige voorwaarde die aan de deelnemers wordt gesteld is dat 
alles kerst gerelateerd dient te zijn. Verdere info is te verkrijgen mail PROMOTIECOMMISSIE@INTWELLO.NL

Restaurant Bosgoed, Zwarte Kolkstraat 102-104
7384 DE WILP-ACHTERHOEK

Tel: 055 - 3231438, www.restaurant-bosgoed.nl

Kerst 2019
Met veel genoegen presenteren wij ons kerstbuffet voor 
2019!

1ste Kerstdag aankomst vanaf 17.00 uur, 
aanvang buffet 17.30 uur   
2e Kerstdag aankomst vanaf 17.00 uur, 
aanvang buffet 17.30 uur 

Kerstbuffet:
Een uitgebreid voorgerechten buffet van diverse soepen, 
koude salades, luxe vleesgerechten, luxe visgerechten, 
heerlijke fruitsalades, vegetarische gerechten en heerlijke 
warme tussen gerechten. 
Uiteraard serveren wij hierbij diverse koude sauzen en 
broodsoorten met kruidenboter.
Vervolgens serveren wij het warme buffet met daar een 
keuze uit varkens- en rundvlees, vis, wild en gevogelte. 
Diverse soorten groente- en aardappelproducten en 
sauzen. Ook aan de kleintjes wordt gedacht. 
We sluiten het buffet af met een spetterend dessertbuffet 
inclusief vuurwerk!

Volwassen € 41,50 per persoon
Kinderen tot 6 jaar €14,50 per persoon
Kinderen tot 12 jaar €19,50 per persoon

  
Namens de directie en medewerkers alvast een fijne 
kerst,en een goed, gelukkig en culinair 2020 toegewenst! 

Lekker & s� ev�  Kerstdineren

mailto:R.Kooij@voorst.nl
http://www.cjgvoorst.nl
mailto:SinterklaasNijbroek@gmail.com
mailto:SinterklaasNijbroek@gmail.com


Ondernemersvereniging Voorst nodigt u van harte uit voor 
de ontvangst en intocht van Sinterklaas en zijn Pieten!

Een warme Sinterklaas
met een elektrische 

deken van de

Firma Sarink

Rijksstraatweg 116, 7383 AW Voorst
Email: mail@fasarink.nl
Telefoon: 0575-501207

tricot, badstof 
en fl anel
Dames, heren

Nachtkleding
tricot, badstof 

en fl anel
Dames, heren

Rijksstraatweg 24, Voorst

Telefoon (0575) 50 12 71

Ambachtelijke 

Bakkerij Bril 
& Zonen

Bestel
tijdig!

• Speculaas

• Speculaaspoppen

• Gevuld speculaas

• Banket letters

• Pepernoten

Veel Sintvoordeel bij uw 

Voorster 
Ondernemers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0575- 501 686 

www.bruntinkvoorst.nl 

SHE 71 elektrische bladzuiger 

€155   €135 

Tel. (0575) 501 406

www.rsschildersgroep.nl

VAN BOSHEIDE 
SCHILDERWERKEN

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

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

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

30 november
9.00 uur - 17.00 uur

Tuinstraat 51 
Voorst
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GEMEENTERAADSLEDEN BLIJVEN OVER 
ELKAAR HEEN BUITELEN
‘VOORST ONDER DE LOEP’ 
AANHOUDEND ONDER SPERVUUR
Met 12 tegen 7 stemmen werd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 
november de motie verworpen, opgesteld door PvdA/GroenLinks, VVD/Libe-
raal2000 en Lijst Arend, om per 01 januari 2020 te stoppen met het program-
ma ‘Voorst onder de Loep’. Naar mening van de genoemde partijen, heeft het 
uitvoeringsprogramma geen toegevoegde waarde en kunnen de activiteiten 
en doelstellingen op andere, reeds bestaande wijze, worden behaald. 

BAKKER BRIL EEN BEGRIP: 
IN VOORST EN VER DAARBUITEN

VOORST.- Het heel jaar door is het bij bakker Bril een komen 
en gaan van klanten, maar het najaar is de drukste tijd van het 
jaar. Met vier man sterk wordt in de bakkerij gewerkt: vader 
Paul Bril, de zonen Matthieu en Lion en bedrijfsleider Marcel 
Piepenbroek. Marcel kwam als hulpje op 12-jarige leeftijd bij 
bakker Bril en nu, ruim dertig jaar later,  werkt hij nog steeds 
met veel plezier zowel in de bakkerij als in de winkel. “Hij hoort 
bij het interieur en ook bij de familie, hij gaat zelfs mee op 
vakantie. En ik heb hem fan van Feyenoord gemaakt,” ,” zegt 
Paul gekscherend. In de winkel en koffie- en theeschenkerij 
staat echtgenote en moeder Jacquelien, bijgestaan door Ni-
cole Koenders. Op deze vrijdag is het ook weer een drukte van 
belang, de koffieschenkerij zit doorlopend vol en vele zakken 
met speculaas, gevulde koeken en ander lekkers en natuur-
lijk verschillende soorten brood gaan met de klanten de deur 
uit. En passant neemt Paul nog even de zoveelste bestelling 
aan: 2000 kerststollen. Hij kijkt er niet meer van op, klanten 
komen uit het hele land maar ook uit België en Duitsland. En 
nog steeds komen er nieuwe bij. Heel bewust is de zaak op 
zondag gesloten.

Paul Bril is supertrots op zijn familie en 
bedrijf. “Het is een superteam.”
Daarnaast zijn ook de sociale contacten voor alle medewerkers 
belangrijk. “Mensen komen binnenlopen, ook alleen voor een 
praatje. Alle problemen maar ook de leuke dingen worden 
aangekaart,” aldus Paul.  Hij is tevreden, blijft gewoon nuchter 
en houdt van eenvoud. “Je kunt elkaar alleen maar helpen.”
Veel BN-ers kennen bakker Bril en de ‘koeken’ zijn beroemd. In 
de wielrenwereld, maar ook bijvoorbeeld bij cabaretier Jochem 
Myer, wiens vader een vriend was van de vader van Paul en als 
kind al in de bakkerij kwam.
De jonge generatie heeft natuurlijk ook allerlei nieuwe ideeën: 
een van de toekomstwensen is de verkoop van belegde brood-
jes. Ook wordt het interieur van de winkel/koffieschenkerij op-

gefrist. Maar zijn nostalgische blikkenverzameling blijft, even-
als de prachtige antieke kruidenierskast, die nog stamt uit de 
tijd dat (o)pa Bril ook kruidenier was.

Voorst
Behalve bij zijn bakkerij is Paul ook maatschappelijk betrok-
ken bij bijna alles wat er speelt in Voorst. Als bestuurslid van 
de Woonzorgcoöperatie was en is hij nauw betrokken bij het 
reilen en zeilen in De Benring. Een paar jaar geleden stond het 
nog op de nominatie om te verdwijnen. Hoe anders is dat nu! 
Een deel van het gebouw werd geschikt gemaakt voor bewo-
ners van Voorst, ook voor die geen zorg nodig hebben. In de 
voormalige aanleunwoningen zijn nu veelal jongeren gehuis-
vest. En de komst van de kringloop- en re-integratiewinkel 
van Foenix bleek een schot in de roos. Paul: “Als je oud of ziek 
wordt, moet er de mogelijkheid zijn om in je dorp te kunnen 
blijven wonen. Goed voor elkaar zorgen.”

Wegwerkzaamheden
Zelf heeft hij weinig problemen gehad met de aanleg van de 
rondweg en ook de herinrichting van de Rijksstraatweg heeft 
weinig tot geen effect voor zijn klandizie. Hij merkt wel dat 
‘men’ het nu een beetje zat wordt, ook al wordt het resultaat 
heel mooi. Paul probeert wel samen met de ondernemers de 
vraag in te vullen: Hoe moet het nu verder met Voorst? “Want,” 
beweert hij:  “Je kunt elkaar alleen maar helpen.”

Het Voorster (kerst)pakket
Een aantal ondernemers werkt al samen en heeft het Voor-
ster (kerst)pakket geïntroduceerd. Het is behalve bij de deel-
nemende ondernemers te bestellen bij landwinkel de Kolke. 
Deelnemers zijn: Textiel Voskamp, landwinkel de Kolke, slage-
rij Aalpoel en ambachtelijke bakkerij Bril. Er zijn een aantal vas-
te pakketten, maar zelf samenstellen kan ook door een keuze 
te maken uit de producten.

Het Voorster (kerst)pakket

AANKOMST SINT IN VOORST
VOORST.- Sinterklaas en zijn Pieten worden rond 14.30 uur verwacht op het 
plein bij de muziektent aan de Schoolstraat. Na het welkomstwoord is er tijd 
voor een fotosessie met Sint en de Pieten.
Samen met het Fanfare Korps Voorst is daarna de intocht door het dorp, om 
ongeveer 15.45 uur wordt de stoet in het Dorpshuis verwacht. Voor alle kinderen 
tot en met groep 4 is er hier een Pietentheater. Ouders en kinderen vanaf groep 
4 kunnen plaats nemen in een andere zaal, waar op een groot scherm het Pie-
tentheater bekeken kan worden.
De route van de intocht is: Schoolstraat-Enkweg-Kruizemuntstraat- Tuinstraat- 
Rijksstraatweg-Kerkstraat-Schoolstraat (Dorpshuis).  De ontvangst van Sinter-
klaas wordt mede mogelijk door de Ondernemersvereniging Voorst

Het doel van Voorst onder de Loep
‘We willen als Voorster samenleving de 
kans verkleinen dat inwoners van onze 
gemeente in problemen komen. Dat is 
het doel van het project Voorst onder de 
Loep. Met inwoners, verenigingen, onder-
nemers, maatschappelijke organisaties 
en gemeente werken we hier de komen-
de vier jaar aan.’ (bron: website gemeente 
Voorst). Voorst onder de Loep is een pres-
tigieus project dat thans zo’n anderhalf 
jaar draait. ‘Een belangrijk project met 
goede plannen’ roepen de voorstanders, 
‘geld verslindend met té weinig resulta-
ten’ is het credo van de andere zijde. 

