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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Molenstraat 28 | Twello
0571 29 85 19 | www.lilyen.nl

Zomerbloeiers
1 jarig

3 voor
per stuk 1.995.00

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

KOZIJNEN
NODIG?

www.finstral.com

Chillen met de ouderen bij AOC

TWELLO.- Afgelopen vrijdag heeft 
Stichting Tamara in samenwerking 
met AOC Oost in Twello een ge-
weldige dag met en voor de oude-
ren mogen verzorgen. Wat was het 
weer een geslaagde dag met vrolijke 
gezichten. De ouderen werden ’s 
ochtends om half elf door de leer-
lingen bij het Grotenhuis opgehaald 
en in colonne liepen zij met rol-
lators en rolstoelen richting AOC. 
Dit ritje was een en al gezelligheid 
want een gezellige jonge heer van 
vroeger vond het geweldig met al 
dat jonge spul om zich heen. Als 
een gentleman kwam hij bij AOC 
aangelopen met wel 6 bodyguards 
om zich heen. Daar bleef het niet bij 
want hij zette zelfs een lerares van 
AOC op zijn rollator en toerde haar 
door de school. Na het dollen gaven 
de leerlingen de ouderen een rond-

leiding door de school bij o.a. tech-
niek, bloem en bij de dieren. En hoe 
leuk is het als je iemand van in de 
tachtig daar ziet zitten op de rollator 
tussen de jongelui met een slang om 
haar/zijn nek? Na het bekijken en 
aanraken van diverse vreemde die-
ren was het tijd om te gaan dineren. 
De leerlingen hadden een heerlijk 
menu voorbereid van aspergesoep 
tot lekkere schnitzel met aardappels 
en groenten. De leerlingen aasden 
nog op wat vlees wat misschien 
over zou zijn maar de ouderen von-
den het veel te lekker en hebben de 
pannen schoon leeg gegeten. 

Na afloop kregen de ouderen nog 
een heerlijk toetje van tiramisu, 
heerlijke griesmeelpudding of hang-
op. Toen de pannen leeg waren zijn 
de ouderen aan het werk gezet en 

mochten ze een prachtig bloemstuk-
je maken ook weer begeleid door 
leerlingen. Toen iedereen tevreden 
achter zijn pronkstuk zat hebben ze 
de dag gezamenlijk afgesloten met 
een borreltje waarbij de advocaat 
met slagroom rijkelijk werd rondge-
deeld.

Kortom een dag die de mensen van 
de Stichting Tamara, leerlingen en 
leerkrachten van AOC,  maar ook de 
ouderen zeker niet snel zullen ver-
geten. Zij zijn blij en trots als stich-
ting dat ze dit soort mooie projecten 
waar kunnen en mogen maken in de 
gemeente Voorst. Dit is mede moge-
lijk gemaakt door ontvangen dona-
ties en giften en opbrengsten van 
de eigen georganiseerde activiteiten 
zoals ook de Ronde van Terwolde 
die dit jaar op zondag 27 augustus 

gehouden wordt. Met dit geld kun-
nen de mensen van de stichting 
weer mooie projecten verwezenlij-
ken.  

Mocht u het ook leuk vinden om als 
vrijwilliger de stichting te helpen? 
De mensen van Tamara zijn blij met 
uw hulp, u kunt hen altijd een mail-
tje sturen: info@stichtingtamara.nl.  
Kijk voor informatie en onze goede 
doelen op www.stichtingtamara.nl. 

EnergieRijk 
Voorst stemt in 
met volgende 
fase IJsselwind
TWELLO.- De Algemene Le-
denvergadering van energie-
coöperatie EnergieRijk Voorst 
heeft dinsdag 16 mei unaniem 
ingestemd met de start van het 
planologische traject voor de 
plaatsing van windmolens in 
de gemeente Zutphen. 

Tijdens de ledenvergadering 
zijn de leden van EnergieRijk 
Voorst bijgepraat over uitgevoer-
de haalbaarheidsstudie voor co-
operatief windpark IJsselwind. 
Hierbij kwamen het draagvlak-
onderzoek, de (concept) milieu-
effectrapportage en de (concept) 
business case aan de orde. 

Op basis van de resultaten 
stemde de ledenvergadering 
unaniem in met het starten van 
de voorbereiding van het plano-
logisch traject. Daarin wordt het 
bestemmingsplan aangepast en 
de omgevingsvergunning aange-
vraagd. 

Cadenza haalt 
‘rommel’ op: 
laatste kans
TWELLO.-  Op de derde zaterdag 
in juni is de grote rommelmarkt 
van Cadenza. Dat betekent dat 
het rommelteam nog één keer op 
pad gaat om spullen op te halen. 
Dat doen ze op zaterdag 3 juni. 

Heb je nog spullen staan, waar je 
graag vanaf wilt, neem dan con-
tact op met Louis Debets (0571 
274190). 

Warm hé!

TWELLO CENTRUM M kt t t T ll

GROTE COLLECTIE
BADMODE EN 

SLIPPERS

Tweede Kamerleden Kees van der Staaij en Roelof 
Bisschop brengen bezoek aan gemeente Voorst
TWELLO.-  Tweede Kamerleden  Kees van der Staaij en Roelof Bis-
schop van de fractie SGP hebben een bezoek gebracht aan de gemeente 
Voorst. Doel van deze avond was om op informele wijze in gesprek 
te gaan met de inwoners van onze gemeente. Ook werd tijdens deze 
avond het startschot voor de gemeenteraadsverkiezingen gegeven.  Er 
was een grote opkomst van zowel jong als oud. 

Grote opkomst
Ongeveer 80 mensen waren vrij-
dagavond aanwezig in restaurant 
de Vier Seizoenen om de lezing van 
Tweede Kamerleden Kees van der 
Staaij en Roelof Bisschop bij te wo-
nen. Opvallend was dat er ook een 

hele groot groep jongeren aanwezig 
was. Kandidaat-lijsttrekker Arco 
Hak was daar erg blij mee. 
“Er is een grote opkomst dan ver-
wacht. Daarnaast zijn er ook erg 
veel jongeren. De jeugd heeft de toe-
komst en ik ben erg benieuwd wat 
zij ons als politieke partij mee wil-
len geven voor de gemeenteraads-
verkiezingen.” 

Vele vragen
Op informele wijze konden de in-
woners vragen stellen aan de Twee-
de Kamerleden Kees van der Staaij 
en Roelof Bisschop.  Er werd gespro-
ken over diverse onderwerpen zoals 
de kabinetsformatie, de vrijheid van 
onderwijs, het wetsvoorstel ver-
vroegde vrijlating gevangen, de lo-
kale politiek, het bestaansrecht van 
kleinere dorpen, de AOW-leeftijd, 
het TV taboe en de ethiek. 

Geslaagde avond
Aansluitend werd er onder het genot 
van een hapje en een drankje met el-
kaar verder gepraat. Het was mooi 

om te zien hoe partijleider Kees van 
der Staaij in gesprek ging met zowel 
de jongeren als de ouderen van onze 
gemeente. Verschillende gedachten 
werden met elkaar uitgewisseld.  

De SGP kan terugkijken op een in-
spirerende en geslaagde avond.

Ziekteverzuim
verzeker je bij

Telefoon: 0571-270825
vragen@yoost.nl

Politieke partijen 
SGP en CU slaan 
handen in één

Praat mee over de 
toekomst van de 
gemeente Voorst

http://www.stichtingtamara.nl


Familie berichten 
Overlijdensberichten kunt u opgeven tot dinsdagochtend 10.00 uur. Geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, 

dankbetuigingen, jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur. U kunt deze berichten mailen naar: info@voorsternieuws.nl 

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

Wij houden 
het graag 
persoonlijk...

Piet Heinstraat 33, 7391 WK TwelloPiet Heinstraat 33, 7391 WK Twello
www.hemmesuitvaartzorg.nlwww.hemmesuitvaartzorg.nl
welkom@hemmesuitvaartzorg.nlwelkom@hemmesuitvaartzorg.nl

...en staan 24/7 voor u klaar
    (0571) 27 20 15

Thuisopbaring
Afscheidshuis
Afscheidscentrum

`De leegte en het gemis blijven`

Wij willen u hartelijk danken voor alle 
medeleven, steun en betrokkenheid tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma

Teuntje Alberta 
Kruimer-van de Sprenge

Het heeft ons veel steun en troost gegeven.

  Kinderen,kleinkinderen en
  achterkleinkinderen  

Klarenbeek, mei 2017.

Eindelijk heeft hij zijn rust gevonden,  
mijn lieve en zorgzame man, onze  
(schoon)vader, opa, broer, zwager en oom

Joop van Gurp
Johannes Henricus

 Twello, † Diepenveen,
6 juni 1952 17 mei 2017

 Hanny
 Ronald en Nicole
    Lisa, Eva
 Sander en Danique
    Cas, Jens
 Familie van Gurp
 Familie Gieteling

Meidoornstraat 27
7431 CT Diepenveen 
  
 De crematieplechtigheid  
heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Stil zijn wij van al uw blijken van medeleven 
en belangstelling, hetzij persoonlijk of  
schriftelijk, zowel voor als na het overlijden 
van mijn lieve man, onze dierbare vader en 
trotse opa

Bart Keurhorst
Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken.

Hanna Keurhorst - van Zeist
Kinderen en kleinkinderen

Twello, mei 2017

Jij hebt nu rust gevonden
Al is vol droefheid mijn hart.
Jouw lijden zien en niet kunnen helpen
dat was mijn grootste smart.

Intens verdrietig heb ik afscheid moeten 
nemen van mijn lieve en dappere zus

Diny Jansen - Slijkhuis
Berendina Luberta 

Geertruida

weduwe van Leendert Jansen

* Twello,  † Deventer, 
3 februari 1939  20 mei 2017

Ik zal je ontzettend missen......

Betty en Berend †

Correspondentieadres:
Betty Nijdeken - Slijkhuis
Binnenweg 96
7384 BM Wilp

Overeenkomstig haar wens vindt de 
begrafenis in besloten kring plaats.

Zie www.hofvantwello.nl
Open di. t/m zo. vanaf 10:00 uur

o.a. Parelroute, Smulroute, 
Fliertdalroute, Landgoedroute, 

IJsseldalroute, Klompenpad, etc.

Heerlijk in combinatie 
met bijv. een lunch!

Gratis parkeren

WANDELEN EN FIETSEN
VANAF DE HOF

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Cetabever beitsen voor buiten

Hoge bescherming voor 
hoogwaardig hout. UV-fi lter. tegen 
kleur- en glansvervaging. Goede 
vloei. makkelijk aan te brengen. In 
diverse kleuren en inhoudsmaten. 
Prijsvoorbeeld: tuinbeits 750 ml. 

13.4617.95

25%
OP ALLE 
CETABEVER 
BEITSEN 
VOOR BUITEN

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

- 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

Wij verzorgen 
ook rouwdrukwerk

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

Omdat service niks 
bijzonders hoeft te zijn
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Geweldig gebaar Schoenen 
van Rein: schoenen schenken
 
TWELLO.- In het Voorster Nieuws 
van vorige week woensdag deed Li-
sette Prijs een oproep aan diegene 
die haar orthopedische schoenen 
(bedoeld of onbedoeld) had meege-
nomen bij zwembad de Schaeck. Dit 
bericht kwam ook Sander Stronks 
(Schoenen Van Rein) onder ogen, 
die besefte als geen ander wat een 
enorm gemis dit voor Lisette moest 
zijn. Sander bedacht zich dan ook 
geen moment en ging over tot actie, 
nam contact op en zegde haar een 
paar nieuwe schoenen toe. Lisette 
toonde zich uitermate dankbaar 
voor deze bijzondere spontane geste

Dankzij een spontane actie van 
‘Schoenen van Rein’ kon een 

gelukkige Lisette Prijs (rechts) een 
paar nieuwe schoenen in ont-

vangst nemen 

Musical groep 2 
Martinusschool Twello

TWELLO.- De kinderen van groep 2 van de Martinusschool  hebben een 
mooie show neergezet. Al sinds lange tijd een traditie op de Martinus-
school te Twello. 

Het verhaal: op een mooie dag gin-
gen Opa en Oma met Bart en zijn 
babyzusje naar de dierentuin. Oma 
had ’s ochtends al lekkere broodjes 
gebakken. Bart verheugt zich erop 
om leeuwen, olifanten en slangen te 
zien, alhoewel, voor slangen is hij 
toch eigenlijk wel bang. Maar eerst 
worden er kaartjes gekocht. En wat 
leuk een treintje, daar gaan we in. 
Dan kunnen we al veel dieren zien. 
En opa die denkt dat een giraffe een 
olifant is. Opa toch. En daar zijn nog 
pinguïns, een adelaar, een beer en 
kikkers. En ook nog een kangoeroe. 
Ze stappen uit bij de vlindertuin, 
waar oma zo blij wordt, dat ze een 
dansje doet. En er is ook een speel-
tuin. Opa toch, daar ben je echt te 
oud voor. Even wrijven over de bil-
len na het vallen uit de schommel 

en verder maar. Oei, toch bij de slan-
gen, dat vindt Bart wel spannend. 
En de slangenbezweerders spelen 
een liedje op de fluit en daar komt 
een hele grote slang uit zijn mand. 
En wat kunnen die meisjes mooi 
dansen. En help de beer is ontsnapt, 
wat is die beer toch slim. En die ze-
bra’s? Zullen die het niet koud heb-
ben. Een lief schaapje trekt 1 zebra 
een lekkere warme sjaal, muts en 
sokken aan. Nu zal hij het wel fij-
ner vinden in ons koude landje. En 
daar bij de apen is het natuurlijk 
feest. Gek op bananen zijn ze. En ze 
springen, dansen en spelen door de 
hele zaal. En een ijsje hoort er ook 
bij in de dierentuin. Lekker. En dan 
nog met alle “dieren” een laatste lied 
en dans. En de voorstelling zit er al 
weer op. 

De Kleine Wereld bakt

TWELLO.- De kleuters van De Klei-
ne Wereld werken deze periode 
rond het thema “De bakker”. In de 
klas is de huishoek omgetoverd tot 
een bakkerij met een grote diversi-
teit aan broodjes, gekregen van ver-
schillende bakkers.  
Met Moederdag zijn de moeders 
verwend met eigengebakken koek-
jes die uiteraard in de klas bereid 

zijn. Om het hele proces van graan 
tot brood te leren, konden de kleu-
ters een kijkje nemen in de bakkerij 
van de Jumbo. Daar vertelde bakker 
Hans over verschillende soorten 
meel, hoe je van meel deeg maakt, 
hoe het deeg in verschillende ma-
chines gaat en hoe het in de brood-
vorm komt. Ze konden een kijkje 
nemen in de rijskast, waar het deeg 

gaat rijzen en de deur van de oven 
ging ook even open. Dat was wel 
heel erg heet. De kinderen mochten 
zelf nog van meel, water en eigeel, 
deeg maken en kneden. Het was een 
leerzaam bezoekje en de kinderen 
spelen het nog regelmatig na in de 
huishoek.

Avondwandeling Klarenbeek 
KLARENBEEK.- Op dinsdagavond 30 mei is er weer een avond-
wandeling in Klarenbeek gepland. Er is voor die avond mooie 
wandeling van zo’n 10 kilometer uitgezet in de omgeving van Kla-
renbeek voor jong en oud. Halverwege is er een leuke en interes-
sante pitstop ingepland. 

Om 18.30 uur is de start vanaf het 
MFC aan de Bosweg 12. Na terug-
komst kan men in De Brug, het 
gezellige horecagedeelte met een 
prachtig uitzicht over het dorp 
en de sportvelden, een kop kof-
fie of thee worden gedronken en 
worden nagepraat. Deelname is 
geheel vrijblijvend, aanmelden is 
niet nodig.

Woensdagochtendwandeling 
Iedere eerste en derde woensdag-

ochtend van de maand wordt er 
om 09.30 uur vanaf het MFC een 
route van zo’n 8 kilometer gewan-
deld, waaraan iedereen van jong 
tot oud geheel vrijblijvend kan 
meedoen. De maand mei heeft 5 
woensdagen, wat voor de wande-
laars wellicht wat verwarring op 
kan leveren, echter op woensdag 
31 mei wordt er dus niet gewan-
deld. Voor vragen of informatie 
kan contact op worden genomen 
via dorpscontactpersoon@klaren-
beeksbelang.nl.