Diverse problematiek
De mensen die werken binnen het pro-
ject Voorst onder de Loep, hebben aan-
dacht voor vrijwel iedere inwoner van 
de gemeente Voorst. Al langer is het to-
verwoord ‘verbinden’, welke een basis is 
voor veel activiteiten en inzicht. Denk bij-
voorbeeld aan eenzaamheid welke vooral 
bij ouderen een rol speelt, maar wat te 
denken van de druk welke er in toene-
mende mate wordt uitgeoefend op vrij-
willigers. Op het gebied van gezondheid 
wordt gekeken naar (meer) bewegen, 
gezonde voeding, gezond leven, overge-
wicht, mensen informeren over risico’s en 
handvatten geven hoe zij hun leven kun-
nen aanpassen. Zomaar enkele tastbare 
voorbeelden van zorg en verbetering in 
de maatschappij. 

Kosten en resultaten
Het project is aangegaan voor de peri-
ode van vier jaren, waarmee uiteraard 
kosten zijn gemoeid. Kosten welke vol-
gens de eerder genoemde fracties buiten 
proportioneel zijn en niet zinvol, omdat 
er binnen de ambtelijke gelederen alle 
mogelijkheden zijn om de activiteiten en 
doelstellingen van Voorst onder de Loep 

te bereiken. Daarbij hekelen ze het feit, 
dat er tot aan heden onvoldoende aan-
toonbare resultaten worden vermeld. 
Ook het gebrek aan burger initiatieven 
wordt genoemd. Teveel blijft hangen bij 
reeds bekende groepen/instanties, wat 
juist niet de bedoeling is. 

Voorkomen is beter dan 
genezen
De voorstanders van Voorst onder de 
Loep, tijdens de raadsvergadering dus 
een meerderheid, geeft onder meer aan, 
dat middels het project veel inzichtelijk 
wordt, waardoor problemen eerder zicht-
baar worden. ‘Voorkomen is beter dan ge-
nezen’ aldus Gemeentebelangen. Daarbij 
is het meten van preventiemaatregelen 
ongelooflijk ingewikkeld, aldus D66. En 
de partij vervolgt; ‘per 01-01-2020 stop-
pen, dan is dat nu allemaal weggegooid 
geld. Dat is een kamikaze actie!’. CDA re-
fereert aan de afspraak, dat het project 
voor vier jaren zou worden aangegaan. 
‘We zijn nog maar aan de vooravond van 
het verhaal. Geef elkaar de ruimte!!’ aldus 
het raadslid namens de partij. 

Belevingsdeskundige
Hoewel de motie is verworpen, beseffen 
de voorstanders van het project, dat er 
hard gewerkt moet worden aan zichtbare 
resultaten. Daarbij hebben ze ook een 
belangrijke boodschap en zelfs uitno-
diging aan de raadsleden die weinig tot 
geen praktijkondervinding hebben met 
de projecten. Loop eens binnen bij een 
van de projecten of activiteiten, wordt 
belevingsdeskundige en investeer tijd 
om kennis op te doen van het project. 
Een niet onterechte boodschap, nadat 
meerdere raadsleden laten weten, feite-
lijk geen projecten te hebben bezocht en 
zich slechts te laten informeren middels 
nieuwsbrieven.

KerstKerstKerstparade
Doe je mee? met de arreslee, fiets,
de tractor, oldtimer, een ander verlicht 
vervoersmiddel of met de fanfare...

zondag 22 december
Vragen of opgave, mail:
promotiecommissie@intwello.nl

AAn de kerst parade
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VERKOOP AFGESCHREVEN MEDIA 
IN BIBLIOTHEEK TWELLO
TWELLO.-  In de bibliotheek in Twello begint vanaf zaterdag 23 november de verkoop van afgeschreven media die door 
de Boekenvrienden georganiseerd wordt. 
Er is weer een groot en gevarieerd aanbod. Naast romans, informatieve boeken, tijdschriften, strips en dvd’s voor vol-
wassenen zijn er ook boeken/dvd’s voor de jeugd. Uiteraard mogen de prentenboeken voor de kleuters en strips en 
informatieve boeken voor kinderen tot 15 jaar niet ontbreken. De Boekenmarkt is geopend van 11.00 uur tot 14.00 uur. 
Donateurs van de Boekenvrienden, kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart, al tussen 10.00 uur – 11.00 uur te-
recht. Zie ook www.bibliotheekbrummenvoorst.nl 

INSCHRIJVING KENNEDYMARS KLARENBEEK GEOPEND

GEMEENTERAAD VOORST NEEMT MOTIE ‘JONGERENLINTJE’ AAN
ONDERSCHEIDING VOOR JONGEREN KAN ZORGEN 
VOOR NÓG MEER INZET VOOR GEMEENTE VOORST
Het college mag zich gaan buigen over hoe een lintje voor jongeren kan 
worden ingevoerd, welke voorwaarden daaraan zijn verbonden en welke 
kosten daarmee gemoeid zijn. Een motie van Lijst Arend, PvdA/GroenLinks, 
Fractie Suelmann en CDA haalde een nipte meerderheid, doordat ook VVD/
Liberaal2000 de motie uiteindelijk steunde. Jongeren die zich buitenge-
woon verdienstelijk maken, verdienen een lintje van de gemeente Voorst. 

Onderscheid leidt tot meer 
inzet
Een van de kerntaken is het waarderen 
van jongeren, aldus burgemeester Jos 
Penninx. Het onderscheiden van jonge-
ren kan volgens hem leiden tot nog meer 
inzet van jongeren voor de gemeente 
Voorst. Daarmee gaf hij feitelijk persoon-
lijk al groenlicht om mee te willen den-
ken en werken aan dit initiatief. 

Vrijwilligers en mantelzorgers
Jongeren in de gemeente Voorst zijn ac-
tief als vrijwilliger en/of tonen inzet als 
mantelzorger, maar het initiatief van 
enige beloning behoort niet bij de jon-
geren te liggen, maar bij de gemeente. 
Een lintje kan dan ook een meerwaarde 
zijn als een officiële waardering. Dat is de 
strekking van de motie, waar thans het 
huiswerk kan worden gedaan. 

Lintje versus ‘het’ lintje
Het lintje voor de jongeren staat volle-

dig los van het lintje, welke als Konink-
lijke onderscheiding wordt gegund aan 
mensen met een bijzondere staat van 
dienst. Een dergelijke onderscheiding 
is feitelijk ook schier onmogelijk, want 
om prestaties van formaat te leveren 
dien je toch wel wat langer mee te lo-
pen in de maatschappij. Maar het be-
lonen van veel inzet is zéker iets dat 
veel jongeren kan stimuleren en mo-
tiveren. 

Jeugdraad
Dezelfde fracties stelden tijdens de-
zelfde raadsvergadering van 11 novem-
ber voor, om te onderzoeken of een 
jeugdraad kon worden opgericht. Jonge-
ren die deelnemen aan een jeugdraad 
kunnen ervaren hoe de democratie c.q. 
de politiek werkt, kunnen meer betrok-
ken raken bij de maatschappij en kun-
nen hun rechten leren kennen. 
Gemeente Voorst zou op haar beurt 
meer inzicht kunnen krijgen in de bele-

vingswereld van jongeren en hun vaak 
verrassende, creatieve en waardevolle 
inbreng dat zelfs kan worden geïnte-
greerd in nieuw beleid. 

Meer vragen dan antwoorden
Een briljant plan, wat echter bij veel 
raadsleden tot vragen leidde welke on-
voldoende konden worden beantwoord. 
Geef je de jongeren ook een politieke 
kleur of gaat het om de politiek in het 
algemeen, zónder onderscheid in par-
tijen? Zijn er kosten aan verbonden en 
zo ja, welke? Wat is de status van een 
jeugdraad? Komen er bijvoorbeeld ver-
kiezingen? 

Motie weggestemd
Helaas werd de motie door een grote 
meerderheid weggestemd. Wellicht 
omdat er téveel onduidelijkheid was 
omtrent de inhoud. Anderzijds is het 
jammer dat raadsleden zich laten leiden 
door een persoonlijke mening en beeld 
dat zij voor ogen hebben, zonder ken-
nelijk het grotere geheel te zien. Hopelijk 
laten de initiatiefnemers het plan niet 
volledig varen, maar voelen zich gemo-
tiveerd om verdere invulling te geven en 
een motie met aangepaste inhoud nog 
eens in te brengen. 

De websites VoorstActief.nl en KijkindeKernen.nl zijn digitale platformen voor en door de 
Gemeente Voorst. Op beide sites kunt u kosteloos een activiteit plaatsen. Gepubliceerde ac-
tiviteiten worden tevens gedeeld via Twitter (@VoorstActief), Facebook (Voorst Actief) en 
bovenstaande agenda. Daarnaast bied KijkindeKernen nog meer mogelijkheden zoals het 
plaatsen van een hulpvraag, prikbordadvertentie, vacature of nieuwsbericht. Voor vragen 
kunt u terecht bij Guus Kroes via g.kroes@mensenwelzijnvoorst.nl

Agenda
Woensdag 13 november, INFORMATIEAVOND VERBREDING A1
Hof van Colmschate te Deventer, 19.00 - 21.00 uur

Donderdag 14 november, BINGO
Trefpunt Duistervoorde te Twello, 14.00 - 16.00 uur

Zaterdag 16 november, TWO OF A KIND: CELLO CONCERT
Martinuskerk te Bussloo, 20.00 - 21.30

Dinsdag 19 november, PROEFREIS MET HET OV
Centraal Station Deventer, n.n.b.

Vrijdag 22 november, MUZIEKCAFÉ MET KARAOKE
Dorpshuis de Pompe te Wilp, 21.00 - 00.00 uur

Dinsdag 26 november, ROUWEN: ‘LOSLATEN OF ANDERS LEREN VASTHOUDEN’
Afscheidscentrum (Piet Heinstraat 33) te Twello, 20.00 uur

Vrijdag 6 december, KERSTBINGO
Kantine SV CCW’16 te Wilp, 19.30 - 23.30 uur

Donderdag 21 november, SPARAVOND’ OMTRENT KLOMPENPADEN  
POSTERENK & BUSSLOO WilperMolen te Posterenk, 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 15 november, HERENSOOS: “SCHIPPER MAG IK OVERVAREN??”
WilperMolen te Posterenk, 19.45 - 22.00 uur

Zondag 17 november, LEZING: ‘LEVEN EN WERK VAN DA VINCI’
Galerie de Statenhoed te Twello, 14.00 uur

Donderdag 21 november, ZANGWORKSHOP
Dorpshuis de Pompe te Wilp, 19.45 - 22.00 uur

Vrijdag 22 november, CONCERT 200 JARIG MEERE-ORGEL
Dorpskerk te Twello, 20.00 uur

Zaterdag 23 november, SINTERKLAAS IN DE POSTERENK
Speeltuin ‘Klein Pampus’, 13.15 - 16.00 uur

Donderdag 5 december, KOFFIEMIDDAG MET SINTERKLAASSPEL
Dorpshuis (O.B.S. Wilp-Achterhoek), 14.00 - 16.00 uur

Woensdag 13 november, SCHRIJFWORKSHOP BIJ KUNSTKRING VOORST
Galerie de Statenhoed te Twello, 19.30 - 21.30 uur

NIEUWE SPONSOR VOORWAARTS VOLLEYBAL

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

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

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

1 printje? Of 5000?
Kan bij ons allemaal !

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

KLARENBEEK.-  Reeds vanaf 1 oktober 
is het mogelijk om online in te schrijven 
voor de Kennedymars in Klarenbeek 
welke op 20 en 21 maart 2020 voor de 
achtste keer wordt georganiseerd. Uit 
het hele land lopen de aanmeldingen 
reeds binnen. Van de mensen die zich 
tot op heden hebben ingeschreven 
komt ongeveer de helft voor het eerst 
naar de tocht in Klarenbeek. De ander 
helft heeft de weg al eerder gevonden 

naar de mooie omgeving van de Veluwe 
en het IJsellandschap waar de verschil-
lende wandellussen door zullen voeren. 
Het centrale middelpunt is MFC Klaren-
beek waar vanuit de tochten zullen ver-
trekken en aankomen. 
De Kennedymars organisatie is vanaf 
2020 volledig in handen van SC Klaren-
beek. Wel zullen nog een heel aantal vrij-
willigers van WS78, die voorheen verant-
woordelijk was voor de organisatie, hun 

steentje bijdragen aan dit evenement. 
De te wandelen afstanden zijn 110 km 
(Lang Distans Walk), 80 km (Kennedy-
mars), 60 km, 40 km, 20 km (Nacht van 
Klarenbeek). Voor deze nachttochten 
kan worden aangemeld op scklaren-
beek.nl/kennedymars . Verder zijn er 
de 40 km, 20 km en 10 km dagtochten 
(Rondje Klarenbeek). Hiervoor inschrij-
ven kan op de dag zelf. Alle informatie 
op de site van SC Klarenbeek

TWELLO.- Dames 3 van Voorwaarts volley-
bal speelt sinds het begin van dit seizoen 
in prachtige nieuwe shirts. Deze nieuwe 

shirts zijn mogelijk gemaakt door Café de 
Hamer Twello. Sponsor Marieke van Norel 
(Café de Hamer) was bij de laatste thu-

iswedstrijd van dames 3 in de Jachtlust aan-
wezig om de nieuwe shirts te bewonderen 
en de dames natuurlijk aan te moedigen.  

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
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WINTERFAIR OOSTERHUIZEN 
BESTAAT 10 JAAR 
OOSTERHUIZEN.- Dit jaar is er weer onze jaarlijkse Winterfair deze vindt 
plaats op 30 Nov. 2019, maar dit jaar extra bijzonder. We bestaan dit jaar 10 
jaar en hebben dan ook extra leuke dingen georganiseerd. Bij de meer dan 
85 standhouders kunt u onder andere bijzondere kerstartikelen, prachtige 
decoraties, kleding, sieraden, woonaccessoires, heerlijk delicatessen en 
leuke hebbedingetjes vinden voor de feestdagen.

Maar de winterfair is meer: knapperen-
de vuren, sfeervolle lichtjes, kerstmu-
ziek, warmte en gezelligheid, heerlijke 
versnaperingen en leuke optredens.
Ook voor de kinderen zijn leuke activi-
teiten georganiseerd. Zo kunnen zij o.a. 
een broodje bakken boven een vuurkorf 
en Sinterklaas en Pieten worden ook 
nog verwacht. LET OP:Ook kunnen jullie 
dit jaar een prijs winnen door de kleur-
plaat te kleur die te printen is op www.
onsoosterhuizen.nl . Deze kunnen jullie 
dan tussen 12. 00 en 17.00 uur inleveren 
bij de bar op het horecaplein achter het 
dorpshuis en bij inlevering krijgen jullie 
alvast een bonnetje voor gratis drinken. 
Bij elke leeftijdscategorie zijn er een aan-
tal prijzen te winnen. Dus doe goed je 
best. Om 17.00 uur maken we zo snel 
mogelijk de winnaars bekend. Ook zijn 
er 2 leuke prijzen voor de volwassenen. 
Deze zijn geponsord door Classic Wings 
en Special air service.  Deze sponsoren 

1 RONDVLUCHT voor 2 volwassenen 
en een kind en 1 ticket voor een ROND-
VLUCHT. voor 1 persoon.  Deze kunt u 
winnen door het langst aan een spijker-
broek te hangen en te raden hoeveel pe-
pernoten er in een pot zitten.
Op het gezellige horecaplein kunt u heer-
lijke winterse gerechten nuttigen. Een 
kopje erwtensoep, een glaasje warme 
glühwein en warme chocolademelk zul-
len natuurlijk niet ontbreken. Om 17.00 
uur start het Winterfeest met gezellige 
muziek. Tot 21.00 uur zorgt de DJ voor 
een geweldig feest op het sfeervol ver-
lichte horecaplein. Een gezellig uitje voor 
het hele gezin.
Oosterhuizen zelf kent geen pinappa-
raat, de organisatie heeft gezorgd voor 
een mobiele pin op de fair.
De Winterfair is van 12.00 tot 19.00 uur 
het Winterfeest is tot 21.00 uur. Entree 
is gratis, parkeren in het weiland € 3,50 
per auto

BEWONERS WELKOM OP STARTAVOND 
KLOMPENPAD POSTERENK-BUSSLOO

BUSSLOO.- Loopt u ook graag een blokje om in uw eigen omgeving? Wilt u 
meedenken over het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad in de omge-
ving van Posterenk en Bussloo? Kom dan naar de startavond op donder-
dag 21 november. Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente 
Voorst willen samen met bewoners en partijen in het gebied een wandel-
route realiseren, die het landschap en de cultuurhistorie van het gebied 
beleefbaar maakt. De avond begint om 20.00 uur in de Wilpermolen, Mo-
lenallee 12 in Posterenk. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.30 uur. 
  

risch wandelpad door natuurgebieden, 
over landgoederen en waar mogelijk 
dwars door het boerenland. Bij voor-
keur door weilanden en langs akkers 
zodat de wandelaar ook dit landschap 
optimaal kan beleven. Met het zicht-
baar maken en herstellen van oude 
paden wordt een deel van de identiteit 
van het historische landschap hersteld. 
Deze combinatie van natuur en cultuur-
historie is niet alleen interessant voor 
recreanten maar ook voor bewoners 
die op deze manier een stukje geschie-
denis van hun eigen omgeving ontdek-
ken. Klompenpaden vergroten de toe-
gankelijkheid van het platteland en zijn 
daarmee een stimulans voor de lokale 
economie.
 
Startavond
Op de startavond wordt het project toe-
gelicht. Iedereen krijgt de kans om zijn 
kennis over oude wandelpaden, cul-
tuurhistorisch interessante objecten en 
ideeën voor de route aan te dragen. Op 
kaarten kunt u aangeven welke plekjes 
de moeite waard zijn om te bezoeken en 
welke paden er vroeger door het buiten-
gebied hebben gelopen.
Op de startavond kunt u zich aanmelden 
voor de werkgroep, bestaande uit bewo-
ners en SLG. De werkgroep gaat vervol-
gens aan de slag met de realisatie van 
het Klompenpad.

Het Klompenpad wordt mede mogelijk 
door de gemeente Voorst en de provin-
cie Gelderland.

Voor vragen over deze avond kunt u te-
recht bij Christien van der Zwart van SLG, 
telefoon 026-3537444/06-15670475. Kijk 
ook op www.klompenpaden.nl of onze 
Facebookpagina.

Klompenpaden in Gelderland
In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 
119 Klompenpaden ontwikkeld door 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) en Landschap Erfgoed Utrecht. 
Een Klompenpad is een cultuurhisto-

http://www.onsoosterhuizen.nl
http://www.onsoosterhuizen.nl
http://www.klompenpaden.nl/
https://nl-nl.facebook.com/klompenpaden
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VRAGENVUURTJE GEMEENTE VOORST VOOR TEUGE, TERWOLDE, KLARENBEEK EN VOORST! 

EN NU MAG JIJ HET VERTELLEN 
IN JOUW DORP! 

Vandaag klepperen de brievenbussen in een aantal dorpskernen van de 
gemeente Voorst een keertje extra. Op de deurmat van zo’n 3500 huishou-
dens ligt een enveloppe met inhoud. Niet de hoofdprijs of de straatprijs, 
maar de ontvangers hebben wel goud in handen!  Ieder gezinslid van 18 
jaren en ouder krijgt het namelijk voor het zeggen in zijn of haar dorp. Tien 
minuten van je tijd kunnen een groot verschil maken voor de toekomst van 
je woonomgeving. Dus neem even de tijd, ook om dit artikel te lezen. 

Model: Nathalie 

Leeftijd: 28 jaar

Kapper: Charlotte, Frendz

Visagie: Margje, Skynz

Kleding: Maureen, For-Fashion

STYLE TIME
Frendz Charlotte:

Nathalie kwam binnen met donker 
sluik haar. Ze wou graag meer volume 
en een pittig kapsel. We hebben de 
lengte ter hoogte van het sleutelbeen 
geknipt, met mooie lagen voor een 
nonchalante look. Hierdoor kan 

Nathalie haar eigen haar makkelijk 
in model brengen, met meer volume, 
waardoor het haar meer body krijgt. 
De zwarte haarkleur zorgt voor een 
zware look, door middel van een 
beauty badje hebben we het haar 2 
tinten opgelicht. Met de Royal Kis 
Glamwash hebben we een mooie 
rode kleur aangebracht, waardoor de 
coupe veel pit en kleur krijgt.