Afsluiting van een mooi seizoen bij Vrouwen Aktief
EMPE.-  Het jaar 2017 heeft al vele 
mooie, gezellige en leerzame avon-
den opgeleverd voor de dames van 
Vrouwen Aktief Empe/Tonden en 
omstreken. Er is een feestelijke Hol-
landse avond geweest, een boeiende 
lezing door Arie Ribbers in en over 
het dialect en de dames zijn terug-
gegaan naar de schoolbanken voor 
een avondje verkeersles. Dinsdag 
16 mei stond in het teken van het 
Dobbelsteenspel. Iedereen ging naar 
huis met een of meerdere leuke en 
soms hilarische kadootjes, van een 
badmuts, afwasborstel en luxe pen-
nenset tot aan een heuse frituur-

pan. Er werd heel wat afgelachen. 
Als afsluiting van dit mooie seizoen 
gaan de leden van Vrouwen Aktief 
om 18.00 uur vanaf ’t Oortveld op 
de fiets of met de auto naar de Ha-
vikshof in Klarenbeek. Daar wordt 
een rondleiding verzorgd langs de 
roofvogels en door de prachtige tuin. 
Tevens staat er een roofvogelshow 
op het programma. Dit belooft weer 
een mooie avond te worden! Na de 
zomer start het nieuwe seizoen van 
Vrouwen Aktief op dinsdag 19 sep-
tember. Dan komt Maarten Jansen 
vertellen over zijn boeiende fietsrei-
zen naar verre oorden. Is je interesse 

gewekt en wil je lid worden van 
Vrouwen Aktief, zodat je alle ver-
enigingsavonden bij kunt wonen? 
Als lid kun je ook meedoen aan de 
leuke activiteiten die worden geor-
ganiseerd, zoals theaterbezoek, een 
leeskring, het handwerkcafé ‘Steekje 
los’, een filmclub en nog veel meer. 
Je bent vanaf september van harte 
welkom om de eerste avond vrijblij-
vend bij te wonen. Bij het bestuur 
kun je dan om informatie vragen 
over het lidmaatschap. De vereni-
gingsavonden beginnen om 19.30 
uur en vinden plaats in ’t Oortveld 
in Empe.

MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700

TWELLO CENTRUM M k T ll

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

DE MOOSTE 
ZOMERJACKS 

OOK SOFTSHELLS

DAMES-HEREN-KINDEREN

ALLEEN VRIJDAG 26 EN 
ZATERDAG 27 MEI

KORTING
25%



Open huis
Basisscholen St. Martinus & St. Antonius

Wij laten jouw kind stralen!

Maak kennis met ons vernieuwende onderwijsconcept:

 Unit onderwijs; basis- en niveaugroepen;

 Onderwijs anders georganiseerd;

 Ruimte, rust & structuur;

 Binnen & buiten leren;

 Kleine groepen;

 Talent ateliers;

 BSO in school.

Maak kennis met ons schoolconcept!
Praat met kinderen, leerkrachten & ouders.

16 juni
St. Martinus

23 juni
St. Antonius

Tijd: 8:30 - 12:00
Locatie: De Vecht 
www.antonius.skbg.nl

Tijd: 8:30 - 12:00
Locatie: Bussloo 
www.martinusbussloo.skbg.nl

Stichting Dorpsfeesten Twello en Omstreken
info@stichtingdorpsfeesten.nl, www.stichtingdorpsfeesten.nl 

 

Bedankt!

Voor Twello, door Twello

Bezoekers
Dat jullie er waren

Gemeente
Voor de samenwerking en de vergunning

Bewoners
Voor jullie medewerking

Sponsors
Voor jullie steun

Twellose Horeca
Voor de plezierige samenwerking

Vrijwilligers
Voor al jullie hulp

Alle anderen die we hier niet apart kunnen 
noemen. Met z’n allen hebben we er 

een mooi feest van gemaakt!

Euro Planit is een regionaal personeelsbemiddelingsbureau gespecialiseerd in Techniek, 
Industrie, Logistiek en IT. Ben je op zoek naar een nieuwe baan in de regio? Neem dan 

contact op met onze vestiging in Apeldoorn Zuid.

 www.europlanit.nl

Interesse? Bel of mail ons via 055 - 35 62 295 of werk@europlanit.nl. Meer vacatures?
Kijk op www.europlanit.nl.

Monteur Grondverzetmachines
Apeldoorn

Lasersnijder/ CNC Kanter
Raalte

Technisch Commercieel Adviseur
Twello

Promotie- en Salesmedewerker
Apeldoorn

wegens groei

www.multioneservice.nl
Mechanisatie Service Veluwe BV • Koppelstraat 4 • Twello • 0571 794515

monteur gezocht

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

info@vanheesversmarkt.nl
www.vanheesversmarkt.nl

Duistervoordseweg 7
7391 CA  Twello

tel: 0571-271797
fax: 0571-276204

Op dit moment zoeken wij jou voor de volgende vacature:
1 x verkoop medewerkster of medewerker

32 – 38 uur
Start BBL of schoolverlater? Ook welkom!

We werken samen in onze winkel, waar je klanten helpt en de producten bijgevuld en netjes houdt.
Je adviseert klanten aan de hand van hun vragen en biedt waar kan optimale service.

Werken met computers en (leren werken) met websites is eventueel een onderdeel als dit je ligt.
Ook vind je het leuk om eventueel met producten te werken, bijvoorbeeld: het maken van

fruitmanden, of het bereiden van salades.

Ervaring is geen must, inzet en enthousiasme wel!

Voor sollicitatie: stuur een mail naar: info@vanheesversmarkt.nl
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Autoschade Hagen denkt graag met u mee in klantspecifieke oplossingen.
Wij kijken namelijk verder dan alleen uw autoschade.
Wij zorgen ervoor dat u niet alleen tevreden bent over de reparatie van uw autoschade
maar bieden ook een zorgeloze schadeafwikkeling met uw lease-
of verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Leuke sportdag Veluws College 

TWELLO.- Woensdag 17 mei was het een drukte van belang op het voet-
balterrein aan de Zuiderlaan in Twello. Enorme rijen fietsen stonden in 
de rekken. Zo’n driehonderd leerlingen van groep 7 en 8 uit basisscho-
len in de gemeente Voorst namen deel aan de Voorster Sportdag, geor-
ganiseerd door docenten en leerlingen van het Veluws College Twello. 

Onder begeleiding van hun juffen 
en meesters waren ze ’s morgens per 
fiets van school vertrokken op weg 
naar de sportvelden van SV Twello. 

Het was ook dit jaar weer een prach-
tige ochtend. Onder een heerlijke 
voorjaarszon gingen de leerlingen 
onder begeleiding van scholieren 

van het Veluws College van spel 
naar spel en gooiden, sprongen, 
sprinten dat het een lieve lust was. 
Fanatiek om de beste, de eerste, de 
knapste te zijn tijdens deze ochtend. 
Topvolleyballer en gemeentebewo-
ner Robert Horstink kwam een kijkje 
nemen en genoot zichtbaar van het 
enthousiasme en de inzet van alle 
leerlingen. Hij zet zich vanuit de 
gemeente in om jongeren meer in 
beweging te krijgen en vooral ook 
een gezond leefpatroon aan te leren. 
Wat Robert betreft organiseren we 
elke week een Voorster Sportdag. De 
organisatie was in handen van de 
docenten lichamelijke oefening van 
het Veluws College in Twello. Sa-
men met hun Sportplus-leerlingen 
waren ze al vroeg in touw om alle 
sport- en spelelementen klaar te zet-
ten, indelingen bekend te maken, 
instructies te geven, zodat meer dan 
300 jongeren een sportieve en ple-
zierige ochtend zouden beleven. Het 
zweet stond op het voorhoofd van 
deze organisatoren en dat was niet 
alleen vanwege de prachtige zon-
nige en warme ochtend op de sport-
velden aan de Zuiderlaan. 
Ook deze editie van de Voorster 
Sportdag mag weer een succes ge-
noemd worden. 

Gebak voor oud papierophalers SV Twello
TWELLO.- Afgelopen zaterdag kre-
gen alle oud papierophalers van SV 
Twello koffie en gebak aangeboden 
van Brasserie-Restaurant Korde-
rijnk. Eigenaar Rogier Korderijnk 
vierde zijn verjaardag en trakteerde 
ter gelegenheid daarvan alle lopers 
en de chauffeurs, in totaal twintig 
man sterk. Rogier helpt zelf ook 
tweemaal per jaar een ochtend mee 
om zoveel mogelijk kilo’s voor SV 
Twello binnen te halen. Dit gebaar 
werd natuurlijk door iedereen zeer 
op prijs gesteld. De lopers kwamen 
niet helemaal met lege handen, want 
Rogier kreeg een leuk bloemetje aan-
geboden. Lekker in de zon werd ge-
noten van de koffie en het gebak. En 
daarna was het weer werken gebla-
zen. Rogier, bedankt voor dit gewel-
dige gebaar en hopelijk heb je verder 
nog kunnen genieten van een leuke 
verjaardag. 

Opleidings orkest 

TWELLO.- De beide opleidingsor-
kesten, slagwerk en harmonie, van 
Cadenza Twello namen afgelopen 
weekend deel aan het AMF festival 
in Apeldoorn. Tijdens dit festival 

treden diverse jeugdorkesten. Ze 
krijgen daarna een rapport van een 
vakjury. 
Kortom een middagje genieten van 
onze muzikale toekomst!

Tovertafel voor Zorggroep Twello

TWELLO.- Bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken, locatie Twello werd 
de zogeheten tovertafel officieel in gebruik genomen in aanwezigheid 
van Peter Krük, senior beleidsmedewerker van de Gemeente Voorst en 
alle bewoners van locatie Twello. De tovertafel is een speels product 
dat ouderen in de midden tot late stadia van dementie stimuleert in 
fysieke en cognitieve activiteit en sociale interactie. Middels een kastje 
dat opgehangen wordt verschijnen er beelden op tafel.

De ouderen worden geprikkeld door 
wat er op tafel verschijnt. Dat kun-
nen bloempatronen zijn, puzzels, 
letters, woorden, afbeeldingen, die-
ren en ga zo maar door. Door hand-
bewegingen ontstaan er steeds weer 
nieuwe beelden en patronen wat 
uitdaagt tot meedoen. De mogelijk-
heden zijn onbeperkt en kunnen 
gemakkelijk gebruikt en toegepast 
worden. Op locatie Twello rouleert 
de tovertafel tussen de drie huiska-
mers en is goed in te passen in de 

dagstructuur van de bewoners. De 
tovertafel kon worden aangeschaft 
door een financiering vanuit Stich-
ting Waardigheid & Trots. Waardig-
heid, trots en aandacht is iets dat 
hoog in het vaandel staat bij de ver-
zorging door Zorggroep Apeldoorn 
en omstreken. De locatie Twello 
telt 30 bewoners verdeeld over drie 
huiskamers met een bevlogen groep 
van verzorgenden die de bewoners 
omringt met liefde en aandacht en 
hen in hun eigen waarde laat, waar-

de in hun kern en in hun bestaan.
Annelies Selles, activiteiten bege-
leidster van locatie Twello: “het is 
fantastisch om te zien hoe de bewo-
ners reageren op de tovertafel. Ze 
worden geprikkeld en uitgedaagd op 
een speelse manier, het daagt uit tot 
interactie en deze tovertafel kan elk 
moment van de dag worden ingezet 
door verzorgers of vrijwilligers. We 
zijn hier ontzettend blij mee.”
Locatie Twello is continu bezig om 
waar mogelijk activiteiten te organi-
seren voor de bewoners. Regelmatig 
komen er zangers of muzikanten of 
worden er uitstapjes gemaakt. Dit 
kan alleen met behulp van de be-
trokken vrijwilligers zonder wie dit 
allemaal niet mogelijk is. Binnenkort 
(Zaterdag 10 juni van 10.30-15.30) 
vindt de tweede Zomerkriebelsfair 
plaats op locatie Twello waarbij de 
opbrengst ook volledig ten goede 
komt voor activiteiten voor de be-
woners. Een evenement dat zeker de 
moeite waard is om te bezoeken.

Voel jij je aangesproken door de 
groeiende groep ouderen die een 
liefdevolle zorg zo verdient en zou 
jij hier ook graag vrijwilligerswerk 
willen doen? Neem dan contact op 
met Annelies Selles, telefoon 0571-
270877 of via email annelies.selles@
zgapeldoorn.nl
Omdat Ieder mens recht heeft op 
zorg en aandacht.

LANGSTLEVENDE TESTAMENT 
GEHUWDEN
Wanneer u overlijdt, vererft uw vermogen. De wet geeft daarvoor de regels en 
bepaalt wie voor welke delen uw erfgenamen zijn. U kunt bij testament (tot op 
zekere hoogte) afwijken van de wettelijke regels. Voor gehuwden geldt sinds 
2003 een nieuw wettelijk erfrecht. 
Zo zijn er nieuwe regels omtrent bijvoorbeeld de langstlevende bescherming 
voor gehuwden, het onterven van kinderen, en het tot erfgenaam benoemen van 
stiefkinderen. De langstlevende bescherming voor gehuwden staat dus sinds 
2003 standaard in de wet. De wet bepaalt namelijk dat wanneer de echtgenoten 
in voor beiden eerste echt zijn gehuwd, zij alleen gezamenlijke kinderen hebben, 
en zij geen testament hebben, het vermogen dat de echtgenoten samen hebben, 
bij overlijden van de een volledig overgaat op de ander, en dat de kinderen pas 
hun erfdeel kunnen opvragen bij overlijden van de langstlevende of bij diens 
hertrouwen of faillissement. Dat is in hoofdlijnen waar de regeling op neer komt.
Let wel: de wet regelt niet dat de erfenis van uw eigen kind privé wordt. Deze 
zogenaamde uitsluitingsclausule moet altijd in een testament worden vastgelegd. 

Ook als u al voor 2003 een “langstlevende testament” heeft gemaakt, is een 
dergelijk gesprek raadzaam. Het testament gaat namelijk altijd voor de wet, 
dus als u een testament heeft, geldt die regeling en niet de wet. Langstlevende 
testamenten zijn er in verschillende vormen en soorten. En afhankelijk van de 
soort of vorm biedt het de langstlevende wel of geen vrijheid of zekerheid. Bij 
een belangrijke categorie van langstlevende testamenten mag de langstlevende 
weliswaar de nalatenschap gebruiken, maar is de langstlevende samen met de 
kinderen eigenaar, en daarmee dus afhankelijk van de kinderen.
Als u kinderen heeft uit verschillende relaties, is het verstandig een en ander 
testamentair goed te regelen en dit te bespreken met de notaris. U kunt de eigen 
kinderen en de stiefkinderen gelijk laten erven, u kunt onderscheid maken in 
erfdelen en u kunt zelfs een kind onterven. Als u een kind onterft, betekent dat, dat 
het onterfde kind geen erfgenaam wordt in uw nalatenschap en dus niets te zeggen 
heeft over de afwikkeling daarvan. Wel heeft het kind recht op een minimum 
kindsdeel in geld, maar het kind moet dat dan wel tijdig opeisen. In uw testament 
kunt u ook zaken regelen als bijvoorbeeld de voogdij over uw kinderen of een 
bewind over wat uw kinderen erven. In de informatietekst “voogdij en bewind” 
staat enige informatie over deze onderwerpen.
Ook kunt u een executeur aanwijzen die de boedel afwikkelt en het is mogelijk 
middels legaten specifi eke makingen te doen aan specifi eke personen of 
instellingen.

aangesloten bij Netwerk Notarissen

www.DNSnotarissen.nl Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello
Telefoon (0571) 27 46 68

info@dnsnotarissen.nl
Netwerk Notarissen is een landelijk samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige 
notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u 
aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Voor meer informatie 
zie www.netwerknotarissen.nl.



Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om 
de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen 
opgestroopt. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat. 
We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: 
menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, 
vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. 

Wij zoeken mensen die ons willen versterken in Voorst als vrijwilliger

Bestuurslid Communicatie / PR 

Sponsoring- en Fondsenwerver

Coördinator en Hulpverleners Evenementenhulp

Coördinator Opleidingen

Coördinator en Huisbezoekers project “Rode Kruis aan Huis”

Coördinator en begeleiders Contactcirkel

Coördinator “EHBO leer je zo” op basisscholen

Chauffeurs rolstoelbus vervoer

Wij bieden 
Een introductie waarin je kennis maakt met het Rode Kruis. Het Rode 
Kruis verzorgt opleidingen en trainingen en je krijgt volop 
mogelijkheden om je deskundigheid te vergroten en je talenten te 
ontwikkelen. Tijdens het uitvoeren van je taak word je indien nodig 
voorzien van Rode Kruis materialen en kleding, en ben je via het Rode 
Kruis verzekerd. 

Meer informatie of reageren op deze functies?  
Voor meer informatie en reageren kun je contact opnemen via 
vrijwilligersadmin@rodekruis-voorst.nl of 055 5431165.  
Zie ook: www.rodekruis.nl/voorst 
https://www.youtube.com/watch?v=9qgPZHbzAko

Afdeling VOORST

Vier 
RESTAURANT

De 
Seizoenen

Kerklaan 1  Twello

T  0571 27 00 73

www.devierseizoenentwello.nl

1e pinksterdag
van 11.00-15.00 uur

All-in
Pinksterbrunch

2e pinksterdag
van 17.00-21.00 uur

Walking koud en 
warm buffet all-in

39,p.p.
5029,p.p.

50

Lente fair
zondag 28 mei 2017
13:00 tot 18:00 uur

Dameskleding, Herenkleding, Kinderkleding, Accessoires, Lifestyle, 

Woonaccessoires, Food, Cadeaugeschenken, 

Kinderaccessoires en nog veel meer!