For-Fashion Maureen:
Voor Nathalie hebben we gekozen 
voor een donkerblauw pak in travel 
kwaliteit van Helena Hart. Kenmerk 
van deze stof is dat het comfortabel 
draagt, snel droogt en niet gaat 
kreuken of pillen. De chino broek heeft 
een omslag onderaan de pijp en krijgt 
door de brede elastische boord aan 
de bovenkant een goed draagcomfort. 
Onder de tailleerde blazer die twee 
steekzakken heeft draagt Nathalie een 
ecru kleurige blouse met afgeronde 
kraag van Susskind. De kleuren blauw, 
rood en ecru van het sjaaltje maken 
deze stoere look in combinatie met 
sneakers in een lichte kleur en de rode 
handtas compleet. De komende twee 
weken zijn de Susskind blouses met 
een afgeronde kraag of schulpkraag 
in de actie voor € 30,- per stuk. Deze 
zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Skynz Margje:
We hebben gekozen voor een lichte 
foundation om de oneffenheden 
te camoufleren.Daarna gebruiken 
we een matte poeder om het af te 
matteren. De wangen hebben we op 
een subtiele manier iets naar voren 
laten komen door een mooie diep rode 
blush aan te brengen. Als je de ogen 
subtiel houdt bij Nathalie dan kun je 
best twee focuspunten aanbrengen in 
je look. Bij de donkere lippen geven de 
roze wangen ook weer een fris effect.

Model: Nathalie 

Nathalie haar eigen haar makkelijk 
in model brengen, met meer volume, 
waardoor het haar meer body krijgt. 
De zwarte haarkleur zorgt voor een 
zware look, door middel van een 
beauty badje hebben we het haar 2 
tinten opgelicht. Met de Royal Kis 
Glamwash hebben we een mooie 
rode kleur aangebracht, waardoor de 
coupe veel pit en kleur krijgt.

For-Fashion Maureen:
Voor Nathalie hebben we gekozen 
voor een donkerblauw pak in travel 
kwaliteit van Helena Hart. Kenmerk 
van deze stof is dat het comfortabel 
draagt, snel droogt en niet gaat 
kreuken of pillen. De chino broek heeft 
een omslag onderaan de pijp en krijgt 
door de brede elastische boord aan 
de bovenkant een goed draagcomfort. 
Onder de tailleerde blazer die twee 
steekzakken heeft draagt Nathalie een 
ecru kleurige blouse met afgeronde 

WOMENS JEANS AND BASICS

Inwoners, laat je mening 
horen! 
Het is de bedoeling, dat iedereen vanaf 

punten voor het dorp? Ervaar je soci-
ale verbondenheid? Ben je zelf ook actief 
wanneer het gaat om evenementen in je 
buurt? Zomaar globaal een aantal vragen 
welke worden gesteld en waar iedere in-
woner wel een antwoord op heeft. Maar 
er worden ook vragen gesteld over ver-
keersveiligheid, buurtpreventie en het 
gaat over bijvoorbeeld interesses en ge-
zelligheid. 

Jouw stem is belangrijk! 
Gemeente Voorst is een bruisende ge-
meente, waarbij veel aandacht is voor 
de gezondheid van haar inwoners, in 
de ruimste zin van het woord. Sport, 
muziek, vrijetijdsbesteding maar ook 
de onderlinge banden, verenigen, sa-
men activiteiten ondernemen. De ge-
meente werkt daarbij nauw samen met 
de dorpscontactpersonen en de belan-
genverenigingen in de dorpen. Zodat er 
schakels zijn tussen gemeente en inwo-
ners, maar ook een stem die geldt! Juist 
omdat zóveel mensen zich inzetten voor 
maximale leefbaarheid, willen zij graag 
weten; en wat vindt jij daar nu van? 
Daarom is jouw stem belangrijk. Doen 
we het goed? Ben je tevreden? Wat kan 
er anders naar jouw mening en; zou je 
met ons mee willen werken? 

Het resultaat naar nóg beter
We doen het best goed met z’n allen, de 
gemiddelde inwoner van de gemeente 
Voorst zegt dik tevreden te zijn. Maar 
we willen nu eens niet de gemiddelden 
weten, maar juist individuele meningen 
horen. Soms kan de stem van een een-
ling de ogen openen van velen! 
Alle resultaten worden dan ook onder de 
loep genomen en het mooiste zou dan 
ook zijn, wanneer iedere inwoner daar 
straks het resultaat van gaat ondervin-
den! 

Namens de Rekenkamercommissie van 
de gemeente Voorst, de dorpscontact-
personen én de belangenverenigingen; 
succes met het invullen en alvast harte-
lijk dank voor jullie stem! 

‘Zij zetten de schouders onder het werk voor jouw dorp!’Anja Boonzaaijer (coördinator zorg- en welzijnsvragen Klarenbeek), 
Willem de Groot (interim voorzitter Voorster Belang en omstreken), Jan Gert Hamming (dorpscontactpersoon Terwolde), Stefanie 

Verwaaijen (dorpscontactpersoon Teuge), Diny Boerkamp (secretaris Klarenbeeks Belang), Bram de Bree (dorpscontactpersoon 
Klarenbeek), Lucia Kiesbrink (dorpscontactpersoon Terwolde). 

de leeftijd 18+ meedoet aan het invullen 
van een klein aantal vragen. Per huis-
houden valt er één enveloppe in de bus, 

maar wie een beetje de weg weet op het 
internet, vult de vragen uiteraard online 
in. Dat gaat makkelijker én is sneller! De 
actie is een initiatief van de gemeente en 
wordt ondersteund door de dorpscon-
tactpersonen alsmede de belangenver-
enigingen van de betreffende dorpen. 

Wij willen wat van je weten
Hoe prettig is het om in je dorp te wo-
nen? Ben je tevreden? Zijn er aandachts-

Hoor de wind waait door de bomen
Zou de goede Sint wel komen?

Wees niet bevreesd
Ook dit jaar helpt “de Vundelaar”

bij dit kinderfeest
Voorkom echter teleurstelling

En plaats tijdig uw Sint-bestelling
Want vanwege het drukke 

december schema
Helpt deze scoutinggroep Sint met 

zijn agenda 
Als u van een heerlijk avondje 

wilt genieten
Van Sint en zijn Pieten

Kunt u het nummer
 0571-274900 bellen

Om al uw wensen te vertellen
In deze tijd van social media 

en internet
Hebben we deze info ook op 

www.vundelaar gezet.

Hartelijke groet,
Sinterklaas

WEKELIJKS 
HUIS AAN HUIS 

DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

http://www.vundelaar
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DAMESTEAM NAJAARSKAMPIOEN 2019

TEUGE.- Vrijdag 1 november stond het 
damesteam van Teuge klaar om de titel: 
najaarskampioen in de wacht te slepen. 
In zes wedstrijden (uit en thuis) staat 
het team er zelfs zo goed voor, dat een 
gelijkspel al voldoende is om zich na-
jaarskampioen te mogen noemen. Een 
boeiende strijd ontwikkelt zich en onze 
Teugse toppers stellen niet teleur. Ge-
decideerd wordt de tegenstander met 

vier nul naar huis gestuurd en is het 
kampioenschap een feit. Proficiat da-
mes met dit prachtige resultaat. Tennis-
club Teuge is trots op jullie. Het team, 
dat bestaat uit (op de foto van links naar 
rechts) Linda Kruitbosch, Merande Smit, 
Chantal Bobeldijk, Esther de Graaf en 
Ingrid Smit, zal worden bijgeschreven in 
het Ereregister der Teugse kampioenen. 
Op de foto het enthousiaste dames-

team van tennisclub Teuge na het be-
halen van het kampioenschap. Coach 
Chantal vertelt met trots dat haar team 
de wedstrijden met passie, veel plezier 
en grote inzet hebben gespeeld en dat 
het team erg blij is met deze prijs. Wilt u 
meer weten over tennisclub Teuge, kijk 
dan eens op onze website: www.tennis-
clubteuge.nl of wordt volger op onze FB 
Pagina.

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

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

CCW WINT RUIM 
IN VILSTEREN
WILP.- Zondagmiddag  in de ‘verre’ 
uitwedstrijd naar en tegen Vilsteren, 
gevolgd door wel twaalf supporters, 
behaalde CCW een ruime en zeker ver-
diende overwinning.  Al in de tweede mi-
nuut kreeg Mark Wolters een goede kans 
om de ploeg op voorsprong te zetten, 
nadat een verre inworp van Frank van de 
Linde door de gehele verdediging werd 
gemist kon hij vrij inkoppen maar zijn 
inzet ging op wonderbaarlijke manier 
naast het doel. Direct hierna was het de 
thuisclub die een goede kans kreeg en 
deze inzet belande op de lat. CCW werd 
hierna de veel beter voetballende ploeg, 
kreeg hier ook alle ruimte voor de thuis-
club, creëerde ook  echt wel een aantal 
300% kansen, maar vergat het zich zelf 
makkelijk te maken vandaag. Toch was 
het zo halverwege de eerste helft wel 
raak, na weer een verre inworp van 
Frank v.d. Linde viel de bal voor de voe-
ten van Mark Wolters en nu wist hij wel 
raad met de geboden mogelijkheid, 0-1. 
Nadat zoals reeds gemeld de ene mooie 
kans na de andere onbenut bleef was 
het vijf minuten voor rust Bjorn Hendriks 
die goed de diepte in werd gestuurd, de 
keeper goed uitspeelde en de 0-2 kon 
binnen schuiven, dit werd tevens de 
ruststand en dat was gezien de kansen 
maar een magere afspiegeling van de 1e 
helft.  Na de thee startte de thuisclub wat 
furieuzer en duurde het toch zo’n tienmi-
nuten alvorens CCW wat onder die druk 

vandaan kwam en het weer door kon 
gaan wat het voor de rust ook deed en 
dat was bij vlagen echt aardig voetbal, 
maar zich zelf  maar moeizaam belo-
nen. Na zo’n twintig minuten was het zo 
ongeveer de kleinste man van het veld, 
Luuk Jansen, die uit een hoekschop van 
de overigens ongelukkig spelende Bart 
Keurhorst op de goede plaats stond en 
de 0-3 kon binnen knikken. Kort hierna 
kon de thuisploeg iets terug doen toen 
het een overigens terechte strafschop 
kreeg toegeworpen na ontzettend ge-
klungel in de CCW achterhoede, dit ca-
deautje werd strak binnen geschoten. 
Even leek het erop dat de thuisclub wat 
meer aan zou dringen en maar toen een 
eigenlijk mislukte voorzet van Tim Alfe-
rink via paal, lat en keeper voor de voe-
ten viel van Mark Wolters en deze de 1-4 
binnen schoot was het verzet wel gebro-
ken. Het slot akkoord wat doelpunten 
betreft kwam van invaller Koen ter Riele 
toen deze van zo’n  twintig meter kon uit-
halen en hiermede de doelman van de 
thuisclub verraste en zodoende de 1-5 
einduitslag kon deed bepalen. Uiteinde-
lijk een goede overwinning die eigenlijk 
nog veel ruimer had moeten zijn. Vol-
gende week een vrije zondag en dan de 
24e november de thuiswedstrijd tegen 
Kon. UD, zo voetballend als vanmiddag 
en dan met iets scherpte in de afwerking 
zal dit een boeiende wedstrijd kunnen 
worden.

http://www.tennisclubteuge.nl
http://www.tennisclubteuge.nl
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accountan ts  &  be las t ingadv iseurs

Munsterstraat 16 7418 EV Deventer
T 0570 - 210 500 M info@2dee.nl

www.2dee.nl

Fiets van de zaak

De regels voor de fi ets van de zaak gaan vanaf 2020 veranderen om het 
aantrekkelijker te maken met de fi ets naar het werk te gaan. Net als voor 
auto’s van de zaak komt er een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van 
de bedrijfsfi ets. Hiermee komt er een eind aan de complexe administratie 
voor de fi ets van de zaak.

De nieuwe regeling houdt in dat er jaarlijks 7% van de adviesprijs van de 
fi ets bij het belastbaar inkomen van de werknemer komt. De medewerker 
mag de fi ets van de zaak dan gebruiken voor woon-werkverkeer en andere 
privé-ritjes. Hij ontvangt dan geen onbelaste kilometervergoeding voor de 
gemaakte kilometers. De fi ets blijft eigendom van de werkgever. 

In de huidige situatie is de fi ets van de zaak onbelast als de werknemer 
deze alleen gebruikt voor reizen naar het werk. De privé-kilometers die hij 
met de fi ets rijdt, worden belast met 0,19 cent per kilometer. Dit wordt bij het 
belastbaar loon opgeteld. Een eventuele eigen bijdrage van de werknemer 
wordt hiervan afgetrokken. Om dit allemaal in goede banen te leiden moet 
er een nauwkeurige kilometerboekhouding worden bijgehouden. Dat 
maakt de regeling niet populair.

Voor medewerkers die met een eigen fi ets naar het werk komen of de 
fi ets voor een zakelijke reis gebruiken verandert er niets. Zij krijgen een 
onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro per kilometer. 

De vergoeding of verstrekking van een fi ets is momenteel belast loon. De 
werkgever kan de fi ets alleen (deels) onbelast vergoeden vanuit de vrije 
ruimte van de werkkostenregeling. Ook deze regel blijft in 2020 van kracht.

Mocht je vragen over de regeling hebben, neem contact op met Je� rey 
Sche� er van TweeDee. 

SPORT NIEUWS
ACTIVIA
Zaterdag 16 november
15.00 Eerb Boys 4 – Activia 
Zondag 17 november
10.00 Loenermark 2 – Activia 2
10.30 Brummen 3 – Activia 3
11.00 Activia 4 – Voorwaarts 11

CCW ’16 
Zaterdag 16 november
14.30 Columbia 2-CCW 2      
14.00 CCW 3-Warnsveldse Boys 3 
Zondag 17 november
10.00 CCW 2 – SHE 2 
10.00 RDC 3 - CCW 3
Vrouwen
11.00 CCW 1 – Activia 1
13.00 CCW 2 – WWNA 

TERWOLDE
Zondag 17 november
11.30 Terwolde 2 – TKA 3 
09.30 Terwolde 3 – Helios 3
09.30 SHE VE1 – Terwolde VE1 
Vrouwen
11.30 Terwolde 1 – Broekland 1 
11.45 Overwetering 1 – Terwolde 2 

TEUGE
Zaterdag 16 november
12:30 Teuge 2 - Lunteren 2
14:30 Teuge 3 - Harfsen 2
15:00 Apeldoorn 11 - Teuge 4
14:30 Teuge 5 - Apeldoorn 9
Vrouwen
12:30 DVOV 1 - Teuge 1

TWELLO
Zaalvoetbal zuiderlaan
Vrijdag 15 november
19.30 Twello 3- Orderbos 2
20.30 Twello 5 – Colmschate 2
Elders
21.30 Apeldoorn 5 – Twello 1
22.30 Teuge 1 – Twello 2
Veldvoetbal
Vrouwen
19.30 Holten – Twello 
19.50 Twello – Almen 
20.10 Twello – Activia 
Zaterdag 16 november
14.00 Twello 2–Beekbergen 2

Zondag 17 november
09.30 Voorwaarts 9 – Twello 2
10.00 Voorst 5 – Twello 3
10.00 Twello VE – TKA VE

VENL
Woensdag 13 november
Zaalvoetbal
Vrouwen
20:30 V en L 1-Futsal Apeldoorn 1
Zondag 17 november
10:00 V en L 2 - FC Jeugd 2
10:00 V en L 3 - Voorwaarts T 10
10:00 Eerbeekse Boys VE1 - V en L VE1

VOORST
Zondag 17 november:
10:00 Voorst 2 - Warnsv Boys 3
12:30 Loenermark 5 - Voorst 3
10:00 AGOVV 2 - Voorst 4
10:00 Voorst 5 - Twello 5

VOORWAARTS
Donderdag 14 november 
Voetbal 
20.00 Voorwaarts T 2 – Groen-Wit 2
Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts DS3 – Dynamo DS5
19.00 Voorwaarts DS7 – Dros-Alterno 
DS10
21.00 Voorwaarts DS5 – Avior DS7
21.00 Voorwaarts HR1 – VV SOCII HR1 
21.00 Voorwaarts HR2 – Heeten S HS2
Vrijdag 15 november 
Zaalvoetbal Jachtlust
21.00 VW T 2/ADAS Groep – Groen-Wit 1
Zaterdag 16 november
Volleybal Jachtlust 
15.00 Voorwaarts DS1 – WIK Steenderen 
DS1
17.30 Voorwaarts HS1 – Time-out ’75 
HS1
Handbal Jachtlust
20.00 Voorwaarts DS4 – Brummen DS1
Zondag 17 november 
Voetbal 
09.30 Voorwaarts T 9 – Twello 2
09.30 Voorwaarts T VE1 – WWNA VW1
11.30 Voorwaarts T 5 - Schalkhaar 4 
11.30 Voorwaarts T 4 – Juventa 2
11.30 Voorwaarts T 6 – Deventer 2
Handbal Jachtlust
15.15 Voorwaarts DS2 – Artemis DS2
15.25 Voorwaarts DS5 – Zwolle DS5
16.35 Voorwaarts DS3 – Dalfsen DS2
Maandag 18 november
Voorwaarts DMW1 – Schalkhaar DMW1

ACTIVIA VERLIEST BIJ TITELKANDIDAAT EPE
TWELLO.- Activia verwacht in de derde 
klasse geen makkelijke wedstrijden te 
spelen maar de uitwedstrijd bij titel-
kandidaat Epe was natuurlijk wel een 
heel lastige. De zonnige herfstmiddag 
leverde een aardige wedstrijd op waarin 
de Epe-spelers elkaar makkelijker von-
den en ook veelal het initiatief hadden. 
Activia stelde hier in grote delen van de 
wedstrijd goed gegroepeerd en geor-
ganiseerd voetbal tegen over maar het 
was in balbezit vaak te slordig om de bal 
lang in het bezit te houden. Halverwege 
de eerste helft kwam de thuisploeg op 
voorsprong en hier ging een knappe in-
dividuele actie van de buitenspeler aan 

vooraf om de organisatie van Activia uit 
elkaar te spelen. Niet lang hierna kwam 
Activia weer op gelijke hoogte. Spits Mi-
chiel Mikkers legde de bal met het hoofd 
panklaar neer voor Bart Wippert die van 
dichtbij kon scoren. Een prettige rust-
stand van 1 – 1 leek nabij maar vlak voor 
rust viel toch de 2 – 1. Deze was vermijd-
baar en kwam uit de omschakeling na 
balverlies diep op de helft van Epe.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd 
niet veel. Epe had en kreeg veel de bal 
maar kwam niet tot veel uitgespeelde 
kansen hieruit. Activia bleef hierdoor in 
de wedstrijd en kreeg ook kansen; zelfs 

zonder de topscorer Mikkers die zich al 
vroeg in de tweede helft liet wisselen 
met lichte klachten. Wouter Hameka 
en Leroy Fernandes wisten de doelman 
van de thuisclub echter niet te passeren. 
Een kwartier voor tijd viel de 3 – 1 en 10 
minuten later moest de prima spelende 
doelman Locht ook capituleren voor 
een vierde treffer. Al met al zeker een 
verdiende overwinning voor Epe; een 
leuke en jonge ploeg die door de over-
winning vandaag de eerste periode voor 
zich opeiste. Activia heeft komend week-
end vrijaf en mag het in de week erna op 
eigen veld opnemen tegen een andere 
hoogvlieger; Helios. 

WESTFRIESLAND/SEW - FIT & FUN VOORWAARTS 
TWELLO.- Dit keer was onze tegenstan-
der SEW. Een team wat al jaren eredivi-
sie speelt. Al vroeg vertrokken we naar 
Wognum.Na een voorspoedige rit kwa-
men we aan in het regenachtige West-
Friesland. Na het plakken van de nodige 
tapejes en een goede warming-up, was 
iedereen er klaar voor. Kirsten van da-
mes 2 was ook mee als aanvulling, want 
helaas is nog steeds onze blessurebank 
flink bezet. 
SEW wist als eerste te scoren maar al snel 
volgde er een score van Aniek. Ze kwam 
helemaal vrij op de cirkel en schot hard 

raak. SEW wist te scoren met schoten 
vanaf de opbouwrij, maar ook wij wisten 
datzelfde te doen. Na 15 minuten spelen 
in de eerste helft was de stand 8-8. Lisa 
en Daimy wisten de penals raak te gooien 
en aan onze kant wist Lieke een penal te 
stoppen. Het was de hele tijd stuivertje 
wisselen. Dan stonden wij met één punt 
voor en een paar minuten later SEW 
weer. Keyara en Sharin wisten vlak voor 
rust te scoren vanuit de hoek en zo gin-
gen wij de kleedkamer in met een kleine 
voorsprong. Ruststand 14-15. 
Ook in de tweede helft ging het lang gelijk 

op. Lisa kon scoren door een paar mooie 
passeer acties op de opbouw. Ook Merlin 
vanaf de cirkel die compleet in de houd-
greep werd gehouden wist toch te sco-
ren. Door slordige fouten aan onze kant 
en rare beslissingen van de scheidsrech-
ters kwam SEW op voorsprong en gaven 
dit niet meer uit handen. Eindstand 27-
25, helaas weer net niet. We hebben nu 
alle tegenstanders gehad, de eerste helft 
van het seizoen zit erop. Volgende week 
spelen we uit tegen V&L waar we thuis 
gelijk tegen hebben gespeeld. Om 19:30 
begint de wedstrijd in Geleen. 