Parkeren en entree is gra� s

Recrea� ecentrum De Scherpenhof | Bandijk 60 
7396 NC Terwolde | 0571-291731 | www.scherpenhof.nl

Recrea� ecentrum De Scherpenhof

Standhouders kunnen zich nog aanmelden: hpj.vanembden@succesparken.nl

Meer info op Facebook:
facebook.com/scherpenho� erwolde



Pagina  7 Voorster NieuwsWoensdag 24 mei 2017

APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

De gemeente Voorst geeft nieuwe bouwkavels uit in het 
uitbreidingsplan in de kern De Vecht. Deze kavels zijn 
gelegen rondom de voormalige molenstomp. Het restant van 
de molenstomp wordt in het openbaar gebied ingepast als 
ontmoetingsplek.

VRIJE SECTOR BOUWKAVELS
Alle kavels worden in de vrije sector uitgegeven. Dit betekent dat u 
zelf bepaald wie uw architect, aannemer of bouwbedrijf wordt. Het 
bouwplan dient wel te voldoen aan de bestemmingsplanregels en de 
welstandseisen.

BOUWKAVELS FASE 2 
U kunt zich inschrijven voor zeven nieuwe bouwkavels in deze tweede 
uitgiftefase. U kunt de informatiemap met alle relevante documenten 
vinden op de gemeentelijke webpagina: 
https://www.voorst.nl/de-vecht-uitbreidingsplan/

INSCHRIJFPERIODE 
De inschrijfperiode start op 1 juni en eindigt op 23 juni 2017, 17.00 uur.  

VERDERE INFORMATIE
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Arjan Klein. Hij is te 
bereiken via telefoonnummer (0571) 27 92 65 of via e-mailadres 
a.klein@voorst.nl. ■

Uitgifte bouwkavels   
Uitbreidingsplan De Vecht, fase 2

Lentefeest bij 
Wonen bij September

TWELLO.- Zaterdag 20 mei was het feest op het Hunderen, één van de 
locaties van ‘September’. Zowel het landgoed als het koetshuis diende 
als locatie voor het Lentefeest, georganiseerd door personeel van Sep-
tember Twello. 

September, kleinschalig wonen voor 
ouderen met geheugenproblemen, 
wilde de start van de lente vieren 
met al haar bewoners en overige 
betrokkenen. Ruim 80 bezoekers 
bezochten het Lentefeest, onder 
andere bewoners en familie van de 
andere locatie in Apeldoorn. Er was 
een expositie van schilderijen en 
beelden en creaties van bewoners 
werden tentoongesteld. Bloemsier-
kunst, een kraam met kaarten ma-
ken en een ijscowagen mochten niet 
ontbreken. Voor de sportievelingen 
waren er Oud Hollandse spelletjes 
op het grasveld. 
Onder het genot van accordeonmu-
ziek maakten bewoners, familiele-

den en personeel van het moment 
gebruik nader kennis te maken. Het 
weer was fantastisch en de reacties 
over het feest evenzo: bewoners en 
andere feestgangers genoten met 
volle teugen. 

Eén van de bewoonsters had haar 
dochter en kleinzoon uit België over. 
‘Een heerlijke middag,’ vertelde zij 
stralend. Tekenend voor de organisa-
tie: September staat voor vertrouwd, 
gastvrij en betrokken. Het Lentefeest 
was hier een voorbeeld van; de lief-
devolle verzorging en persoonlijke 
aandacht maakte het tot een warm 
welkom voor familieleden en onver-
getelijke dag voor bewoners. 

‘Er werd een dansje gewaagd door bewoners’

Twee watertappunten voor 
dorstige kelen
 

WILP-ACHTERHOEK.- Wandelaars 
en fietsers kunnen sinds vorige 
week woensdag in Wilp-Achterhoek 
en Klarenbeek naar hartenlust hun 

dorst lessen bij een tweetal watertap-
punten. De tappunten zijn te danken 
aan drinkwaterbedrijf Vitens die on-
langs een selfie-actie uitschreef. Roy 

Zweverink (Klarenbeek) en Wim 
Timmers (Wilp-Achterhoek) wisten 
zich onder de winnaars te scharen 
en haalden daarmee de watertap-
punten naar de gemeente Voorst. In 
de respectievelijke woonplaatsen 
van de winnaars werden de tap-
punten officieel in gebruik genomen 
door wethouder Hans v/d Sleen.
Voorbijgangers kunnen nu in Kla-
renbeek bij het Hertenkamp en in 
Wilp-Achterhoek bij het Theekoe-
peltje onbeperkt kraanwater tappen. 
Volgens Vitens wordt kraanwater 
gewonnen uit lokale bronnen en is 
duurzaam, lekker en gezond.

Ingrid de Croon, Wim Timmer en wethouder Han v/d Sleen openen het 
watertappunt in Wilp-Achterhoek.

Avond Fietsvierdaagse 
TWELLO.- De Avond Fietsvierdaagse van Twello is in de gemeente 
Voorst inmiddels een traditie geworden. De Eerste Twellose Toerclub 
(ETT) zet zich dit jaar van maandag 12 t/m donderdag 15 juni voor de 
35ste keer in om er een onvergetelijke vierdaagse van te maken. Men 
kan elke dag kiezen uit verschillende afstanden: een korte route van 
ongeveer 15 kilometer en een langere route van ongeveer 30 kilometer. 
Bovendien zijn de paden en wegen goed te befietsen en zijn de routes 
duidelijk aangegeven. 

Inschrijven en starten
Als je mee wilt doen aan de Avond 
Fietsvierdaagse moet je je inschri-
jven. Je krijgt dan een stempelboekje 
met daarin de routes en ruimte voor 
de controlestempels. Deelnemers 
die 3 of 4 dagen meefietsen, krijgen 

na afloop een medaille als bewijs 
van deelname. Inschrijven voor de 
Avond Fietsvierdaagse kan voor 
3,50 euro op maandag 12 juni bij het 
clubgebouw ‘De Laene’ van sv Voor-
waarts, Kerklaan 2A in Twello. Als 
je maar 1 of 2 dagen wilt meefietsen, 

dan kun je elke dag een dagkaart ko-
pen voor 1,50 euro. Elke dag kan er 
worden gestart van 18.30 tot 19.00 
uur.

Voorverkoop
Tijdens de voorverkoop, van don-
derdag 1 juni tot en met zaterdag 10 
juni, (17.00 uur) is het stempelboekje 
met korting te koop voor 2,50 euro. 
De voorverkoopadressen in Twello 
zijn: Profile Hafkamp, Molenstraat 
57, Twello. - Jumbo Binnendijk (in-
fobalie), Michiel de Ruyterstraat 101, 
Twello. - Snackbar en eetcafé Kokkie, 
Molenstraat 44a, Twello. De informa-
tie over de Avond Fietsvierdaagse is 
ook te vinden op www.voorstactief.
nl en op www.ett-twello.nl. 

http://www.voorstactief.nl
http://www.voorstactief.nl
http://www.ett-twello.nl


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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

MAALTIJD PARTYCATERING
Tel. 0570 626606 Fax 623736 Osnabruckstraat 20 7418 BN Deventer

Twello vanaf € 7,75 incl. bezorging
Terwolde vanaf € 7,75 incl. bezorging

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

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

Een Voorster Nieuws 
om nooit meer te

verbranden...

...Jeroen, Judith & kids,
van harte namens de familie!

om 
ve

r te
..

Héél véél geluk samen!!

Koppelstraat 4 • 7391 AK Twello • 0571 794 512
STUNTZAAK.NL

kanaalplaten en ALU profi elen voor verkapping
POLYCARBONAAT

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV

Tweet van de week: De mens 
is nog steeds een mysteri-

euze doolhof. Surf naar: www.
Voorst.PvdA.nl

Jonge Wyandotte Krielkippen 
± 5 maand, meerdere  
kleurslagen. Brummen  

Tel. 0575-562566

Wij bieden contant geld op uw 
auto, motor, boot of klassie-
ker. RDW vrijwaring, ook sloop 
auto’s Twellotrading.com 06 

14 10 10 86 of 06 51 93 44 38.

Hondentrimsalon Miranda: Bel 
voor afspraak (0571) 26 24 12 / 

06 52 02 45 53 Wilp.

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 
Sportmassage, Klassieke Mas-

sage, Haptische Massage vanuit 
een holistische visie. www.

gerda-keeps-you-going.nl 06-
24407644, 055 3231614

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

Feestje! Zaal huren!  
www.gewoontwelle.nl

Div. Stroken HPL merk Trespa 
v.a. 4,99/m1. Bel Griffioen 

in Teuge 06-41015473/055-
3231307 (ook op Markt-

plaats!)

Hooi balen persen. Kleine 
baaltjes, groot gemak. Zie 

www.facebook.nl/hooi-balen-
persen of bel 06-21810716

TE HUUR
Kantoorkamers Centrum Twello

2 enkele kantoorkamers en 
2 kantoorkamers gecombineerd 

met tussendeur.

Gelegen aan de Marktstraat te Twello.

Voorzien van pantry en toiletten, eigen 
opgang. Prijzen incl. gas, water, licht en 

airco excl. Servicekosten.
Glasvezelverbinding aanwezig.

Huurpijs: vanaf € 275,00 per maand.

Voor info: John Buitink
Marktstraat 1 te Twello, 0571-271388

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

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

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl

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

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 06-

51607885 Twello.

Graszoden, veel vaste planten, 
Sierheesters, Hedera, Hydran-
gea, enz. www.kwekerijhetveld.
nl Veldw. 50 Klarenbeek, 055-

3011451, 06-51554827

Grote tweedehands winkel in 
Klarenbeek. Hemelvaartsdag 
open van 6.00 tot 16.00 uur 

aan de Molenweg 4

Te koop 1½ paardenkar. Merk 
Weijer. Tel. 055-3231385

ideas for big business!
T. 06 - 30 10 86 92 | INFO@BIGBLOW.NL | BIGBLOW.NL

bigblow, De specialist in
voetbalborden! 

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

  
kilo 0.99

  
kilo 4.99

Andijvie

Asperges

Trostomaten kilo  0.99

Bospeen   0.99

Diverse maten en stukken
Watermeloen per kilo  0.99

Kijk voor vacature op: 
www.vanheesversmarkt.nl
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Paddy
Old Irish
Whiskey

Duque de Sevilla 
D.O. Campo de Borja, Spanje
Garnacha Tempranillo
Viura Chardonnay

75 cl per fles 4,49 

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
wk 07-08

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 22-05-2017 t/m 04-06-2017
wk 21-22

11,49
  100 cl

FLORYN
Jonge 

Jenever

ESBJÆRG
VODKA

Copper Edition

 12,49
     70 cl

CAPTAIN FOX
RUM

Wit of Bruin 

12,49
   100 cl

BALLANTINE’S
Blended Scotch

Whisky

20,99
   100 cl

DUTCH 
DROP

Droplikeur

10,99
   70 cl

BOKMA
Oude 

Genever

14,99
   100 cl

FLÜGEL
Vodka

energydrink

  7,99
  10x2 cl

16,99
    70 cl

YENI RAKI
Turkse

 Anijsdrank

DOPFF 
AU MOULIN
Pinot Blanc

NORMAAL 9,99

DOPFF 

  7,49
   75 cl

 17.99
     70 cl

[= 2e fles voor 2,25] 

DOPFF 
AU MOULIN

Pinot Gris
NORMAAL 14,99

DOPFF 

11,49
   75 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Wijnhuis Slijterij
Ruud Bakker
Stationsstraat 14
Twello

T 0571-275757

www.bakker.uwtopslijter.nl Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij 
úw topSlijter Ruud Bakker aan het juiste adres!

KBO en PCOB Twello 
samen op vakantie

TWELLO.- KBO Twello e.o en PCOB afd. Voorst te Twello onderhou-
den goede contacten.  Dat heeft er toe geleid dat ze verleden maandag 
gezamenlijk op pad gingen voor een vijf daagse vakantiereis naar Wil-
lebadessen in het Teutoburgerwoud, BTR reizen had op papier aan al 
onze eisen voldaan en nu maar afwachten of ze dat ook waar maakte.
 
Maandag 15 mei
Met goed weer vertrokken we om 
09.00 met 51 passagiers vanaf het 
Jachtlustplein, van waaruit koers ge-
zet werd naar Prickingshof van Bau-
wer Ewald, waar behalve van een 
museum en een dierenshow van een 
uitstekende lunch te genieten viel. 
Met nog zo’n 175 km. voor de boeg 
toog onze onvolprezen chauffeur, 
Ruud,  richting Hotel Jägerhof , waar 
wij vier nachten tot volle tevreden-
heid logeerden en hebben genoten 
van hun culinaire prestaties.

Dinsdag 16 mei
Velen begonnen de dag met een 
wandeling door het fraaie geac-
cidenteerde landschap. Om 13.00 
uur vertrokken we via een prachtige 
route naar Bad Pyrmont. In dit kuur-
oord in het Weserbergland vroeg ko-
ning Willem III zijn tweede vrouw, 
koningin Emma ten huwelijk, in 
het desbetreffende slot is thans een 
museum gevestigd. De “Brunnen-
platz” met de Hylligen Born” en de 
wandelhal zijn het middelpunt van 
de stad, tezamen met de gezellige 
voetgangerszone en de geplaveide 
waterloop. De liefhebbers sloten de 
dag af met een potje kegelen, ande-
ren vermaakten zich met kaartspel, 
onder het genot van een drankje dat 
van 18.00 tot 22.00u. bij het arran-
gement zat inbegrepen. Woensdag 
17 mei: ‘smiddags opnieuw via een 
prachtige route naar de wintersport-
plaats Willingen. We bezochten daar 
de Willinger Glasmanufaktur, waar 
we een demonstratie van glasblaas-
kunst meemaakten. ’s Avonds was er 
een D.J. die muziek uit de jaren ’50 
en ’60 ten gehore bracht, waarbij de 
beentjes van de vloer gingen.

Donderdag 18 mei
Dagtocht naar de 200.000 inwoners 
tellende stad Kassel. Een bijzonder 
evenement dit jaar: Vanaf 10 juni 
2017 is Kassel weer het middelpunt 
van de internationale kunstwereld. 
Tijdens de documenta 14 worden 
100 dagen lang de ontwikkelingen 
binnen de hedendaagse kunst ge-

presenteerd. Allerlei tijdelijke en 
permanente kunstwerken worden 
letterlijk uit de grond gestampt, zo-
als afgebeeld boekenproject op de 
Friedrichsplatz., waarvoor 60.000 
boeken nodig zijn. Tijdens de rond-
rit door de, voor onze begrippen, im-
mens grote stad kan je het kolossaal 
grote Bergpark Wilhelmshöhe niet 
ontgaan. Vooral het slot en de fontei-
nen spreken tot de verbeelding. Het 
herkenningsteken van de stad is het 
Hercules-standbeeld.

Vrijdag 19 mei
Terwijl we tot nu toe mooi tot stra-
lend weer hadden regende het van-
daag. De meesten hadden de kof-
fer de avond tevoren al goeddeels 
gepakt. Om 10.00 uur was het ver-
trekken geblazen. De rit ging via de 
Möhnesee. Het plan was om daar 
nog een wandelingetje te maken of 
een terrasje te pikken maar omdat 
het inmiddels was gaan hozen zagen 
we daar van af en stelden we ons 
tevreden met enkele stops bij Rast-
stätten. We kwamen al vroeg in de 
avond bij  Restaurant Bosgoed aan 
waar we ons galgenmaal nuttigden. 
Niet omdat het hoort maar omdat 
dat op z’n plaats was bood Ton onze 
eminente chauffeur Ruud een en-
velop met inhoud aan als blijk van 
waardering. Jan, de organisator van 
deze reis kreeg eveneens te horen dat 
zijn werk zeer gewaardeerd werd. 
Jan, tevens penningmeester, maakte 
tenslotte de balans op. Immaterieel 
gezien, in termen van gezelligheid, 
vriendelijkheid en gemoedelijkheid 
mag deze reis als zeer geslaagd ge-
noemd worden; het moet gezegd 
worden de omgang van KBO’ers 
met PCOB’ers en omgekeerd was 
voorbeeldig, alsof ze elkaar al jaren 
kenden. Ook BTR tours kreeg lof 
toegezwaaid, ze heeft de toezeggin-
gen dubbel en dwars waar gemaakt. 
Tenslotte: Ook financieel sloeg de 
balans in positieve zin door zodat 
de penningmeester nog een laatste 
rondje aanbood bij het afsluitend di-
ner. Menigeen kijkt al uit naar een 
dergelijke trip voor 2018.