TRIAS VIERT 45 JARIG JUBILEUM MET 
BLACK-LIGHT TOERNOOI
TWELLO.- Afgelopen zaterdag is het 
45-jarig jubileum van tafeltennisver-
eniging Trias wijze gevierd met een 
spectaculair black-light toernooi. Voor-
zitter Bas von Pickartz memoreerde bij 
aanvang van dit event aan de mooie 
historie van deze jonge en bruisende 
vereniging. 45 jaar geleden zijn de tafel-
tennisafdelingen van V&K, Teuge en Ter-
wolde samengesmolten in het huidige 
Trias. Van kleuterschool via kippenhok 
is de vereniging beland in het huidige 
clubgebouw (Triaspant) beland waar 
wekelijks zo’n 100 leden een balletje 
slaan. In de hoogtijdagen is op eredivi-
sieniveau gespeeld en zelfs eenmalig in 
Europees verband. De afgelopen tijd is 
de jeugdafdeling enorm gegroeid, dus 
wie weet wat de nabije toekomst weer 
in petto heeft. Door de activiteitencom-
missie was voor deze gelegenheid alle 
verlichting in het Triaspant  tijdelijk van 
UV-lampen voorzien. Tezamen met de 

glow-in-the-dark elementen waarmee 
de deelnemers zich konden versieren en 
in de tafeltennisnetten was een fantasti-
sche sfeer gecreëerd. In poules kon jong 
en oud ondervinden dat de oog-hand 
coördinatie in deze ambiance een stuk 
moeilijker is dan normaal. Ballen die 
normaliter achteloos worden geretour-
neerd werden nu soms volledig gemist. 
Behalve het sportieve element  was 
ook aan de catering gedacht middels 
overheerlijke kipsaté met stokbrood en 
patat. De wedstrijdspelers gaan zich nu 

weer richten op de laatste wedstrijden 
van de najaarscompetitie. Een aantal 
teams maakt nog kans op het kampi-
oenschap en een paar teams gaan alles 
op alles zetten om zich te handhaven 
in de huidige klasse. Wil je een keer ko-
men kijken of mee doen? Kom dan ge-
rust eens binnen in het gezellige Trias-
pant (Stinzenlaan 89). Kinderen kunnen 
vrijblijvend een training meedoen op 
woensdag vanaf 17.30 uur en op vrijdag 
vanaf 16.30 uur. De senioren trainen op 
woensdagavond om 20.00 uur.

SV TWELLO LEGT IN EERSTE HELFT BASIS 
VOOR GROTE OVERWINNING

TWELLO.- Met de rust stond de stand nog 0-0. Dat mocht de thuisploeg zich-
zelf aanrekenen. Na vele mooie aanvallen werd er niet afgedrukt. Daar-
naast had de thuisploeg ook wel zeker één strafschop verdiend. Helaas 
besliste scheidsrechter Thijs Eijkelkamp anders. Dit zelfs tot verbazing van  
tegenstander Apeldoornse Boys. Na de rust werd alles recht gezet.

De gasten uit Apeldoorn begonnen erg fel  
aan de wedstrijd. De eerste minuten dic-
teerden zij het spel totdat Frank de Croon 
in de 6de minuut op rechts opkwam en 
rakelings naast schoot. Hij had de smaak 
te pakken en twee minuten later kwam hij 
een teentje te kort om te scoren. Job Brun-
tink had een kans om te scoren, maar 
werd niet juist afgestopt. Strafschop dacht 
iedereen behalve de scheidsrechter.  Na-
dat Yannick Gorter van heel dichtbij heel 
hoog overschoot en de kans had dé score 
op het scorebord te veranderen zag Job 
Bruntink niet veel later zijn schot rake-
lings naast gaan. Ook schoten van Edward 
Achtereekte en Max Smaal misten net het 
doel. In de 32ste minuut passeerde Job 
Bruntink veel spelers en zou 1-0 scoren. 
Hij werd van achteren aangetikt, maar 
weer geen strafschop tot verbazing van 
velen. Het wachten was op een doelpunt 
voor de thuisclub maar deze kwam er nog 

steeds niet. Als je zelf niet scoort dan is 
het wachten op….. Furkan Seheri schoot 
eerst nog hoog over bij een snelle coun-
ter en pal voor de rust ranselde Jay Koster 
een vrije trap van Rick van Loenen knap 
onder uit de hoek. Zo werd Apeldoornse 
Boys pal voor de rust een paar keer drei-
gend. Ruststand 0-0 en daar kon s v Twello 
nooit tevreden over zijn.

Na de rust startte de thuisploeg goed. Nog 
meer beweging en eerder de bal afspe-
lend. In de 50ste minuut weer een snelle 
aanval van s v Twello. Joris Maalderink gaf 
de bal op maat aan Job Bruntink en ein-
delijk stond de dik verdiende 1-0 op het 
scorebord. Nadat Dylan Derksen even 
wat terugdeed was het weer de ploeg uit 
Twello die de touwtjes in handen nam. Job 
Bruntink had in de 52ste minuut moeten 
scoren maar speelde de bal iets te ver 
voor zich uit en zag keeper Jesse Wind-

houwer op het laatste moment redden. 
De ene mooie aanval na de andere golfde 
op het doel van Apeldoornse Boys af. Het 
tweede doelpunt kon gewoonweg niet uit-
blijven. In de 56ste minuut kwam de bal 
van de paal terug en Job Bruntink scoorde 
2-0. De gasten probeerden wel wat terug 
te doen, maar achterin speelde Edward 
Achtereekte ijzersterk en op het midden-
veld was Jorden Roeterd dé man. In de 
65ste minuut raakte de goed ingevallen 
Nicky Eekhuis de paal . Twee minuten la-
ter weer een uitstekende voorzet van hem 
en Cihan Ozer kon de bal zo in het doel 
lopen. Hierna kreeg sv Twello legio kan-
sen. Pas een kwartier voor tijd werd het 
4-0. Een gave voorzet van Job Bruntink op 
Cihan Ozer betekende dat het net weer 
bolde. Ruim 10 minuten later soleerde 
Job Bruntink dwars door de verdediging 
van Apeldoornse Boys en de 5-0 was een 
feit. Heel mooi was ook de 6-0. Een subtiel 
lobje van Cihan Ozer zorgde er voor. Een 
dik verdiende overwinning voor de ploeg 
van trainer Salim Ozer. Volgende week 
een inhaal weekend. Op 24 november 
moet s v Twello uit tegen Victoria Boys in 
Apeldoorn. Aanvang 14.00 uur.
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50 JARIG JUBILEUM TENNISCLUB 
DE SCHAECK OP 12 JANUARI
TWELLO.- Tennisclub De Schaeck 
bestaat 12 januari 50 jaar. Dit ju-
bileum wordt gevierd met een re-
ceptie waarvoor de huidige leden, 
oud-leden, sponsoren en relaties 
van 14.00 uur tot 16.00 uur worden 
uitgenodigd op het tennispark de 
Schaeck aan het Schakerpad.
Ontstaan van het park

In 1969 kocht de heer Heemskerk grond 
van de familie Van de Beld. Er werden 
drie tennisbanen aangelegd met daar-
bij een houten clubhuis. Zoon Jan ver-
zorgde tennislessen en echtgenote Miny 
beheerde de bar. Het eerste jaar was 
een moeilijk jaar, aldus Miny. De Twel-
lose bevolking bleef weg. Er werd vooral 
getennist door de “elite” van Twello, 
m.n. door de toenmalige artsen. Het 
ledenaantal trok aan toen deze artsen 
tennis als een uitstekende lichaamsbe-
weging gingen voorschrijven aan hun 
welvaartsbuikenbezittende patiënten, 
zoals te lezen valt in een krantenartikel 
uit deze tijd. 

Oprichting van de 
tennisvereniging
In  januari 1970 werd de tennisvereni-
ging opgericht. Er werd meteen gestart 
met competitiespelen.
Het ledenaantal groeide naar 200. Niet 
iedereen speelde competitie en dat gaf 
nogal eens wrijving. Wie mochten er op 
de banen spelen, de wel of niet competi-
tiespelende leden? 

Geschiedenis van het park
In 1981 namen Jan en Miny het park van 
vader Heemskerk over. Het houten club-
huis werd afgebroken en vervangen door 
het huidige clubhuis. De ingemetselde 
steen met de namen van de kinderen 
van Jan en Miny memoriseert hieraan. 
Ook werd het aantal banen uitgebreid. 
De nieuwe eigenaren bouwden een huis 
naast het park. Zo kon Miny het “moeder” 
zijn, de belangrijkste rol toentertijd in 
haar leven, makkelijker combineren met 
haar werk op het park. Het clubhuis met 
barvrouw Miny zorgde voor gezelligheid 
na het tennissen. Het bordje achter de 
bar nodigde daarvoor uit “Nemen we er 
nog één, of gaan we heen?” En dat laatste 
ging door tot in uurtjes, die tegenwoor-
dig niet  toegestaan zijn. In 1991 werd het 
park om gezondheidsredenen verkocht 
aan Joop de Jonge.

VERLIES VOOR VOORWAARTS

GO AHEAD EAGLES ONDER-15 
MAAKT ZICH OP VOOR 
KAMPIOENSDUEL IN TWELLO
TWELLO.- Go Ahead Eagles Onder-15 is nog maar één overwinning verwij-
derd van het kampioenschap in de Eerste Divisie-laag. Het team van O15-
trainer Tristan Berghuis kan de titel aanstaande zaterdag definitief veilig 
stellen als het op sportpark Zuiderlaan in Twello wint van Quick Boys O15. 
De aftrap van het kampioensduel vindt plaats om 13:00 uur.

Afgelopen zaterdag slaagde Go Ahead 
Eagles Onder-15 er al in om promotie 
naar de Eerste Divisie-hoog te bewerk-
stelligen door met 1-2 te winnen bij Roda 
JC O15. Door de zege werd het gat naar 
de nummer drie op de ranglijst vergroot 
naar veertien punten met nog vier wed-
strijden te gaan. De nummers één en 
twee op de ranglijst verzekeren zich van 
promotie.