Prachtig weer bij de eerste 
wandeling Zonnebloem 

BUSSLOO.- Heerlijk weer bij de 
eerste wandeling op frisgroen Bus-
sloo voor langdurig zieken, gehan-
dicapten en hulpbehoevende oude-
ren. De 34 gasten en 40 vrijwilligers 
kwamen mede door het weer op-
gewekt naar de kantine van Cupa, 
waar ze werden onthaald met kof-
fie, thee en krentenmik van Bakker 
Bril uit Voorst. Zondag 7 mei heeft 
S.V. Cupa een afscheidsfeest gege-
ven. Zij gaan nu samen met Wilp 
onder de naam CCW, Combinatie 
Cupa Wilp. De Zonnebloem hoopt 
dat zij gebruik kunnen blijven ma-
ken van deze prachtige locatie. 
Henk Kok, 81 jaar, ontving een at-
tentie van Pauline daar hij al 25 
jaar lang de rolstoelen klaarzet en 
repareert voor de wandelingen 

Bussloo. De stemming was opper-
best daar men kon genieten van het 
frisse groen, het fluitenkruid en de 
bloemen langs de route. Na de over-
steek van de nieuw gerenoveerde 
houten brug werd er gepicknickt. 
Banketbakkerij Den Hollander trak-
teerde op een heerlijke doublet. Na 
de wandeling had iedereen trek in 
warme groentesoep, kruudmoes 
en broodjes. Na de  lunch was het 
Italiaans ijs, beschikbaar gesteld 
door Talamini Twello, een leuke af-
sluiting van deze prachtige dag. De 
organisatie, die vlekkeloos verliep 
met een goede planning, was in han-
den van Pauline Nikkels en Ineke 
Dijkstra. Pauline bedankte iedereen, 
vooral de vrijwilligers en de sponso-
ren die deze prachtige wandeltocht 

mogelijk maakten.
De volgende wandelingen zijn op 
woensdag 14 juni, donderdag 13 juli 
en de slotwandeling is op donder-
dag 24 augustus. Tijdens elke wan-
deling is er een verrassing. Bent u 
slecht ter been en wilt u een dag in 
de natuur beleven, meldt u zich dan 
aan bij de contactpersoon van uw 
Zonnebloemafdeling. 

Als u ook eens een rolstoel wilt du-
wen, meldt u zich dan aan bij Pauli-
ne Nikkels, tel: 0571-275964. Email: 
wandelenbuss loo@gmai l .com  
Verslag en enkele foto’s kunt u zien 
op de website: www.zonnebloem.
nl/gemeente-voorst en op www.
flickr.com/photos/regiovoorstzon-
nebloem 

Open dag bijenstal Octagon
TWELLO.- Zaterdag  27 mei van 10.00 tot 12.00 uur  is er Open dag 
op het Octagon, de bijenstal van de imkersvereniging Voorst aan 
de Burgemeester v.d. Feltzweg 2 in Twello.

Mei is de zwermmaand van de 
bij. In het volk ontstaan in deze 
maand  nieuwe koninginnen, op 
zo’n moment vertrekt dan de oude 
koningin met een gedeelte van het 
volk. Een zwerm is aan de imker 
ontsnapt. Zijn methode in de om-
gang met de bijen is gericht om het 
zwermen juist te voorkomen. Zo-
wel een beginnend imker als een 
ervaren imker overkomt het. Om 

het te voorkomen haalt de imker 
tijdig de koningin uit het volk en 
doet haar met een gedeelte van het 
volk in een andere bijenkast. Deze 
ingreep voelt voor de bijen aan 
als zwermen, we noemen het  een 
‘’kunstzwerm’’. Nu ontstaan in het 
volk waar de koningin verwijderd 
is nieuwe koninginnen. Hier houdt 
het nog niet op voor de imker, maar 
dat vertellen we op het Octagon.

tel:0571-275964
mailto:wandelenbussloo@gmail.com
http://www.zonnebloem.nl/gemeente-voorst
http://www.zonnebloem.nl/gemeente-voorst
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem


Ontvangst om 19.30 uur

met een glas prosecco

All inclusive buffet arrangement a 52,50 p.p.
De gehele avond zijn alle consumpties inbegrepen.

Reserveren via 0571-271851 of info@korderijnk.nl

BUFFET DANSANT
8 & 9 JUNI

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

Dorpsstraat 17  |  7391 DC Twello  |  0571 746020
info@bw-s.org  |  www.bw-s.org

Hé, 'huis-
in-0571-zoeker'!

Een aandeel in elkaar

Bel met Wouter op 06 19 29 70 07 of met Michel op 06 12 09 02 47.

Het zijn gekke tijden op de woningmarkt. Je kunt geen weken wachten op zekerheid.
Daarom bieden wij een hypotheek binnen een week. Daarmee ben jij straks misschien
ook een 'gat-in-de-lucht-springer'. 

Runnenbergweg 7  Vaassen    tel. 06-13694873    info@kbschroot.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service

70-Tons weegbrug

CAMPEERSHOP
DE SHOP VOOR DE KAMPEERLIEFHEBBER

Koppelstraat 2, Twello, info@campeershop.com Tel 0571-298 026

GRATIS montage van: Caravanmovers
Zonnepanelen - Fietsendragers - Satelliet TV

SKI-BOX HUREN? RESERVEER OP TIJD VOOR DE VAKANTIE 
Bij Campeershop in Twello kunt U via www.dakkofferonline.nl 
vanaf NU huren: Ski Boxen van S tot XXL, Dakkoffers, Dakdragers, 
Fietsendragers op trekhaak, Sneeuwkettingen

• Ski box huur al vanaf € 6,- per dag !
• Min. huurtermijn 7 dagen
• Meerdagen korting
• Reservering ,informatie en betaling via 
 www.dakkofferonline.nl of bel 085-4895896
• GRATIS  montage en demontage in Twello
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Voor opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello
Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello

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

TWELLO/TEUGE
Renske Kruitbosch
Boevenbrinkstraat 3a
7396 PA  Terwolde
Tel. 06 50 68 07 51
renske.kruitbosch@
gmail.com

KLARENBEEK
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

TERWOLDE/NIJBROEK
DE VECHT/WELSUM
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

BUSSLOO-POSTERENK
WILP/WILP ACHTERHOEK
DE HOVEN
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

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

Acquisitie
Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Jos Gensen
Telefoon 06 41 88 61 35

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Inleveren advertenties voor maandag 10.00 uur
Inleveren redactie voor zondag 12.00 uur

Klachten 
over bezorging:
All-Inn verspreidingen 

Tel. (0571) 27 41 37
klachten@verspreidingen.nl

Gezellig ons-kent-ons sfeertje 
tijdens feestweekend

Sleuteloverdracht Peco Teuge

TEUGE.- Het waren zeker niet de 
eerste paaltjes die zondag werden 
geslagen bij de nieuwbouw van 
Stichting Jongerenwerk Peco zoals 
vorige week per abuis in deze krant 
werd vermeld. Zelfs verre van dat, 
want de Teugse jeugdsoos vierde 
met een feestelijke ceremonie de 
sleuteloverdracht van hun prach-
tige nieuwe pand dat de afgelopen 
maanden in rap tempo aan de rand 
van het dorp, nabij het vliegveld en 
de sportvelden, is verrezen en dat 
eerder die week door de aannemer 
werd opgeleverd. 

Het past qua vormgeving en uitstra-
ling perfect in de omgeving die voor 
een belangrijk deel wordt bepaald 
door de hangars van het vliegveld. 

Het is een enorme gedaantewisse-
ling voor Peco dat nu nog huist in 
een nostalgisch doch eenvoudig ge-
bouw aan de Parmentierstraat dat 
in de jaren zeventig door de vrijwil-
ligers van destijds is gebouwd. En 
de geschiedenis herhaalt zich want 
hoewel de aannemer de ruwbouw 
heeft verzorgd zullen de vrijwilli-
gers van Peco de volledige afbouw 
voor hun rekening nemen. 

Zoals de vele belangstellenden zon-
dag hebben gezien zal het nog een 
flinke klus worden om het geheel 
af te werken tot een functioneel ge-
bouw mèt uiteraard een volwaardige 
disco maar met z’n allen zullen jong 
en oud de schouders er onder zetten 
en gaat het ongetwijfeld lukken. 

Om dit proces financieel nog een ex-
tra steuntje in de rug te geven werd 
zondag een badeendjesrace gehou-
den. Met dank aan de mooie prijzen 
die er te winnen waren, variërend 
van plantenbakjes en schoonheids-
behandelingen tot zelfs -hoe kan het 
ook anders in Teuge- een rondvlucht 
en parachutesprong, maar zeker ook 
dankzij het warme hart dat velen 
aan Peco toedragen gingen de ba-
deendjes als zoete broodjes over de 
toonbank en werd de actie een groot 
succes. 

Het betekent hopelijk de opmaat 
naar een evenzo succesvolle voort-
zetting van de bouw waarmee Peco 
stapje voor stapje toewerkt naar het 
begin van een nieuwe toekomst. 

POSTERENK.- Gemoe-
delijkheid en gezellig-
heid gaan in Posterenk 
hand in hand. Tijdens de 
Posterenkse feesten wa-
ren het met name de ei-
gen dorpsgenoten die de 
sfeer bepaalden. Jaarlijks 
lukt het de kleine kern er 
een gezellig, muzikaal en 
sportief evenement van te 
maken. Uiteraard met de 
Wilpermolen als centraal 
middelpunt. De zaterdag-
avond bestond voorna-
melijk uit een gevarieerd 
muzikaal programma. 

Onder de noemer ‘Poste-
renk Live’ traden diverse 
lokale zangers en zange-
ressen op met de band 
Twells Vergiet. Zondag-
middag startte met `De 
Molenmuis`, een inter-
actief programma op de 
maalzolder van de molen 

voor kinderen in de leef-
tijd van 4 t/m 8 jaar. Dit 
onderdeel was georgani-
seerd door de molenaars. 
Rond de klok van twee 
uur was het tijd voor de 
molenspelen. Een aantal 
teams streden onderling 
om de meeste punten. 
Flessenvoetbal, basket-
schieten, hoefijzer en bal 
gooien, molentouwtrek-
ken, letterspel en molen-
wiekdarten, waren de 
spelletjes die afgewerkt 
moesten worden. Voor 
de jeugdteams was er ook 
nog een racespel en een 
luchtkussen. 

Uitslag spelen: 1 Postak-
ker,  2  Molenallee,  3 Enk-
weg,  4  Grotenhuisweg. 
Bij de jeugd won team 2. 

Basket-schieten was nog 
best een moeilijk spel. 

“Chef we moeten even praten, ik geloof dat ik meer verdien
dan dat jij mij geeft voor het werk wat ik allemaal doe!”

GESPREK MET JE WERKGEVER

Win een gratis hottub 
bij HOTTUB Select
TWELLO.- Sinds 2015 is HOTTUB Select te vinden aan de H.W. Ior-
densweg 57b in Twello. Wie droomt er nou niet van een hottub in de 
tuin? Een hottub geeft het hele jaar door comfortabele ontspanning en 
badplezier. Of je nu alleen wilt relaxen of met je partner, gezellig bij wilt 
kletsen met familie of vrienden, of de kinderen wilt laten plonzen in de 
zomer: het warme bad biedt quality-time voor het hele gezin.

Gratis assecoirsepakket 
t.w.v. 265 euro
Het kopen van een hottub is al een 
feestje in de showroom van HOT-
TUB Select, maar door een speciale 
actie wordt het nog leuker.  Aanko-
mende zondag 28 mei is een extra 
opendag in Twello. Koop je voor 7 
juni een kunsstof hottub cozy, dan 
krijg je daar een gratis accessoire-
pakket ter waarde van maar liefst 
265 euro bij!  Kom zondag 28 mei 
vrijblijvend een kijkje nemen en wie 
weet kan je daarna met dit warme 
weer heerlijk afkoelen in je eigen 
hottub. 

Ben je nieuwsgierig geworden na 
de hottub? Kom dan vooral langs 
bij HOTTUB select. “Voor een goed 
advies mag iedereen vrijblijvend 
langskomen”, geeft eigenaar Gerko 
Boere aan. “Daarnaast hebben wij 
nu een leuke winactie op onze Face-
bookpagina waarbij wij een hottub 
verloten. Het enige wat je daarvoor 
hoeft te doen is onze facebookpa-
gina (https://www.facebook.com/
hottubselect.odiliapeel) leuk vinden 
en aangeven waarom wij de hottub 
juist bij jou moeten afleveren”. Voor 
meer informatie kunt u een kijkje 
nemen op: www.hottubselect.nl

The 90’s bij brasserie 
restaurant Korderijnk
 
TWELLO.- Vrijdag 16 juni vindt 
bij brasserie restaurant Korde-
rijnk de eerste editie plaats van 
‘The 90’s in Twello’. De vele posi-
tieve reacties op de verschillende 
events van vorig jaar heeft Rogier 
Korderijnk doen besluiten op-
nieuw een gezellige avond te or-
ganiseren. Samen met DJ William 
Stempher ‘Too Much Entertain-
ment’ en Drive In Show Reload, 
heeft Rogier een geweldige avond 
voor de gasten in petto. Met twee 
DJ’s recht tegenover elkaar en die 
elkaar steeds afwisselen, een gro-
te dansvloer en een ruime bar met 

zitjes en statafels, zijn alle ingre-
diënten aanwezig voor een spette-
rende avond met veel dansplezier 
op muziek variërend van Nirva-
na, Oasis en Radiohead tot Snap, 
Scooter en T-Spoon. Kaarten à 5 
euro p.p. zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij brasserie Korde-
rijnk en bij DJ William Stempher. 

Wanneer er nog kaarten beschik-
baar zijn op vrijdag 16 juni dan 
zijn deze aan de zaal verkrijgbaar 
à 7,50 p.p. De hele avond dansen 
op muziek uit The 90’s, zaal open 
vanaf 20.30 uur. 

Oud papier de Hove
DE WORP.- Op zaterdag 27 mei komen de vrijwilligers weer door de straten 
van de wijk om oud papier op te halen. Wilt u het papier, graag gebundeld 
op tijd aan de weg zetten. Dan komen wij  tussen 9 en 12 uur het papier 
ophalen. De opbrengst wordt besteed voor allerlei activiteiten binnen het 
wijkgebeuren, en onderhoud van de speeltuin. 

https://www.facebook.com/hottubselect.odiliapeel
https://www.facebook.com/hottubselect.odiliapeel
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Scrap & Co
Hoofdweg 76
7382 BK Klarenbeek 
055 30 12 090 
06 37 327 835

Crea� ef met papier, foto’s, kaarten, 
stempelen en home-deco

info@scrap-co.nl  
www.scrap-co.nl

www.webwinkel.scrap-co.nl 
/Scrap En Co 

/Scrap En Co Forum

Geopend: woensdag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Bij inlevering van 3 spaarkaarten

Presentie plank gratis
Geldig: De hele maand juniwww.dierenkliniekijsselvallei.nl

      GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

Betrouwbare zorg voor uw dierwbare zorg voo uw dier u

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

Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.

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

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

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

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

Een kijkje in de keuken van distributiecentra Apeldoorn en Twello

Groothandel Wasco organiseert 
Thuis bij Wasco

Een goedbezochte 1e beursdag bij 
Wasco Twello

TWELLO/APELDOORN.- Met een tekort van 15.000 vakmensen in 
de installatiebranche in de komende vier jaar zijn vernieuwing en 
ondersteuning belangrijker dan ooit. Groothandel Wasco, een van 
de grootste van Nederland, ziet voor zichzelf een belangrijke rol 
weggelegd. Het bedrijf doet er alles aan om het 11.500 installateurs 
zo makkelijk mogelijk te maken. Op 16, 17 en 18 mei konden ge-
interesseerden een kijkje in de spreekwoordelijke keuken nemen 
en was er een beurs met verschillende stands. Tevens werden er 
rondleidingen in de (ver)nieuwde DC’s georganiseerd onder de 
noemer: ‘Thuis bij Wasco’.

 “Een installateur moet meer en 
meer bezig zijn met zijn exper-
tise in plaats van randzaken, 
om zo het tekort in de markt 
deels op te vangen”, vindt 
Xander Hagens, commercieel 
directeur van Wasco. “Precies 
dat willen wij faciliteren door 
als het ware onderdeel te wor-
den van de bedrijfsvoering.” 
Of het nu gaat om voorraad-
beheer of kennisontwikkeling, 
de groothandel wil de instal-
lateur optimaal ontlasten. Om 
die taak nog beter te kunnen 
vervullen heeft Wasco twee 
geheel vernieuwde distributie-
centra in Apeldoorn en Twello. 
Om flexibiliteit te blijven hou-
den, worden alle leveringen 
handmatig samengesteld. Die 
gaan vervolgens rechtstreeks 
naar een projectlocatie, een 

vestiging naar keuze, of worden naar 
keuze ’s nachts of overdag bezorgd, 
in de bus of in het magazijn van de 
installateur.   
Met verschillende maatwerkoplos-
singen voor klanten zoals bouwlo-
gistiek, nachtleveringen in de ser-
vicebus of magazijn en wisselbox 
concepten ontzorgen we de monteur 
optimaal, zodat hij of zij zich vol-
ledig kan focussen op zijn of haar 
technische kwaliteiten.  
Wasco beschikt over een assortiment 
van 450.000 artikelen. Deze zijn 
voorzien van een sticker met chip, 
waardoor voorraadbeheer transpa-
rant en inzichtelijk wordt. De instal-
lateur krijgt advies op maat over de 
voorraad, waardoor de gemiddelde 
voorraad in de bus met 30% omlaag 
kan en het one-stop-fix percentage 
van een servicemonteur omhoog.   
“Bijkomend voordeel is dat de bus 

met minder artikelen lichter en over-
zichtelijker wordt”, stelt Hagens. En, 
de installateur heeft in 95% van de 
gevallen de juiste onderdelen bij 
zich. In het enkele geval dat toch 
een onderdeel ontbreekt, is er altijd 
een vestiging in de buurt of een koe-
rier die het kan komen brengen als 
er spoed bij is. Wasco zorgt ervoor 
dat de installateur grip houdt op zijn 
voorraad door de gehele voorraad in 
de bus twee keer per jaar te scannen. 
Na deze scan krijgt de monteur waar 
nodig nieuw advies en inzicht op ba-
sis van het daadwerkelijke gebruik. 
“We kunnen dus precies aangeven 
hoe de voorraad eruit moet zien”, 
zegt Hagens. “Dit levert een flinke 
tijdswinst op. Ook het tellen is nog 
maar een paar minuten werk.” 
Naast een gebruiksvriendelijke web-
shop helpt Wasco de installateur 
bovendien met de Ontzorgbox. Ke-
tel vervangen? In deze box zitten 
alle benodigde onderdelen dus los 
bestellen hoeft niet meer. Ook is er 
de Wisselbox voor herhaalklussen, 
bijvoorbeeld in tien dezelfde wonin-
gen. De box wordt naar wens samen-
gesteld en wat over is mag terug. 
Behalve in goede service investeert 
Wasco in kennisontwikkeling met 
het WasCollege. Hier kunnen instal-
lateurs terecht voor opleidingen in 
onder meer productkennis, maar 
ook voor commerciële trainingen. 

Impressie distributiecentrum Apeldoorn 
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Informatieavond Wonen in De Vecht 

DE VECHT.- Woensdag 17 mei was 
er een informatieavond bij Zaal de 
Groot in De Vecht. Aannemer Kreu-
nen Bouw was aanwezig om infor-
matie te geven over de (koop)wonin-
gen die zij in opdracht van IJsseldal 
Wonen gaan bouwen. De gemeente 
Voorst was aanwezig om informatie 
te geven over de bouwkavels die door 
de gemeente Voorst worden uitgege-
ven en over de molenstomp / verde-
re ontwikkeling van het voormalige 
LMB-terrein. Plaatselijk Belang De 
Vecht was uiteraard ook aanwezig. 
Voor de toekomstige bestemming 
van de resten van de molenstomp 
werd gekozen voor de optie, waarbij 
de restanten worden omgebouwd tot 
een rustplaats voor de mensen met in 
het midden een nieuw aan te planten 
kastanje(kerst)boom. Dat laatste om-

dat gevreesd wordt dat de grote kas-
tanjeboom die nu in de kersttijd als 
plaatselijke kerstboom fungeert zijn/
haar langste tijd heeft gehad. Het is 
een leuk initiatief om op die manier 
vroegtijdig voor een vervanger van 
deze plaatselijke blikvanger te zor-
gen. Voor de nieuwbouwplannen op 
het voormalige LMB terrein bestond 
een redelijke belangstelling. Er zijn 
inmiddels van de vier woningen 
die in de eerste fase zullen worden 
uitgevoerd al twee huizen verkocht. 
De bij de bouw betrokkenen hebben 
goede hoop dat de rest van de in to-
taal elf nieuw ingeplande woningen 
op redelijke termijn aan de man of 
vrouw zullen komen. In ieder geval 
zal in de komende tijd in De Vecht 
naar behoefte kunnen worden ge-
bouwd.

Lekker in je vel ochtend 
bij het MFC Klarenbeek
KLARENBEEK.- Woensdagochtend 31 mei van 10.00 – 12.00 uur 
zijn Hairstyling Lisette, An’Der Gevoel en voedingsconsulente An-
gela Hendriksen aanwezig in het MFC aan de Bosweg 12 in Kla-
renbeek om jou lekker in je vel te laten voelen! Hoe ze dit gaan 
doen? 

Lisette Scheerder van Hairstyling 
Lisette is gediplomeerd dermato-
logisch kapster. Dit houdt in dat 
ze verschillende haar- en huid-
aandoeningen kan signaleren. Elk 
haar groeit namelijk beter als de 
hoofdhuid in goede conditie is. 
Op deze woensdagochtend krijg 
je van Lisette een gratis haar- en 
hoofdhuidanalyse! 

Annemarie Diks van An’Der Ge-
voel laat je fitter voelen, helpt 
je van kwaaltjes af en maakt je 

hoofd weer leeg. Annemarie ver-
zorgt stoelmassages in allerlei 
vormen en maten, zelfs voor kin-
deren. Angela Hendriksen helpt 
je op een verantwoorde manier 
gedurende 16 weken met afval-
len/aankomen door middel van 
een gezond eetpatroon (geen di-
eet). Persoonlijke begeleiding en 
heerlijke recepten! Angela vertelt 
je graag wat ze doet en zal basis-
informatie meenemen,  prakti-
sche tips geven en vragen beant-
woorden.

Pröttelpot te gast in 
parochiehuis 
BUSSLOO.- Het is van groot belang 
in een samenleving elkaar te leren 
begrijpen. Een andere voorgeschie-
denis een ander land, dan Neder-
land, een ander klimaat een andere 
opvoeding en vooral andere kunst 
en cultuur zorgen voor heel verschil-
lende visies. De westerse filosofie is 
veelal op Plato en Aristoteles geënt, 
de Aziaten daarentegen hebben hun 
Confucius en Lao Tse. Of in Irak Ibn 
Sina.  Zo zijn er overal invloeden 
merkbaar in het kleine Nederland, 
waar sinds decennia mensen uit 
alle windstreken zijn komen wonen. 
Maar, hoe groot ook de verschillen, 
in iedere mens leeft de behoefte aan 
liefde, saamhorigheid en begrip. Dat 
precies beoogt de Pröttelpot, een 
praatgroep voor vrouwen. Zij wil 
bijdragen aan die basale gevoelens 
en heeft gemerkt dat samen eten een 
bijdrage kan leveren. Dan is er tijd 

om te proeven van een andere cul-
tuur en kennis aan tafel uit te wis-
selen. De Nederlandse gezelligheid 
te introduceren, dan is er tijd om de 
saamhorigheid aan den lijve te erva-
ren. Deze keer zijn de inmiddels zeer 
gewaardeerde koks Rita en Naïm in 
de weer om een Arabische maaltijd 
te serveren. De smaak van kruiden, 
groentes en fruit. Altijd heel royaal, 
want in Irak groeien zoveel lekkere 
dingen. Zij willen de gasten iets van 
die gevarieerde oogst uit hun vroe-
gere Babylon laten proeven. Aan-
melden is noodzakelijk in verband 
met het aantal beschikbare plaatsen. 
Iedereen is van harte welkom om er-
bij te zijn. Pröttelpot zaterdag 3 juni 
om 18.30 uur in het Parochiehuis te 
Bussloo Aanmelden via de telefoon 
(met een antwoordapparaat): 0571-
261715 of e-mail: marthekereuzel@
gmail.com

Stichting FDMgroep Nederland: 
vat krijgen op onze vaten

Jacqueline Frederiks (penningmeester), 
Madelon Bouwmeester (voorzitter) Prof. P.W.de Leeuw (secretaris)

REGIO.- Vrijdag 12 mei werd de FMDgroep Nederland officieel be-
noemd tot stichting, mede mogelijk gemaakt door Rotary Club Eerbeek-
Zutphen. De stichting hoopt vervolgens een ANBI status te krijgen.
 
In 2013 werd Madelon Bouwmees-
ter gedotterd aan beide nieren in 
Deventer Ziekenhuis, waarna gecon-
stateerd werd dart ze FMD, Fibro-

musculaire Dysplasie, had. In één 
van de artikelen vond Madelon de 
naam van professor P. de Leeuw. Na 
contact gelegd te hebben met profes-

sor P. de Leeuw, werkzaam in Maas-
tricht UMC+ en een medepatiënt 
werd er een website en facebookpa-
gina gebouwd. 
Zo zijn ze twee keer afgereisd naar 
Brussel waar de twee eerste Euro-
pese  FMD conferenties werden ge-
houden om te spreken vanuit het 
patiënten perspectief. Ondertussen 
probeerde de FMDgroep zoveel mo-
gelijk geld binnen te halen om hun 
doel te verwezenlijken. MyWay 
Mode verkocht houten hartjes, In-
tratuin Deventer had een wensvijver 
en Titus Event leverde 1 euro per 
deelnemer van de Glowrun Bussloo. 
In november 2016 werd door al het 
harde werk een FMDpoli (exper-
tise centra) geopend in Maastricht 
UMC+  waar Prof.P.de Leeuw samen 
met collega’s spreekuur houdt voor 
FMD patiënten. Tevens kunnen pa-
tiënten deelnemen aan Europese 
registratie. En werd er in december 
2016 een tweede FMDgroep in het 
leven geroepen in België, FMD-BE. 

Meer informatie? www.fmdgroep.nl 

 

Politieke partijen SGP en ChristenUnie slaan handen 
in één om gemeenteraadszetel te veroveren

GEMEENTE VOORST.- De politieke partijen ChristenUnie en SGP gaan 
tijdens de gemeenteraadsverkiezing samen in zee met om de eerste zetel 
in de gemeenteraad van de gemeente Voorst te veroveren. Deze ambitie 
sprak kandidaat-lijsttrekker Arco Hak van de SGP afgelopen vrijdag 
uit tijdens een bijeenkomst van de SGP waarbij onder andere Tweede 
Kamerleden Kees van der Staaij en Roelof Bisschop aanwezig waren. 

ChristenUnie doet voor het 
eerst mee
De SGP doet elke 4 jaar mee als partij 
aan de gemeenteraadsverkiezingen, 
terwijl de ChristenUnie nog nooit 
heeft meegedaan met de gemeente-
raadsverkiezingen van de gemeente 
Voorst. Tot nu toe is het de SGP tel-
kens net niet gelukt om een zetel in 
de gemeenteraad te bemachtigen, 
maar kandidaat-lijsttrekker Arco 
Hak heeft goede hoop dat het in 
2018 wel gaat lukken. “Tijdens de 
Tweede Kamerverkiezingen is er 
iets bijzonders gebeurd.  Tijdens de 
afgelopen Tweede Kamerverkiezin-
gen hebben maar liefst 155 inwo-
ners van de gemeente Voorst meer 
gestemd op de SGP of ChristenUnie 
ten opzichte van de vorige keer. Wij 
hopen dat de samenwerking met de 
ChristenUnie net dat laatste zetje 
geeft om volgend jaar ons eerste ze-
tel ooit te krijgen in de gemeente-
raad van Voorst.“ 

33% meer stemmen
Tijdens de vorige Tweede Kamer-
verkiezingen stemden er 495 in-
woners op de SGP of ChristenUnie 
terwijl er dit jaar maar liefst 614 in-
woners op de SGP of ChristenUnie 
stemden.  Dit is een winst van 33% 
ten opzichte van de vorige verkie-

zingen. Voor het behalen van een 
zetel in de raad van de gemeente 
Voorst zijn circa 570 stemmen no-
dig. Kandidaat-lijsttrekker Arco 
Hak heeft goede hoop dat zijn po-
litieke partij volgend jaar eindelijk 
de felbegeerde gemeentezetel krijgt. 
“Wij zijn blij met zoveel steun. Ons 
doel is nu om de stemmen vast te 

houden om kans te maken op onze 
allereerste zetel in de gemeente-
raad.” 

Ambities
Kandidaat-lijsttrekker Arco Hak wil 
zich met name inzetten voor de ou-
deren in onze gemeente. “Wij willen 
als politieke partij de eenzaamheid 
van de ouderen in onze gemeente 
bestrijden. Tevens willen we er 
onder andere voor zorgen dat ook 
de kleinere dorpen in de gemeente 
Voorst voldoende voorzieningen 
krijgen en ook willen we ons inzet-
ten voor de jongerenhuisvesting.” 

mailto:marthekereuzel@gmail.com
mailto:marthekereuzel@gmail.com
http://www.fmdgroep.nl
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Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

n 

Website:  www.detuinenvanavree.nl  
E-mail:   avree@xs4all.nl  
Noord Emperweg 10, 7383 DG Voorst 

Mobiel: 06-51292637 

Voor alle tuinwerkzaamheden! 

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 Te huur 
Frees en Rotorkopeg

Model: Marjolein Kiewiet
Leeftijd: 37
Woonplaats: Deventer
Kapper: Nadine, Frendz
Visagie: Amber, Perfect Touch
Kleding: Gerda, Susskind      

STYLE TIMEby

Nadine (Frendz)
Bij Marjolein hebben we voor een frisse 
open look gekozen. Op de voor foto 
geeft ze een gesloten uitstraling weer 
maar ze is zo’n gezellige spontane 
vrouw. Ze is open, vrolijk en ze is klaar 
voor een verandering. De achterkant 
hebben we een stuk korter en slanker 
geknipt en in de bovenste lagen juist 
wat lengte gehouden. Zo kan ze het 
op verschillende manieren gaan dra-
gen, als een mooie lok in haar gezicht 

en voor een stoerdere look kan het ook 
uit het gezicht. Met een mooie frisse 
kleur van ‘L anza in het haar straalt ze 
als geen ander. Laat het zonnetje maar 
komen!

Gerda (Susskind)
Marjolein draagt vaak donkere kleuren 
en is veel afgevallen waardoor ze niet 
meer goed weet wat ze kan dragen. 
We hebben haar frisse zomerse kleu-
ren aan gedaan. De rok met riem cre-
eert een mooie taille die zeker gezien 
mag worden! daarbij draagt ze een t-
shirt met een plat kraagje. Het platte 
kraagje behoudt de lengte van haar 
hals. Met het lichte roze “spijker” jasje 
creëren we een casual look. Ook is dit 
set leuk te dragen met een sneakertje 
of ballerina.

Amber (Perfect Touch)
Marjolein gebruikt nooit make-up en 
in het verleden heeft zij een moeilijke 
huid gehad. Daarom laten wij haar zien 
dat je met weinig make-up een mak-
kelijke en frisse look kunt creëren. Als 
basis gebruiken we een BB cream. Dit 
is een licht gewicht foundation met 
een dag verzorging erbij in. Ook be-
vat de BB cream een spf 15 zodat de 
huid beschermt blijft in de zon. Met 
een licht roze oogschaduw kleuren we 
het bewegende ooglid in, om diepte te 
creëren gebruiken we een taupe kleur 
op de arcade boog. Met als afsluiting 
brengen we een paar lagen mascara 
aan voor een frisse oogopslag. Voor 
als marjolein uit gaat of net even zin 
heeft in iets meer kan ze een roze lip-
stick aan brengen. 

Uw wenskaart of cadeau
van Unicef doet het 
dubbel goed!

Bekijk collectie en verkooppunten
op www.unicefshop.nl
of bel 070 333 93 00 (tijdens kantooruren)

Cebuco 118x50  22-07-2005  11:24  Pagina 1

Koppelstraat 4 • 7391 AK Twello • 0571 794 512

met rooster of spleet

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV

STUNTZAAK.NL

LIJNGOOT
vanaf € 11,50 /meter 
excl. btwexcl. btw
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HET HAASJE ZIJN
Met twee paashaasoren op en volledig in 
het groen liggen mijn nichtje en ik plat op 
onze buiken in de struiken. Mijn nichtje is 
vijf en als je vijf bent wil je kabouters zien. 
Inmiddels ken ik de propperige puntmuts-
jes die bij ons in de tuin wonen een beetje 
dus we gingen goed voorbereid te werk.  
‘Kabouters vinden mensen eng. Ze houden 
alleen van dieren en zijn heel schuw,’ vertelde 
ik als ware Kabouter-connaisseur. Er werd een 
kaboutervergadering ingelast om de 
tactieken te bespreken. Het idee was 
simpel: als we ons zouden verkle-
den als dieren en niets zouden zeg-
gen, wennen de kabouters vanzelf. 

De korpschef van Politie Amster-
dam heeft vorige week aan de me-
dia laten weten na te denken over 
het toestaan van een hoofddoekje 
bij de Amsterdamse Politie. Wat 
wil het geval: 52% van de Mokummers heeft een niet-Nederlandse 
afkomst. Vind dan nog maar eens een agentje die zonder doek, kruis 
of keppel door de Grachtengordel wil dartelen. Da’s lastig. Door het 
hoofddoekje te ‘legaliseren’ hoopt de chef meer agenten aan te trekken. 
Eén wijkagente nam afgelopen zaterdag de proef op de som. Ze is geen 
moslima. Ze knoopte een doek om en ging de straten af om te kijken naar 
de reacties van het publiek. De pandaberen van Rhenen waren er niks 
bij: uit alle hoeken en gaten kwamen er enthousiastelingen die de agente 
steunen en toejuichten. Op internet scroll ik langs de reacties. ‘Aanpakken 
dat gekke wijf!’, ‘Keihard ontslaan’ en ‘Flikker dan op naar je eigen land’ 
zijn een greep uit de gezellige Letter-Lingo wat Facebookreacties heet.  
Politie Amsterdam reageerde op Twitter dat ze maatregelen zouden tref-
fen richting de betreffende agente. Ik mag lijen dat ‘maatregelen treffen’ 
in dit geval een bloemetje of doosje chocola bestellen is. 