Ook Go Ahead Eagles Onder-13 komt 
aanstaande zaterdag in actie op sport-
park Zuiderlaan. Het jongste jeugdteam 
van de Go Ahead Eagles Voetbalopleiding 
neemt het op tegen hekkensluiter Spar-
taan ’20 O13. Het team van O13-trainer 

Jip Ellenbroek won afgelopen zaterdag 
met 0-1 bij FC Volendam O13. Door de 
zege behield Go Ahead Eagles Onder-13, 
dat de voorlaatste plaats op de ranglijst 
inneemt, aansluiting met Alphense Boys 
O13, dat met een voorsprong van twee 
punten op de veilige zesde positie staat. 
De wedstrijd Go Ahead Eagles O13 – 
Spartaan ’20 O13 begint om 11:00 uur.

De oudste twee jeugdteams van Go 
Ahead Eagles spelen aankomend week-
einde een uitwedstrijd in de Tweede 
Divisie A. Onder-19 gaat in Beverwijk op 
bezoek bij DEM O19, terwijl Onder-17 
het in Friesland opneemt tegen Dracht-
ster Boys O17. 

Programma Go Ahead Eagles Voetbalopleiding
Zaterdag 16 november
Tweede Divisie A (15:00 uur, sportpark Adrichem, Beverwijk)
DEM O19 – Go Ahead Eagles O19
Tweede Divisie A (10:45 uur, sportpark Drachtster Bos, Drachten)
Drachtster Boys O17 – Go Ahead Eagles O17
Eerste Divisie-laag (13:00 uur, sportpark Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O15 – Quick Boys O15
Eerste Divisie-hoog (11:00 uur, sportpark Zuiderlaan, Twello)
Go Ahead Eagles O13 – Spartaan ’20 O13

“nee, nee, nee, niet gaan drammen mijn medicatie is op”

“MEDICATIE ERGERNISSEN”

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

Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello 

Vol = Vol
Reserveren gewenst

Excl. drankjes 

€ 15,95  P.P. inclusief soep en ijs
kinderen tot 12 jaar betalen leeftijd plus €2,00

Speciale aanbieding

Kom genieten van ons 
overheerlijke buffet 

vanaf 17:00 uur op zondag 
17, 24 november en 

1 december

De hele avond onbeperkt eten

(niet tijd gebonden)Tennisclub eigenaar van het 
park
In 1993 verkocht Joop de Jonge het park 
aan de tennisclub.
Na aankoop werden meerdere commis-
sies opgericht. Dit om het reilen en zeilen 
op alle fronten goed te doen verlopen. 
De commissies werden en worden ook 
nu nog bemand door vrijwilligers. Het 
ledenaantal groeide in die tijd tot zo’n 
600 leden. Deze groei kwam mede door 
de prestaties van o.a. de Nederlandse 
spelers Haarhuis, Krajicek en Eltingh. Zij 
gaven bekendheid aan de sport.

Belangrijke renovatie
In  2017 renoveerden vrijwilligers het 
park. In het clubhuis werd de keuken 
vernieuwd. Buiten werd de afrastering 
en de bestrating aangepakt. De banen 
werden aangepast aan de KNLTB wed-
strijdeisen. Met professionele hulp wer-
den er 4 winterbanen aangelegd. 

Spelen in de veilinghal
In de winter tennissen was tot het leg-
gen van de winterbanen in 2017 op de 
Schaeck niet mogelijk.
Er werd uitgeweken naar de toen nog 
aanwezige veilinghal aan de Veiling-
straat. Met vereende krachten waren 
hier twee tennisbanen aangelegd. Er 
werd gespeeld op asfalt, kleedkamers 
en douches waren niet aanwezig. Voor 
aanvang dienden de veilingkisten weg-

gezet te worden. Als het buiten gere-
gend of gesneeuwd had was de vloer zo 
glad dat de ballen bijna niet van de vele 
aanwezige aardappelen in veilinghal te 
onderscheiden waren. De natte ballen 
lieten ook hun sporen na op de muren, 
waardoor de vereniging dikwijls ter ver-
antwoording werd geroepen. 

Tennisclub nu
De club telt momenteel ruim 400 leden. 
Dhr  Roerink vertelt dat de club actief en 
laagdrempelig is.
Competitiespelen is mogelijk voor jong 
tot oud. Er worden tennislessen gege-
ven.

Vijftig jarig jubileum op 
12 januari
Voor dit jubileum worden de huidige le-
den, oud- leden, sponsoren en relaties 
uitgenodigd.
De organisatie stelt het ter beschikking 
stellen van foto’s, artikelen en anekdotes 
zeer op prijs.
Deze zullen tentoongesteld worden, 
waardoor het 50 jarige jubileum beleefd 
kan worden.
De receptie vindt plaats op 12 januari 
van 14.00 uur tot 16.00 uur op het ten-
nispark aan het Schakerpad.

Aanmelden:
Aanmelden z.s.m. via 
 jubileum@tcdeschaeck.nl

TWELLO.- Tevreden ben je natuurlijk nooit na een nederlaag, maar twee-
voudig doelpuntenmaker van afgelopen zondag, Bruce Schotman zag ook 
lichtpuntjes in de wedstrijd. De Bataven uit Gendt, gewezen hoofdklasser 
was helaas nog een maatje te groot. Een 3-2 nederlaag was het gevolg. 

Voorwaarts kwam na tien minuten op 
een vroege achterstand en kwam na 30 
minuten goed terug in de wedstrijd. Het 
doelpunt, een voorzet van Luuk Grieving 
werd door Bruce Schotman in de verre 
hoek gekopt, 1-1. 
Direct na rust was Voorwaarts niet bij de 
les en mochten de Bataven de tweede 
van de middag scoren, 1-2. Een slecht 
moment volgens Bruce, juist nu de ver-
wachtingen in de rust positief waren. 

Bruce: “We blijven daarna wel goed 
voetballen, alleen creëerden we niet veel 
kansen.” De organisatie bij Voorwaarts 
stond, met een sterk acterende Nino 
Wattimena goed. De Bataven wisten 
weliswaar kansen te creëren, maar dan 
stond gelukkig de betrouwbare goalie 
Yoel Finke een doelpunt in de weg. Bru-
ce: “We bleven hierdoor hoop houden 
op de gelijkmaker.” In de 82ste minuut 
werden deze intenties extra kracht bijge-

zet door Justus van Gijtenbeek en Nick 
Linthorst in te brengen. Dat sorteerde 
uiteindelijk niet het gewenste effect. De 
Bataven kon vlak voor tijd nog profiteren 
van de ruimte, 3-1. 

Het slotakkoord was voor Voorwaarts. 
De prachtige volley van Bruce uit 
een snel genomen vrije trap van Nick 
Linthorst, zorgde voor een beter aan-
zien en een persoonlijk succesje voor de 
trefzekere spits, 3-2. Zijn vierde doelpunt 
van deze competitie. Bruce: “Het was he-
laas niet genoeg, maar wel gestreden tot 
het laatste moment.” De komende week 
is Voorwaarts vrij. Op zondag 24 novem-
ber de kraker tegen FC Winterswijk aan 
de Laene. Beide teams hebben de pun-
ten hard nodig. 
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VRIJWILLIGERS  AAN TAFEL MET DE BURGEMEESTER
POSTERENK.- Afgelopen vrijdagavond 
gingen meer dan honderd vrijwilligers,  
uit de dorpen Posterenk en Bussloo, 
samen aan tafel met burgemeester Jos 
Penninx.  Het initiatief om samen te di-
neren kwam van de gemeente Voorst 
als blijk van trots en vooral dank aan alle 
vrijwilligers. De gemeente Voorst komt 
naar alle dorpen om met vele vrijwilli-
gers samen te eten, als blijk van waarde-
ring voor hetgeen ze doen.  Vrijdagavond 
was het de beurt aan de dorpen Poste-
ren en Bussloo.  De Vrijwilligerscentrale 
Voorst zorgde voor de organisatie en 
daarbij werd zij bijgestaan door beide 
dorpen. Het werd een gezellige en heer-
lijke avond in Hof van Bussloo. 

Burgemeester Jos Penninx heette de 
vrijwilligers van harte welkom en gaf 
aan wat het doel is van de bijeenkomst. 
“Het is vooral een blijk van grote trots 
en waardering”, aldus de Burgemees-
ter. Hij keek nog even terug op 2018, 
het jaar waarin de gemeente Voorst 
haar 200 jarig bestaan vierde en ook in 
dat jaar was er een speciale avond voor 
de vrijwilligers, toen in de vorm van een 
druk bezochte avond in het dorpshuis te 
Voorst. Nu is gekozen voor een andere 
vorm, in de dorpen zelf. Penninx gaf en-
kele voorbeelden van vrijwilligerswerk 
waar de gemeente bijzonder trots op is 
zoals, Stichting Pampus, de gefuseerde 
Sportvereniging  CCW`16, de Carnavals-

optocht, de Pröttelpot en de avondvier-
daagse. 

Gezellige sfeer
Ook ging de burgemeester in op het 
belang van een goed contact tussen de 
dorpen, haar vrijwilligers en de gemeen-
telijke overheid.  “ Er zijn vele onder-
werpen die we vanuit de overheid niet 
eenzijdig kunnen oplossen en daarbij is 
de inbreng van de burger uit de dorpen 
van groot belang”, vervolgde Penninx. Hij 
noemde enkele onderwerpen als vlieg-
veld Teuge, de aanleg van zonnevelden, 
veiligheid en ook de grotere evenemen-
ten zoals Ground Zero.  “Ik hoop dat jullie 
ons als overheid ervaren als wijze men-

sen en weet dat wij de inbreng en onder-
steuning vanuit de burger bijzonder op 
prijs stellen.”        
Daarna kreeg André Berenschot, voor-
zitter van Posterenks Belang e.o. het 
woord. André uitte zijn trots op de vele 
aanwezigen en benadrukte het belang 
van de vrijwilligers als de verbindende 
factor in de dorpen Posterenk en Bus-
sloo. “We hebben ontzettend veel vrij-
willigers. Iedereen doet wel wat voor 
een ander in ons dorp en daar buiten. 
En jij als vrijwilliger weet hoe belangrijk 
het werk wat jij zelf of wat je samen of 
in een werkgroep doet is. Deze door 
jouw tomeloze inzet op diverse ma-
nieren en groepen mag gewaardeerd 
worden.”   André stond ook stil bij zijn 
start als vrijwilliger bij Pampus. “Dat was 
veertig jaar geleden, hier op deze plek.” 