‘Stil! Volgens mij hoor ik iets!’ Mijn nichtje kijkt me met haar helder-
blauwe kinderogen aan. 
‘Waar dan?’ fluister ik. 
‘Dáár!’ en ze wijst naar de rododendron. Niks te zien.
Drie uur hebben we in de struiken gelegen. Toen moest ze plassen en 
kregen we ‘t koud. Binnen ploffen we op het kleed voor de open haard 
en gooien onze paashaasoren af. 
‘Jammer, he?’ open ik voorzichtig het gesprek. 
Haar gezicht met wipneus schiet omhoog en ze kijkt me stralend aan. 
‘Nee, hoor. Ze moeten gewoon even wennen aan ons. Wedden dat het 
de volgende keer lukt? De volgende keer lukt het. Ze moeten gewoon 
langzaam wennen’

Ik kijk op mijn telefoon en krijg een appje van de wijkagente uit Amster-
dam. Ze zit op het kleed voor de verwarming en is verdrietig. Ze appt 
of het dom is wat ze heeft gedaan. Ze vraagt of de mensen niet snappen 
dat ze enkel haar (gelovige) medemens wilde helpen. Dat ze wil, dat 
in een stad waar meer dan de helft van de bevolking andere etnische 
afkomst heeft, ook zij bij de politie kunnen aansluiten. Zich kunnen 
identificeren met de handhavers der wet. Ze vraagt of het een schande 
is dat ze ’s ochtends een doekje om haar hoofd bond en daardoor in-
eens een andere politieagente lijkt te zijn. Ze wordt verketterd als Quasi 
Modo in de Notre Dame. Maak daar maar Amsterdam van. Mensen smij-
ten niet met tomaten maar met rake woordenreeksen. Om een doekje. 
Een doekje voor het bloeden voor  het Amsterdamse Moslima-hart. 
Mijn telefoon telt 21 berichten, allemaal van de agente. Ik app terug: 
‘Ze moeten gewoon even wennen. De volgende keer lukt het. Wedden?’ 

RK
Voor Fien
www.renskekruitbosch.nl

WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

‘Met twee paashaas-
oren op en volledig 
in het groen liggen 
mijn nichtje en ik 

plat op onze buiken 
in de struiken’

Gratis dauwtrappen 
bij Hof van Twello
TWELLO.- Op 25 mei, Hemelvaartsdag, kun je net als andere jaren 
weer tussen 7 en 9 uur ’s ochtends gratis het Blotevoetenpad lopen! 
Vanaf 09.00 uur wordt er entree gevraagd. Reserveren is niet nodig. 
Vanaf 9.30 uur begint het ontbijtbuffet. Prijs: €12,50 pp, kinderen tot 
12 jaar betalen halve prijs. Reserveren is niet nodig. In geval van een 
grote groep dan is het wel aan te bevelen een reservering te maken,  om 
verzekerd willen zijn van een plek. Bel dan even met 06-12635320. Tot 
ziens op Hemelvaartsdag!

Dauwtrappen met Ons Genoegen
TERWOLDE.- Op 25 mei zullen 
meerdere Terwoldenaren weer vroeg 
uit de veren zijn om te dauwtrappen 
met “Ons Genoegen”. Niet alleen de 
muzikanten, maar in de loop der ja-
ren is er een redelijke groep trouwe 
volgers ontstaan. Sinds jaar en dag 
wekt muziekvereniging “Ons Ge-
noegen” op Hemelvaartsdag vanaf 
06:00 uur inwoners van Terwolde en 
omgeving met vrolijke blaasmuziek.

Hemelvaartsdag eens op een andere, 
originele manier beginnen samen 
met andere vrolijke, vroege vogels? 
Sluit dan aan bij deze rondgang. Om 
6:00 uur vertrekken zij vanaf het 
Dorpshuis de Arend in Nijbroek om 
ook hier weer te eindigen.

Woont u aan de route; Dorpshuis 
de Arend, Middendijk, Breestuk, 
Zeedijk, Heegsestraat, Bandijk, Ys-

seldijk, Erveweg, Bosweg, Ossen-
kolkweg, Heegsestraat, Veenweg, 
Ruwerdweg, Bandijk, Heegsestraat, 
Zeedijk, Vaassenseweg, Middendijk, 
Dorpshuis Nijbroek.
En heeft u dieren langs deze route 
staan zou u deze dan weg willen ha-
len, indien dit nodig is. Als u hier 
toe niet in staat bent, dan kunt u dit 
aan ons doorgeven via info@onsge-
noegenterwolde.nl

Fietstocht voor het hele 
gezin bij Voorwaarts
TWELLO.- Voor donderdag 25 mei 
heeft de ontspanningscommisie van 
Voorwaarts een mooie fietsroute 
uitgezet rondom Twello. Er kunnen 
2 routes gefietst worden, de korte 
van ca. 25 km, of de wat langere 
route van 40 km. Onderweg zijn er 
mooie plekjes waar u kunt koffie 

drinken, picknicken en kunt genie-
ten van het mooie landschap. Een 
leuke fietstocht waar u met het hele 
gezin aan kunt deelnemen. De rou-
teboekjes, a 1 euro,  kunt u tussen 
9.00 uur en 11.00 uur ophalen in het 
clubgebouw van Voorwaarts aan de 
Kerklaan in Twello. 

Gevarieerde afstanden tijdens derde avondvierdaagse
POSTERENK.- Liefhebbers van de 
wandelsport kunnen vanaf dins-
dag 13 juni weer deelnemen aan de 
avondvierdaagse rondom Posterenk, 
Wilp en Bussloo. De start van het 
evenement is op alle avonden vanaf 
het ̀ Vierhuis` bij Zozijn, op landgoed 
De Lathmer. De te lopen afstanden 
zijn zeer gevarieerd. Er kan gekozen 
worden tussen 3, 6 of 10 kilometer. 
Voor wie niet alle avonden kan deel-
nemen is er ook een herinnering als 
men tenminste 3 avonden mee loopt. 
Het is zelfs mogelijk om slechts één 
of enkele avonden te lopen, hiervoor 
worden dagkaarten verkocht. De 
start is iedere avond tussen 18.30 en 
19.00 uur. De 3 kilometer route is rol-
stoelvriendelijk en hieraan kan dus 

iedereen deelnemen die in een rol-
stoel zit. De mensen die de rolstoel 
duwen betalen geen inschrijfgeld.  
De kosten t/m 16 jaar zijn voor 4 
avonden € 3,50 en een dagkaart kost 
1 euro. Voor volwassenen zijn de 
prijzen 5 euro en € 1,50. Dit jaar is 
het vooraf inschrijven alleen moge-
lijk via de basisscholen in de omge-
ving. 

Vrijwilligers gezocht
De wandelroutes lopen over het 
landgoed de Poll (dinsdag) en Wilp-
se klei (woensdag)  Bussloo en  Pos-
terenk (donderdag) en op vrijdag is 
er een fraaie route over landgoed 
Klein Noordijk. De wandelaars lo-
pen over paden waarvan de eigenaar 

speciaal toestemming heeft gegeven. 
Onderweg komen de wandelaars 
langs stempelposten en zijn er ge-
zonde versnaperingen en drinken. 
Op woensdag zal brassband Cres-
cendo gaan spelen en op vrijdag is 
de feestelijke intocht. Hiervoor ver-
zamelen de wandelaars en het pu-
bliek tussen 19.30 en 20.00 uur voor 
een gezamenlijke feestelijke intocht 
vanaf het kasteel op landgoed `De 
Lathmer`. De organisatie is blij met 
de vele vrijwilligers, maar men kan 
nog extra hulp gebruiken om één 
of meerdere avonden te helpen met 
het duwen van rolstoelen van de be-
woners van Zozijn. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met Dick Nijland 
(Zozijn) 088-57530000.

Diamanten huwelijksfeest 
Adri en Gerrie Alburg

TWELLO.- Donderdag 25 mei is het exact 60 jaar geleden dat Adri Al-
burg en Gerrie Denekamp de trappen van het toenmalige gemeentehuis 
in Twello betraden om in de echt te worden verbonden. Nu in 2017 en 
wel op Hemelvaartsdag kan het diamanten huwelijksfeest worden ge-
vierd met kinderen, kleinkinderen, familie en bekenden.

Bij het betreden van de woning aan 
de Parelhoendreef, waar Gerrie en 
Adri al ruim 20 jaar vertoeven, tref-
fen we een enthousiast echtpaar. De 
mijlpaal van 60 jaar huwelijk geeft 
dan ook alle reden voor een feestje, 
zo laat het bruidspaar weten. In de 
achter hen liggende 60 jaar is er 
vanzelfsprekend heel wat gebeurd. 
Op een emigratie poging (Canada) 
van twee jaar na, wonen Gerrie en 
Adri al 80 jaar in het dorp Twello. 
Ze hebben dan ook alle fases van de 
(dorps)veranderingen meegemaakt. 
Van de kleinschaligheid waarin ze 
opgroeiden is niet veel meer over. 
Adri’s ouderlijk huis stond destijds 
aan het Tuindorp (Rode dorp), de 
lagere schooljaren werden doorge-
bracht aan de toenmalige Wilpseweg 
(nu H.W. Iordensweg). Hierna werd, 
via vervolgopleidingen, de Grafische 

bedrijfstak zijn leef- en werkwereld. 
Gerrie woonde met ouders, broers en 
zusters, aan de Vermeersweg waar 
ook de Wilpse Dijkschool was geves-
tigd. De huishoudschool in Deventer 
was de volgende stap voor Gerrie die 
gezet moest worden. Daarna was het 
werken geblazen o.a. als caissière bij 
de destijds welbekende winkel Dul-
laert in de Lange Bisschopsstraat in 
Deventer. Hierna heeft Gerrie zich 
middels tal van cursussen ook we-
ten op te werken naar een baan in 
de grafische wereld. Tot de VUT 
gerechtigde leeftijd zich aan diende 
hebben beiden deze baan nooit als 
‘werk’ beschouwd, daarvoor waren 
de werkzaamheden te leuk, zo stel-
len ze. Vooral de technische veran-
deringen en vooruitgang maakten 
dit werk extra interessant. De vrije 
tijd die hierop volgde vroeg om een 

geheel andere invulling van hun le-
ven, maar die was snel gevonden. 
Het redacteurschap bij b.v. het Voor-
ster Nieuws werd en is nog steeds 
een van de hobby’s van Adri waar 
veel tijd in gaat zitten. Daarnaast 
wordt er door beiden geschilderd, 
gesport, gefietst, gewandeld en op 
vakantie gegaan. En er is uiteraard 
de tuin die onderhouden moet wor-
den, maar ook die geeft de nodige 
voldoening. Gerrie en Adri hebben 
twee dochters die weer gezorgd 
hebben voor drie kleinkinderen en 
waarbij de nu 3-jarige achterklein-
dochter nog weer een extra dimen-
sie aan hun leven heeft toegevoegd. 
Het diamanten huwelijksfeest staat 
voor de deur, alle reden voor een 
feestje dus, ‘Morgen gaan we genie-
ten van een feestje bij Korderijnk 
met familie, vrienden en kennissen’, 
vertelt Adri. Het geplande bezoek 
van Burgemeester Penninx, en de  
felicitatiebrief van de Koning en Ko-
ningin worden ervaren als een bij-
zondere eer, dit maakt alles nog eens 
extra feestelijk.

http://www.renskekruitbosch.nl
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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

 Ronde-tafelgesprekken maandag 29 mei 2017 
 (LET OP: verschillende aanvangstijden!)

Doel
Op maandag 29 mei 2017 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. In 
deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde on-
derwerpen, ter voorbereiding op de raadsvergaderingen van 12 en 19 juni 2017.

De aanvangstijdstippen ná de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze 
gesprekken eerder of later beginnen.
 
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij 
te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in de ronde-tafelgesprekken aan de 
raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich 
via de griffi  e hiervoor melden: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van 
de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Maandag 29 mei 17.30 uur (raadzaal) 

1. Jaarstukken 2016 gemeente Voorst
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarstukken 2016 met een voordelig 
resultaat van € 982.900 vast te stellen. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag 
(programmaverantwoording en paragrafen) en jaarrekening (balans, overzicht 
van baten en lasten en bijlage specifi eke uitkeringen). De jaarstukken vormen het 
sluitstuk van de budgetcyclus 2016.

2. Voortgangsbericht 2017 gemeente Voorst 
Het Voortgangsbericht is het eerste bijsturingsdocument in de planning & con-
trolcyclus 2017. Het voortgangsbericht zorgt in de eerste helft van het jaar voor 
tussentijdse informatie aan de gemeenteraad over de actuele ontwikkelingen bin-
nen het lopende begrotingsjaar en de mogelijke structurele afwijkingen die hieruit 
voortvloeien. Aan de gemeenteraad wordt nu voorgesteld het nadeel van in totaal 
€ 91.000 voor het jaar 2017 ten laste brengen van het voordelig begrotingsresul-
taat 2017 en de uit het Voortgangsbericht 2017 voortvloeiende budgetwijziging 
vast te stellen; en dit bij de opstelling van de begroting 2018 te verwerken.

3. Prioriteitennota 2018 
De Prioriteitennota is het eerste document in de planning & controlcyclus voor het 
jaar 2018. De Prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van 
beleid en fi nanciën. De gemeenteraad bepaalt bij de vaststelling de uitgangspun-
ten voor de nieuwe meerjarenbegroting. Aan deze Prioriteitennota 2018 zijn de 
volgende raadsvoorstellen gekoppeld: 1 Nota Vitaal Voorst; 2 Verduurzaming en 
revitalisatie gemeentehuis; 3 Precariobelasting. Deze onderwerpen staan ook op 
de agenda van de ronde-tafelgesprekken, zie hierna.

Maandag 29 mei 19.45 uur (raadzaal)

1. Nota Vitaal Voorst: lokaal gezondheidsbeleid en sport- en beweegbeleid
Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) stelt de gemeenteraad elke vier 
jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid vast. Deze Nota Vitaal Voorst komt op 
een moment dat het project Transformatie Preventie Sociaal Domein volop in uit-
voering is: gezondheid en sport en bewegen zijn onlosmakelijk verbonden met 
preventie, aldus het college. Daarom is in de Nota Vitaal Voorst het integraal wer-
ken met andere beleidsterreinen in en buiten het sociaal domein als uitgangspunt 
opgenomen.

2. Verduurzaming en revitalisering gemeentehuis
In het collegeprogramma staat dat het gemeentehuis de komende decennia het 
bestuurlijk centrum van de Voorster gemeenschap blijft. Het college heeft in een 
visiedocument ‘Transformatie van gemeentehuis naar huis voor de gemeente’, zijn 
ambitie en visie op de gewenste gemeentelijke huisvesting vastgelegd en op basis 
daarvan hun voorkeurscenario gekozen. Nu stelt het college aan de gemeenteraad 
voor een ‘Go’ te geven voor de verduurzaming en revitalisatie van het gemeente-
huis door een keus te maken over het te volgen scenario en bijbehorend budget 
beschikbaar te stellen voor het zetten van de volgende stap. Ten slotte heeft het 
voorstel tot doel de totale fi nanciële gevolgen van deze verduurzaming en revita-
lisatie te regelen in de begroting.

3. Precariobelasting
Het college heeft een notitie opgesteld met uitgebreide informatie over de pre-
carioheffi  ng en de compensatie, opdat de gemeenteraad een besluit kan nemen 
in het kader van de prioriteitennota: ‘Bijlage met uitleg en aanbevelingen over 

de toekomst van de precariobelasting’. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld 
om tot 2022 precariobelasting te blijven heff en; de compensatie van wat Vitens 
doorberekent in 3 jaar af te bouwen; maar de minima over de volledige looptijd 
te compenseren. De opbrengsten van de precariobelasting maken in het voorstel 
geen onderdeel uit van de exploitatiebegroting.

4. Raadsmededeling over verkeersveiligheid Twello
Op 10 april 2017 is de studie naar de verkeersveiligheid in Twello ‘Een verkeers-
veilig en leefbaar Twello’ besproken in de gemeenteraad. Tijdens het verkennend 
debat is gesproken over een mogelijke alternatieve route voor het verkeer naar 
het bedrijventerrein Nijverheid. Deze route loopt achter Horesca Lieferink langs. 
De hoeveelheid (vracht-) verkeer in de Molendwarsstraat wordt minder door deze 
extra route. In deze raadsmededeling wordt hier nader op ingegaan. Het voorlig-
gende raadsvoorstel is niet gewijzigd. Het fi nale debat over het raadsvoorstel over 
verkeersveiligheid Twello wordt gevoerd in de raadsvergadering van 12 juni 2017. 
Het besluit is voorzien voor 19 juni 2017.

Maandag 29 mei 21.45 uur (raadzaal)

De gemeente Voorst werkt op diverse terreinen samen met andere overheden, 
vooral andere gemeentes. Deze samenwerkingsverbanden leggen jaarlijks hun 
conceptbegrotingen voor aan de deelnemende gemeentes, zodat de gemeentera-
den desgewenst een zienswijze (= een voorstel tot wijziging) kunnen indienen. Dit 
heet een voorhangprocedure. Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt 
daarna een besluit over de begroting, met inachtneming van de zienswijzen. Daar-
naast krijgt de gemeenteraad jaarlijks het (fi nanciële) verslag over het vorige jaar 
van elk van de samenwerkingsverbanden, ter kennisneming. Op de agenda staan:

1.  Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Begroting 2018 – 2021 en jaar-
stukken 2016

2.  Regionale Vervoerscentrale PlusOV: Begroting 2018 en (andere) fi nanciële as-
pecten

3.  Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Begroting 2018
4. Delta: Gewijzigde begroting 2017 en begroting 2018
5. GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2018
6.  Tribuut Belastingsamenwerking: Kadernota 2018 – 2021 en Begroting 2018 en
7. Regio Stedendriehoek: Begroting 2018
 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien via voorst.
raadsinformatie.nl of via de (gratis) App Politiek Portaal Pu-
blieksapplicatie. In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, 
zodat u tijdens de vergaderingen de stukken digitaal kunt bekij-

ken via uw eigen apparatuur.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de 
ronde-tafelge sprek ken of een brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de 
raad is: raad@voorst.nl of postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
12 juni  10.00 uur Raadsvergadering  gemeentehuis in Twello
19 juni  19.30 uur Raadsvergadering  gemeentehuis in Twello
26 juni  19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis in Twello
3 juli  19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis in Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informa-
tie over de raadsleden.

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette Jansen(0571- 27 92 17. U 
kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u 
op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden en hieronder:
  Sander Stronks, fractievoorzitter Gemeente Belangen, 
 s.stronks@voorst.nl / 06-51 34 02 74
  Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, 
 r.kooij@voorst.nl / 06-55 33 52 72
  Cees Booster, fractievoorzitter CDA, 
 c.booster@voorst.nl / 0571-27 27 81
  Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, 
 e.nobel@voorst.nl / 0571-29 22 13
  Annetta Lasance, fractievoorzitter D66, 
 annetta.lasance@voorst.nl / 0571-29 24 51
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bandijk 35 in Terwolde Tentoonstelling IJsselbiënnale van 15 juni tot 23 september 2017 
(middagen)

Vergunning verleend* BW-2017-0087

Bosweg 12-14 in Klarenbeek Vriendenvoetbaltoernooi op 25 juni 2017 van 9.00 uur tot  
20.00 uur

Vergunning verleend* BW-2017-0106

Knibbelallee 3 in Wilp Afterdauw Pop 2017 op 25 mei 2017 van 14.00 uur tot  
21.00 uur

Vergunning verleend* BW-2017-0105

Rijksstraatweg 126A in Twello Bruiloft op 1 september 2017 van 14.00 uur tot 23.00 uur Toestemming verleend BW-2017-0107

Tiendijkenseweg 4 in Teuge Familiefeest op 24 juni 2017 van 20.00 uur tot 24.00 uur Ontheffing verleend* BW-2017-0110

Beleid en regelgeving

Gemeente Voorst Aanwijzing gebieden waar het toegestaan of (gedeeltelijk) 
verboden is een hemelwater- of grondwateraansluiting aan te 
sluiten of aangesloten te houden en daardoor te lozen op het 
gemengde, vuilwater- of drukriool 

Ontwerpbesluit Z-17-00280_2017-23717

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hoevenallee 2 in Terwolde Wijzigen van agrarisch naar wonen Ontwerpwijzigingsplan NL.IMRO.0285.20238-OW00

Leemsteeg 24 in Wilp Wijzigen van bedrijf naar wonen Ontwerpwijzigingsplan NL.IMRO.0285.20240-OW00

Milieumelding

Molenallee 53 in Wilp Uitbreiden sportaccommodatie Melding ontvangen Z-MELD840-2017-000467

Sluinerweg (kad. Voorst R 742) in Wilp Uitbreiden inrichting met kweekkas Melding ontvangen Z-MELD840-2017-000450

Omgevingsvergunning

Bloemenksweg 38 in Voorst Aanleggen parkeerplaatsen en plaatsen keermuur Vergunning verleend* SXO-2017-0276

Bloemenksweg 39 in Voorst Wijzigen bedrijfsactiviteiten Aanvraag ontvangen SXO-2017-0446

Bonenakker-Broodakker (kad. Voorst S 
795, 796, 806, 807) in Twello

Bouwen 30 huurwoningen inclusief bergingen en erfafscheidin-
gen

Aanvraag ontvangen SXO-2017-0459

Boszegge 13  in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2017-0325

Deventerweg 21 in Voorst Bouwen tuinhuis Aanvraag ontvangen SXO-2017-0443

Deventerweg 28 in Voorst Plaatsen overkapping Vergunning verleend* SXO-2017-0205

Henri Dunantstraat 26 in Twello Realiseren uitweg Aanvraag ontvangen SXO-2017-0460

Kerklaan 12 in Twello Plaatsen tijdelijke huisvesting bij basisschool Aanvraag ontvangen SXO-2017-0442

Oude Rijksstraatweg 50 in Twello Wijzigen bedrijfsactiviteiten Vergunning verleend* SXO-2017-0301/ 
Z-MELD840-2016-001911

Postakker 15 in Wilp Plaatsen van 20 grond-zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2017-0453

Postweg 5 in Klarenbeek Bouwen woning en realiseren uitweg Vergunning verleend* SXO-2017-0346

Rijksstraatweg (tussen Apeldoorn- 
Deventer)

Opwaarderen fietscorridor Vergunning verleend* SXO-2017-0182

Stobbenakker (kad. Voorst S 703) in 
Twello

Bouwen woning met bijgebouw (vergunningvrij) Aanvraag ontvangen SXO-2017-0447

‘t Holthuis in Twello Kappen 1 beuk Vergunning verleend* SXO-2017-0310

Veilingstraat 26 in Twello Veranderen bedrijfsfunctie Aanvraag ontvangen SXO-2017-0450

Zeedijk 11 in Nijbroek Bouwen veldschuur Aanvraag ontvangen SXO-2017-0444

Zonnenbergstraat 48 in Wilp Plaatsen mestkelder Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2016-0962

Zonnenbergstraat 54 in Wilp Plaatsen mestkelder Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2016-0960

Sloopmelding

Molendwarsstraat 22 in Twello Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2017-0445

Rijksstraatweg 42 in Twello Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2017-0451

Torenweg 1 in Twello Slopen woning Melding ontvangen SXO-2017-0454

bekendmakingen
Week 21: 24-05-2017

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast 
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek 
geordend, en als dit mogelijk is ook op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot 
een of meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op 
www.voorst.nl/actueel/bekendmakingen/. Hebt 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.

* Tegen de genoemde toe-
stemmingverlening door het 
college van burgemeester en 
wethouders of de burgemees-
ter kan een belanghebbende 
bezwaar indienen bij het col-
lege van burgemeester en wet-
houders (of de burgemeester, 
afhankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Post-
bus 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 kunt u bellen met 
0571-27 99 11. Omdat een be-
zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan ook een ver-
zoek tot een voorlopige voor-
ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

 Maandag 29 mei 2017 vindt 
er een mandaatvergadering van 

de welstandscommissie plaats.

Plaats:  gemeentehuis van de 
 gemeente Voorst
 H.W. Iordensweg 17 
 in Twello
Aanvang: 12.30 uur

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) wordt bekend gemaakt op 
www.voorst.nl en aan de balie 
Vergunningen en Handhaving.

Conform artikel 12 van de Wo-

ningwet is deze vergadering 
openbaar. Als u aanwezig wilt 
zijn, dan horen wij dat graag van 
u. 

Houdt u er als derde belangheb-
bende ook rekening mee dat een 
ingediend bouwplan al behan-
deld kan zijn in een welstands-
vergadering.

 Woensdag 31 mei 2017 vindt 
er een vergadering van de wel-
standscommissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst 
met de te behandelen bouw-
plannen worden op www.
voorst.nl bekend gemaakt. U 
kunt ook telefonisch contact 
opnemen met de afdeling Ver-
gunningen en Handhaving.
Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar.

 De balie Vergunningen en 
Handhaving is op werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, 0571-27 93 37.



voorstwijzer

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

Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Inloopavond herinrichting Duistervoordseweg

 PMD-container omruilen?

afvalinformatie

 Afvalinzameling rond Hemelvaartsdag 

Gebied 4 grijze container
De inzameling van Hemel-
vaartsdag donderdag 25 mei 
is verplaatst naar zaterdag 27 
mei 2017. 

Check uw persoonlijke digitale 
afvalwijzer op recyclemanager.
nl/afvalkalender of download 
de Recyclemanager als app op 
uw mobiele telefoon.

Voorjaars 
KCA-inzameling
De voorjaars KCA-inzameling 
van Hemelvaartsdag donder-
dag 25 mei is verplaatst naar 
vrijdag 26 mei 2017.

Sinds 1 januari dit jaar wordt 
het PMD-afval (plastic verpak-
kingsafval, metalen verpak-
kingen en drankenkartons) 
ingezameld met behulp van 
containers. Inwoners hebben 
deze PMD-container met oran-
je deksel eind vorig jaar ont-
vangen. 

Standaard 240 liter 
Inwoners hebben standaard 
een 240 liter container (iets 
breder dan de andere contai-
ners) ontvangen. Naar keuze 
was ook een 180 liter contai-
ner mogelijk (zelfde formaat 
als de grijze container). Inwo-
ners die deze kleinere variant 
van 180 liter wilden ontvan-
gen konden dit doorgeven aan 
de gemeente.

Ander formaat 
PMD-container?
U hebt de PMD-container nu 
een half jaar in gebruik. We 
kunnen ons voorstellen dat u 
nu misschien een andere keu-
ze zou maken in het formaat 
van de container: bijvoorbeeld 
als de container te klein blijkt 
te zijn gezien uw hoeveelheid 
PMD-afval, of juist te groot. 
Daarom gaat de gemeente in-

ventariseren hoeveel inwoners 
hun PMD-container tegen een 
ander formaat willen ruilen. Op 
basis van dit aantal besluit de 
gemeente of zij een ‘omwisselac-
tie PMD-containers’ gaat houden. 

Aanmelden omwisselactie
Als u interesse heeft om uw 
PMD-container (tijdens de even-
tuele omwisselactie zonder 
kosten, normaal betaalt u € 51 
per aanvraag) om te ruilen voor 
een andere maat, dan kunt u 
dit tot 1 juni 2017 doorgeven: 
h.stormink@voorst.nl of via de 
Afvallijn 0571-27 93 58. Bij uw 
aanmelding graag de volgende 
informatie doorgeven:
 Naam
 Adres
 Telefoonnummer
 Uw keuze:
  A. van 240 liter naar 180 lt
  B. van 180 liter naar 240 lt
  C.  van geen PMD-container 

naar een 180 lt container
  D. van geen PMD-container 

naar een 240 lt container
  E. ik lever mijn PMD-con-

tainer in en breng voortaan 
zelf mijn PMD-afval in door-
zichtige zakken naar één van 
de drie brengpunten (in Ter-
wolde, Voorst en Twello)

CRO-Teuge vergadert

De Commissie Regionaal Overleg Teuge vergadert op woensdag 
31 mei. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van de 
gemeente Voorst (H.W. Iordensweg 17, Twello) van 19.00 tot ca. 
21.00 uur en is openbaar. De vergaderstukken kunt u downloaden 
via www.croteuge.nl

Gesloten op 25 en 26 mei

Het gemeentehuis en de ge-
meentewerf zijn net zoals het 
CJG Voorst (Centrum voor Jeugd 
en Gezin) en het Maatschappelijk 
Netwerk Voorst in het Kulturhus 
de gehele dag gesloten op don-
derdag 25 mei (Hemelvaartsdag) 
en vrijdag 26 mei.

Spoedeisende zaken 
Voor aangifte van overlijden kunt 

u contact opnemen met de ge-
meente Voorst, Jan Uiterweerd 06 
– 10 47 89 84 of Diny Boerkamp-
Brugman 06 - 10 80 94 50. Bij 
spoedeisende zaken in de open-
bare ruimte (zoals een gevaarlijke 
wegverzakking of omgewaaide 
boom) die niet kunnen wachten 
tot de eerstvolgende werkdag, 
belt u de Calamiteitenlijn 0571-
27 37 60 (24 uur per dag). 

Tijdens de feestdagen en bui-
ten de openingstijden zijn Vei-
lig Thuis en Spoedeisende Zorg 
(voor jeugd) via de gebruikelijke 
telefoonnummers bereikbaar:
 Veilig Thuis 0800 -20 00
  Spoedeisende Zorg (voor 

jeugd) 0900 – 99 55 599
  Spoedeisende hulp bij psy-

chiatrische- en psychosoci-
ale problemen: via dienst-
doende huisarts(enpost)

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl

  F. een extra 180 lt PMD-
container (u betaalt hier-
voor eenmalig € 35)

  G. een extra 240 lt PMD-
container (u betaalt hier-
voor eenmalig € 35)

Let op: de container die u 
krijgt kan al eerder gebruikt 
zijn, deze is dan uiteraard 
eerst schoongemaakt.  

Uw aanmelding neemt de ge-
meente mee in haar besluit-
vorming om wel of niet tot 
een omruilactie over te gaan. 
Als de gemeente in juli besluit 
om een omruilactie te houden, 
dan nemen wij contact met u 
op over een omwisselmoment. 

De gemeente Voorst gaat samen 
met de ondernemersvereniging 
Twello Centrum het centrum 
van Twello herinrichten. De ge-
faseerde uitvoering van de her-
inrichting start in 2018 met de 
eerste fase. Voordat de plannen 
definitief uitgewerkt worden or-
ganiseert de gemeente eerst een 
inloopavond om het conceptplan 
te bekijken op donderdag 1 juni 
van 18.00 uur tot 20.00 uur in de 
passage naast de Expert (Duis-
tervoordsewg 11) in Twello. 

Centrumplan Twello
De gemeente vindt het belangrijk 
om het centrum van Twello aan-
trekkelijk te houden voor bewo-
ners, ondernemers en winkelend 
publiek. Daarnaast is de riolering 
aan vervanging toe en wordt er 
een regenwaterriool aangelegd. 
Architect Kor Zijnstra, enkele on-
dernemers aan de Duistervoor-
dseweg en de gemeente hebben 
daarom samen een conceptplan 
opgesteld voor een gefaseerde 
herinrichting voor het gedeelte 

Duistervoordseweg vanaf de Sta-
tionsstraat tot aan de Grote Bar-
teldweg.

Informatie en uitleg
Tijdens de inloopavond kunt 
u het voorgenomen herinrich-
tingsplan bekijken. Architect Kor 
Zijnstra, enkele ondernemers en 
medewerkers van de gemeente 
zijn aanwezig om toelichting te 
geven op het plan en om vragen 
te beantwoorden. Vanaf 2 juni 
2017 kunt u het plan ook op 
www.voorst.nl bekijken.

Reageren
U kunt tot 10 juni 2017 reageren 
op het conceptplan door een mail 
te sturen naar gemeente@voorst.
nl . Het is ook mogelijk om tij-
dens de inloopavond op 1 juni uw 
reactie te geven. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Voorst, Geert 
Meijerink, g.meijerink@voorst.nl 
, 0571-27 93 28 of Egbert van de 
Streek e.vandestreek@voorst.nl , 
0571-27 93 70.

www.voorst.nl

in voorst
verbouwen
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Nog geen nieuwe flappentap in 
kleine kernen
TERWOLDE.- Zoals algemeen bekend mag worden verondersteld 
worden nogal wat pinautomaten in de kleine kernen ontmanteld. Dat 
gebeurd door de mensen van de Rabobank omdat veel automaten bij 
plofkraken van die machines een te groot gevaar voor de belendende 
panden oplevert. Dat is een gegeven wat absoluut niet onderschat mag 
worden. De andere kant van de medaille wordt natuurlijk gevormd 
doordat de leefbaarheid van het platteland door het verdwijnen van 
die voorzieningen, opnieuw, ernstig wordt aangetast. Het is dus van 
het grootste belang dat oplossingen uit deze impasse worden gevon-
den. De Rabobank levert aan diegenen die daar behoefte aan hebben 
de mogelijkheid om geld aan huis te bezorgen, maar die dienst is niet 
gratis en wordt door veel klanten nogal gewantrouwd. Natuurlijk is het 
tot nader orde ook mogelijk om centraal geld te pinnen, bijvoorbeeld in 
Twello of Deventer. Dat is een optie die ook niet voor iedereen opgaat en 
natuurlijk kunnen de mensen hun geld weer zoals vroeger in een oude 
sok achter in de kast bewaren, maar of dat nou de bedoeling is kan ook 
worden betwist. Met andere woorden, de mensen in de kleine kernen 
en het daarbij behorende platteland zitten behoorlijk in een impasse, 
die enkel kan worden doorbroken door creatief denken en handelen 
van belanghebbenden uit de financiële sector. Dat kost natuurlijk tijd en 
geld, maar als er niets gebeurd zullen in deze impasse enkel verliezers 
kunnen worden genoteerd. De boeren, burgers en buitenlui omdat zij 
een belangrijk stuk van hun voorzieningen kwijt zijn geraakt, maar ook 
de financiële sector omdat zij niet alleen veel good will kwijt raken, 
maar vermoedelijk op termijn ook een behoorlijk deel van hun klanten-
potentieel zullen zien afkalven.