Na de twee inleidingen werd een sma-
kelijk buffet geopend en ondertussen 
konden de aanwezigen genieten van 
een doorlopende diaserie van opnames 
gemaakt in en rondom de dorpen Pos-
terenk en Bussloo met vooral de focus 
op het vrijwilligerswerk. Vanaf de start 
was sprake van een bijzonder informele 
en gezellige sfeer.  Er werd door vele 
vrijwilligers aangegeven dat dit initiatief 
van de gemeente bijzonder op prijs werd 
gesteld.  Er was zelfs een overtuiging dat 
dit zeer goed zou kunnen uitpakken voor 
het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.  
De avond werd om 19.30 uur afgesloten 
door Dorothy den Boer, coördinator Vrij-
willigers Centrale Voorst. Mede namens 
Monika klein Haar-Bruntink, Dorpscon-
tactpersoon Posterenk,  bedankte ze de 
aanwezigen.  
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Voor het leveren en plaatsen 
van diverse soorten glas
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[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

Bouwbedrijf Koerkamp gaat 
voor Kwaliteit en Vakmanschap

 � NIEUWBOUW

 � AAN- EN VERBOUW

 � RESTAURATIE

 � BADKAMERS

 � MACHINAAL TIMMERWERK

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

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

VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl

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

Stichting 
Apeldoornse 
Monumenten

Trotse winnaars van het beste restauratieproject 
Stichting Apeldoornse Monumenten 2019

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

Tapijt
Gordijnen
Vloeren
Zonwering
Bedtextiel

info@oskars-interieuradvies.nl
www.oskars-interieuradvies.nl
tel. 0571-271574
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• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte

VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl

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

Stichting 
Apeldoornse 
Monumenten

Trotse winnaars van het beste restauratieproject 
Stichting Apeldoornse Monumenten 2019

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

Tapijt
Gordijnen
Vloeren
Zonwering
Bedtextiel

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

V EN L SPEELT GELIJK IN DE DERBY TEGEN TERWOLDE
DE VECHT.- V en L heeft op deze zondag-
middag tijdens de eerste derby van het 
seizoen 1 punt gepakt. V en L kwam op 
voorsprong, maar kon deze helaas net 
niet vasthouden. 
Terwolde trapte af en begon zo als eerste 
in balbezit en nam gelijk het initiatief in 
de eerste helft Dat leidde na 7 minuten 
tot de eerste kans na balverlies van V en 
L, deze poging werd tegenhouden door 
Jermo van Assen. Beide ploegen raakten 
snel de bal kwijt, waardoor er felle duels 
ontstonden. Terwolde kwam moeilijk 
door de verdediging van V en L heen en 
kwam alleen  tot luttele afstandsschoten 
of voorzetten die werden gepakt door 

Jermo van Assen. Niks leek er op te wijzen 
dat V en L een doelpunt zou gaan maken, 
tot de 26e minuut, maar zowaar kreeg V 
en L een vrije trap rond de middenlijn. 
Deze werd voorgegeven en kwam via een 
scrimmage voor de voeten van Viktor van 
Straten, die haalde uit en deze bal vloog 
in het doel. De spelers sprongen op el-
kaar om dit te vieren, een grote opsteker 
(1-0). Terwolde bleef de betere en kwam 
tot enkele kansjes, maar waren niet las-
tig genoeg om Jermo te verschalken. Na 
45 minuten blies de scheidsrechter op 
zijn fluitje en was het sein voor de rust 
gegeven. De conclusie: Een hardwerkend 
V en L stond onverdiend op een 1-0 voor-

sprong, maar geluk moet je soms heb-
ben in het voetbal.
In de tweede helft begon V en L met een 
soort van offensief naar de goal van Ter-
wolde, dit leverde geen kansen op, maar 
Terwolde werd hierdoor wel van de goal 
gehouden. Uiteindelijk veranderde het 
beeld wel en nam V en L de verdedigende 
stellingen in, maar probeerde zijn huid 
duur te verkopen en met succes, de irri-
tatie nam al snel toe bij Terwolde. Na 55 
minuten kreeg Terwolde een goede kans, 
maar deze werd er knap uitgehouden 
door Jermo. De druk werd door Terwol-
de snel opgeschroefd. Jermo van Assen 
werd een muur, die alles tegenhield, was 

Terwolde er een keer door, dan redde 
Jermo de bal weer op knappe wijze. In het 
verdere verloop kreeg V en L nog 1 kans 
met een kopbal van Tiem Overvelde, 
maar de kopbal ging over. Met nog een 
kwartier op de klok dacht Terwolde dan 
eindelijk 1-1 te maken, maar het was bui-
tenspel. Het was een wedstrijd met een 
hoge intensiteit, waardoor de spelers 
vermoeid raakten, de ruimtes werden 
steeds groter en beide ploegen konden 
het middenveld zo oversteken. V en L 
werkte hard en onderschepte steeds de 
ballen op het middenveld, waardoor de 
voorsprong in stand bleef. Helaas kwam 
er in de blessuretijd nog een gelijkmaker. 

Uit een vrije trap kwam de bal ongeluk-
kig tegen de arm van een V en L’er. De 
scheidsrechter wees naar de stip en de 
Terwolde speler schoot gedecideerd bin-
nen (1-1). De scheidsrechter floot daarna 
gelijk af en alle spelers lagen op de grond 
van vermoeidheid. De eerste derby van 
het seizoen eindigde in een puntende-
ling. Bij V en L was de teleurstelling aan-
wezig dat er net geen overwinning volg-
de, keihard werken was net niet genoeg. 
Het was een meeslepende wedstrijd met 
emotie, niet hoogstaand. Dit zie je vaker 
bij een derby waar veel belangen op het 
spel staan. Al met al een spannende wed-
strijd die in 1-1 eindigde. Volgende week 
is een interlandbreak, dus ook geen 
wedstrijd voor V en L. Over 2 weken een 
thuiswedstrijd tegen Sallandia 1.



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

ZOEK DE BAAS!
• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

PIETER EN FRITS

VERMISTE EN GEVONDEN 
HUISDIEREN

Ik ben als vermist opgegeven vanaf 
de Molenstraat in Twello..

Pieter en Frits zijn 2 cavia’s, 
allebei gecastreerd. Ze zijn 
op zoek naar een leuk plek-
je waar ze aandacht krij-
gen. Het is een schattig stel 
die elkaar erg leuk vinden. 
Ze zijn erg lief maar vinden 
oppakken nog erg span-
nend. Maar ze zijn voor 
een voertje wel te paaien 
dus dat gaat vast wel goed 
komen. Wie draagt dit stel 
een warm hart toe?

GEMEENTE VOORST.- 
Amivedi verzorgt de re-
gistratie van vermiste 
en gevonden huisdieren. 
Inlichtingen over deze 
dieren kunt u verkrijgen 
via tel. (088) 006 33 06 of 
apeldoorn@amivedi.com. 
Zie voor foto’s ook www.
amivedi.nl..

Vermist
Zwart/witte gecastreerde ka-
ter, zwart op de kop, vlekken 
rug, zwarte staart met witte 
ring in het midden, witte snuit 
met dun wit streepje door-
lopend tussen de oren, witte 
borst,buik en poten, aanhan-
kelijk: Molenstraat, Twello.

Gevonden
Grijs gestreepte poes met wit-
te bef en sokjes: Bonenakker, 
Twello.

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

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

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

elitehaver 
 7.99

CASHEWNOTEN
 handgemaakte 

Pindarotsjes 
 

macadamiamix
 studentenhaver

 
7.99 7.99

8.99 7.99

500 gram 

500 gram 

500 gram 

500 gram 

500 gram 

Nieuwe oogst
Mandarijnen
zonder pit

Kaki fruitKrambozen en 
blauwe bessen

1.50 4.003.00 per kilo 2 kilo3 dozen

499 149 299249 
10 KILO 500 GRAM 3 KILO

BILSTAR AARDAPPELS  
‘BETUWSE KLEI’

RAAPSTELEN 
‘VERS UIT HOLLAND’

ELSTAR APPELS 
‘EXTRA KWALITEIT’

DIVERSE SOORTEN 
BETUWSE APPELS 
‘EXTRA KWALITEIT’

V.A. 3 KILO

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

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844

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

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

NIJBROEK/TERWOLDE 
Wilco Jansen, op afspraak

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 
Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. 
(0570) 501 777

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

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

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

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

SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht 
voor een compleet pakket aan diensten 
op het gebied van gezondheidszorg, 
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 
8856, 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-
mail: info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishou-
delijke verzorging, jeugdgezondheids-
zorg, dieetadvisering 088-1263126. 24 
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dag-
besteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer 
informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst en 
is 24 uur per dag bereikbaar via tel. 0571 
28 36 00. 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 diensten van 
de Diabetesvereniging.

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

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

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

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

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

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

WEKELIJKS 
HUIS AAN HUIS 

DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

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

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello  � Telefoon (0571) 273377  � info@vdbeltmakelaars.nl  � www.vdbeltmakelaars.nl
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Waar staat dit huis met die keurige gordijntjes?

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

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

Reactie week 45.
Op de foto van deze week kwam geen reactie.

Zondag 17 november 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. A. Schreuder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
Bassa, gez. dienst in Voorst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 11.00 uur 
ds. D. de Pater, 18.30 uur ds. C. Visser. 
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. 
Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. Bochanen.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Bassa, 
gez. dienst.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Tim-
mer.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Bassa, 
gez. dienst in Voorst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, pastor Hofstede. Kerk eveneens ge-
opend van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, ds. J. Veldhuizen. 
17.00 uur prop. A, Pots.
St Martinuskerk Bussloo,  Taizévier-
ing  elke tweede donderdag van de 
maand om 19.00 uur.

Dinsdag 19 november
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. J. Huisman.

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

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

mailto:info@okvvoorst.nl
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com


Speculaas kwarkbolletjes
Ze zijn er weer. Zak 6 stuks van €2.46 voor    

Butterbites
Broodje gevuld met hazelnoten 
Per stuk van €2.65 voor

4 speculaaskoeken
Hard of zacht, voor ieder wat wils 
Zakje 4 stuks van €2.80 voor

Maisbrood
Per stuk van €2.55 voor

Waldkorn broodje
Per stuk +/- 400 gram van €1.50 voor

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

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag 
13 november t/m dinsdag 19 november

2
1

2
2
2

25

50

25

15
25

13 november t/m dinsdag 19 november

Iedere vrijdag en zaterdag in november:

Speculaascake
Diverse maten 20% korting
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