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN

Fotoboek Terwolde tweede 
druk bijna uitverkocht
TERWOLDE.- Van het Fotoboek Terwolde door Jan Lubberts en Lam-
mert Lugtenberg is in korte tijd de tweede druk zo goed als uitverkocht. 
Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar voor geïnteresseerden 
die hierop hebben ingetekend, maar de samenstellers hebben besloten 
dat die exemplaren tot 27 mei bij de plaatselijke supermarkt de Lelie 
kunnen worden afgehaald. Die boeken die dan nog niet zijn afgehaald 
zullen vanaf dan in de vrije verkoop gaan.

Eerste editie Classic Café 
POSTERENK.- Bent u in het bezit van een klassieke auto of motor, of liefheb-
ber hiervan? Dan bent u welkom tijdens de eerste editie van Classic Café. Het 
doel van deze dag is het showen van een klassieke auto of motor aan gelijkge-
stemde passionisten en het aanwezige publiek. Het concept voor dergelijke 
bijeenkomsten waar klassieke en bijzondere auto’s en een goede kop koffie 
centraal staan is over komen waaien uit Amerika. In Nederland worden al 
een aantal jaren op verschillende plekken  `Cars & Coffee`meetings gehou-
den. Iedere bezitter of liefhebber van een klassieke auto, motor of sportauto 
is van harte welkom op 28 Mei tussen 11.00 en 13.00 uur bij Pampus aan de 
Knibbelallee 3 te Wilp. 

Groot feest: opening van het 100ste 
Klompenpad en Klompenpadmeerdaagse
 

REGIO.- Op 31 mei 2017 wordt het 100ste Klompenpad geopend. Toen 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht 
het eerste Klompenpad openden in 2002, verwachtten ze niet dat dit 15 
jaar later uitgegroeid zou zijn tot een routenetwerk met 100 Klompen-
paden en meer dan 1.000 vrijwilligers. Om dit groots te vieren is er in 
de vier dagen voor de opening een heuse Klompenpadmeerdaagse. Van 
zaterdag 27 t/m dinsdag 30 mei kun je meewandelen op een Klompen-
pad. 

Klompenpadmeerdaagse
De wandelingen worden georgani-
seerd door de lokale Klompenpad-
beheervrijwilligers. Maak tijdens 
deze Klompenpadmeerdaagse op 
een andere manier kennis met de 
Klompenpaden en de vrijwilligers 
die de Klompenpaden onderhou-
den! Er zijn 29 wandelingen waar je 
uit kunt kiezen. Op zaterdag en zon-

dag zijn de wandelingen ’s middags 
en op maandag en dinsdag kan je ’s 
avonds lekker meewandelen. Kijk 
voor meer informatie over de wan-
delingen op www.klompenpaden.
nl/100-klompenpaden/. Klompen 
aan, rugzak op en gaan!
 
Opening 100ste Klompenpad
Op woensdagmiddag 31 mei a.s. 

opent Landschap Erfgoed Utrecht 
het Jufferpad. Een mijlpaal, want 
het is het 100ste Klompenpad. Alle 
geïnteresseerden worden uitgeno-
digd om dit van 15.30 tot18.30 uur 
mee te vieren op Fort aan de Buur-
steeg in Renswoude. De Bosnimf 
ontvangt je graag voor een leuke 
middag met een gevarieerd pro-
gramma. Dhr. Van Beek, commis-
saris van de Koning in Utrecht, dhr. 
Cornielje, commissaris van de Ko-
ning in Gelderland en mevr. Klip-
Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei 
en Veluwe verrichten de officiële 
openingshandeling. Daarna zijn er 
leuke workshops waar iedereen aan 
mee kan doen. Ook wordt ook het 
boek ’50 nieuwe Klompenpaden’ 
gepresenteerd. 

Kijk voor meer informatie en om je 
aan te melden op www.landscha-
perfgoedutrecht.nl.
 
Over Klompenpaden
Klompenpaden zijn populair. De 
makers van Klompenpaden - Land-
schap Erfgoed Utrecht en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland - wil-
len dat iedereen al wandelend kan 
genieten van de mooie omgeving. 
Lekker struinen door het weiland, 
kleine doorsteekjes ontdekken, een 
kop koffie bij een boerenerf. Ge-
nieten van frisse lucht, rust en de 
streek. Klompenpaden bieden een 
unieke combinatie van wandelen 
over herstelde historische paden en 
boerenland. 

Kijk voor meer informatie op www.
klompenpaden.nl

Buitengebied van Twello

Evenement op dé strandtent van de Stedendriehoek

Brodazz Beach Live at the Beach
BUSSLOO.- Ben je er weleens geweest, bij Brodazz Beach? Het bevindt 
zich op Bussloo (Zandwal 1, Voorst), naast restaurant Hofstede De Mid-
delburg.  Gelegen aan het water, met een heus zandstrand en een re-
laxte uitstraling: dé strandtent in de Stedendriehoek! Bij Brodazz Beach 
vinden verschillende evenementen plaats, door het hele jaar heen.

Live at the Beach
Zo eens in de maand vindt er in mei, 
juni, juli en augustus een live eve-
nement plaats: Live at the Beach. 
Tijdens Live at the Beach treedt 
een aantal artiesten/bands op (semi 
akoestisch), en daarna is er ruimte 
voor een jam. 
Hiervoor hoeft geen entree betaald te 
worden.

De inwendige mens
Voor de lekkere trek kun je zelf je 
pizza samenstellen die in een pizza-
oven bereid wordt, er zijn hot-dogs: 
daarnaast kun je van de kaart bestel-
len.

Vervoer
Bij voldoende aanmeldingen kun je 
voor 12,50 euro per persoon met een 

pendelbus heen en weer naar Bro-
dazz Beach. Hiervoor moet je je in 
de week voorafgaand aan Live at the 
Beach opgeven.

Muziek
Ze zijn nog op zoek naar bands/
zangers/zangeressen voor dit evene-
ment. Wil jij wel een keer optreden 
tijdens Brodazz Beach Live? Of wil 
je meedoen met de jam?

Contact
Wil je meerijden met de pendelbus, 
en/of wil je komen optreden? Mail 
dan naar jolande@reddendebengel.
nl;  Live at the Beach wordt gehou-
den op: 10 juni, 29 juli, 26 augustus
tijd: 17.00 – 23.00 uur; entree: gratis; 
gebruik pendelbus: 12,50 euro (van 
tevoren aanmelden)

volg ons ook op social media 
www.voorsternieuws.nl

Ten Hove Installatietechniek 
in hogere sferen

KLARENBEEK.- Afgelopen vrijdag gingen in het weiland achter het be-
drijf van Ten Hove Installatietechniek in Klarenbeek twee luchtballon-
nen omhoog. Harry ten Hove vierde het 20-jarig bestaan van zijn bedrijf 
en ter ere daarvan had hij een ballonvaart voor alle personeelsleden 
geregeld.  

Op 1 april 1997 is Harry thuis in 
Bussloo begonnen met een een-
manszaak en heeft zich daarna ge-
vestigd in Klarenbeek. Het bedrijf is 
inmiddels een begrip geworden in 
de regio en ook daar buiten en telt 
25 medewerkers. 

Ten Hove heeft een breed klanten-
bestand, zoals meerdere zorginstel-

lingen en  industriële-  en utiliteits-
bedrijven. Recente projecten zijn 
onder meer zorggebouwen renove-
ren, rvs leidingwerk bij slachterij 
vernieuwen en het vervangen van 
koelmachines.  Maar ook de particu-
liere markt wordt zeker niet verge-
ten. Het bedrijf wil zich de komende 
jaren verder specialiseren in duur-
zaamheidsprojecten en uitbreiding 

van het technisch beheer. 

De ballonvaart was al eerder uitge-
steld vanwege slecht weer en afge-
lopen vrijdag zat het weer ook niet 
mee.  Rond de klok van 20.00 uur 
was het weer toch zodanig opge-
klaard dat de ballonnen werden op-
gelaten en onder toezicht van vele 
belangstellenden de lucht in gingen. 
Een prachtige ballonvaart over de 
gemeente Voorst die eindigde in Nij-
broek. Bij terugkomst aan het bedrijf 
werd nog even gezellig nagepraat 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. 

Medewerkers van Ten Hove Installatietechniek zijn weer een ervaring rijker. 

http://www.klompenpaden.nl/100-klompenpaden/
http://www.klompenpaden.nl/100-klompenpaden/
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl
http://www.klompenpaden.nl
http://www.klompenpaden.nl
mailto:jolande@reddendebengel.nl
mailto:jolande@reddendebengel.nl


Wijnholds Optiek • Duistervoordseweg 5, Twello

Tel: 0571-277066 • www.wijnholdsoptiek.nl

brilmode

contactlenzen

oogzorgWijnholds   Optiek

Alleen op 
26 mei 

koop je 2 superleuke 
Nooz-leesbrilletjes 

voor € 30,- 
(i.p.v.: € 39,90)

Noord- en Oost-Gelderland

BerendsSlump_2014.pdf   1   03-07-14   12:56

Twello Duistervoordseweg 6 
Tel. (0571) 27 52 00
TRENDY MODE VOOR HEM EN HAAR

2E ARTIKEL
KORTING*50%

* Niet in combinatie 
 met andere aanbiedingen. 
 Uitgaande van de duurste

1 brood(wit of tarwe)
6 krentenbollen
6 bolletjes
½ sucadebrood
2 gevulde koeken

Duistervoordseweg 10  Twello   Tel. (0571) 27 13 51

Samen €10.-

Goed gevulde big-shopper

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

Dekbed-
overtrekken

van €39,95 voor 

€29,95
ook verkrijgbaar in 2 persoons en 

lits-jumeaux

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271 346

Koptelefoon
Royal headphone

0,99
14,99

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

 Iedere klant: 
gratis meloen

(zolang de voorraad strekt)

Pocketvering matras Camelia

2e matras voor 
de halve prijs Alleen geldig op 

vrijdag 26 mei

70x200 cm voor 299,- | 80x200 cm voor 369,- | 90x200 cm voor 399,-

299,-
70x200 cm

22 cm hoog, Geneste pocketvering matras voorzien van 7 zones
Afgedekt met comfortschuim HR40S, Voorzien van antiallergisch dacron
Voorzien van luxe dubbeldoek tijk, afneembaar, Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort
Leverbaar in breedtematen 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 160, 180 en 200 cm,
Leverbaar in lengtematen 190, 200, 210 en 220 cm

www.pijnappel.info

  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526
Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

Binnendijk

Suikerbrood 
uit eigen bakkerij

€1,-per stuk
van 2.00 voor

Alleen geldig op vrijdag 26 mei 2017

Duistervoordseweg
Vrijdag 26 mei

Volg ons op facebook en maak 
kans op een cadeaupakket 
#Duistervoordseweg



HELE COLLECTIE

NIET I.C.M ANDERE ACTIES/AANBIEDINGEN

20% KORTING

ALLEEN VRIJDAG 26 MEI

Duistervoordseweg 15 Twello   
telefoon (0571)  27 70 50

www.sophielingerie.nl

Bij aankoop 
vanaf €100

een paar zomerpanty,s 
twv 10,95 cadeau

Catharina’s Choice+ | Duistervoordseweg 9a 7391 CA Twello
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2e broek 
voor de helft

Modeshows om 14.00, 
16.00 en 19.00 uur

met demonstraties van

15% korting 
op alle 

zonnebrillen
Oogwereld Jos
Duistervoordseweg 12a | 7391 CD Twello
T. +31(0)571 27 32 71 | www.oogwereld.nl
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Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271 346

Koptelefoon
Royal headphone

0,99
14,99

Pocketvering matras Camelia

2e matras voor 
de halve prijs Alleen geldig op 

vrijdag 26 mei

70x200 cm voor 299,- | 80x200 cm voor 369,- | 90x200 cm voor 399,-

299,-
70x200 cm

22 cm hoog, Geneste pocketvering matras voorzien van 7 zones
Afgedekt met comfortschuim HR40S, Voorzien van antiallergisch dacron
Voorzien van luxe dubbeldoek tijk, afneembaar, Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort
Leverbaar in breedtematen 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 160, 180 en 200 cm,
Leverbaar in lengtematen 190, 200, 210 en 220 cm

www.pijnappel.info

  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526
Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

2E ARTIKEL
KORTING*50%

* Niet in combinatie 
 met andere aanbiedingen. 
 Uitgaande van de duurste

Duistervoordseweg
Vrijdag 26 mei

-  De acties zijn alleen geldig bij 
 de Duistervoordseweg
-  Actie’s zijn op=op
-  Alleen geldig op vrijdag 26 mei
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facebook.com/Wilps-Volksfeestvolg ons via: @WilpsVolksfeest
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234juni20172-3-4 juni 2017
Volksfeest

ZONDAG 4 JUNIvRIJDAG 2 JUNI ZATERDAG 3 JUNI

www.wilpsvolksfeest.nl

sponsoren bedanktsponsoren bedankt!

10:00  | Schatzoeken & 
  Vossenjacht (Kids)
12:00  | Springkussens &  
  attracties (Kids)
14:00  | Vogelschieten
15:00  | Kindershow 
  Mars de Avonturier
21:00  | Hardstyle EVE met  
  Bass Modulators &  
  Frequencerz 10:00  | Kerkdienst

11:30  | Klaverjassen
13:00  | Springkussens &
  attracties (kids)
14:30  | Glij van de Dijk
15:30  | Verloting
16:00  | Beachparty met de  
  band Kraakthelder

19:00  | Ballonnen oplaten  
  en dorpsloop
20:00 | Kinderdisco
20:00 | Beachvolleybal
20:15 | Prijsuitreiking 
  dorpsloop
21:30 | Feestavond met 
  de band Melrose

HetWilps Volksfeest2017wordtmedemogelijkgemaaktdoorHet Wilps Volksfeest 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door
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BBA Pumps
Sales engineer Export
Tekenaar-constructeur

Bredenoord Aggregaten
Human Resource Adviseur 
Strategisch Inkoper
Microsoft AX Beheerder
Technisch commercieel adviseur 
Area Manager Rental Noord/West Nederland 
Areamanager België
Mbo stageplaatsen

Van Dalen Installatietechniek
E- monteurs
W-monteurs
Assistent W- engineer
Servicetechnicus 
Beveiligingsmonteur

Intermontage interieurbouw
Ervaren fulltime Projectvoorbereider 
Ervaren Calculator / Werkvoorbereider 
Ervaren fulltime Meubelmaker 

Schoneveld Breeding plantveredeling
Head Grower, Tanzania 
Afstudeerstages

SNP Adviseurs
Stagiaires

Aan de Stegge bedrijfshuisvesting
Junior Bouwtechnisch Inkoper
Adviseur Duurzaam Bouwen
3D Modelleur
Commercieel Projectleider
Technisch Projectleider
Werkvoorbereider
Uitvoerder
Stagiair(e) Inkoop
Stagiair(e) Facilitair Beheer
Stagiair(e) Werkvoorbereiding
Stagiair(e) Uitvoering
Stagiair(e) Ontwerp en Engineering

Thermen Bussloo wellness & hotel
Masseur/Hamammedewerkers
Zelfstandig werkende koks
Ontbijtkok
Sushi kok
Medewerker Opstart/Sluit
Horeca gastheer/gastvrouw
Chef de partie
Schoonmaakmedewerker
Medewerker bedrijfsrestaurant
Technische dienst medewerker
Medewerker spoelkeuken
Nachtreceptionist
Tuinmedewerker/hovenier
Frontoffice medewerker
Keukenhulp
Senior Marketeer
Restaurant gastheer/gastvrouw 
Interieurstylist
Schoonheisspecialiste
Weekendhulp saunaplein
Oproepmedewerker Horeca
Medewerker linnenkamer
Frontoffice manager
Leerlingen kok
Leerlingen bediening
HR stagiar
Diverse stageplekken

Gemeente Voorst
Online communicatieadviseur
BBL medewerker openbare ruimte
Stageplaatsen op de afdelingen: 
Welzijn - Burgerzaken - Juridisch/administratief
Groen&grondgebied - Handhaving - Milieu en afval
Ruimtelijke ontwikkeling - Vergunningen

Wasco verwarming & sanitair
HR coördinator
Copywriter/tekstschrijver/(web)redacteur 
Business Application en Proces Specialist/ ERP specialist

Zozijn ondersteunt mensen met beperkingen
Business controller
Ondersteuners op invalbasis Wilp
Specialistisch ondersteuner De Smittenberg 
Specialistisch ondersteuners De Pelmolen
Studenten HBO-SW of HBO-SPH 
Leerlingen BBL Maatschappelijke Zorg niveau 4 Oost-Veluwe
Vrijwilligers
Leerlingplekken/stageplaatsen

www.werkeninvoorst.nu,
het nieuwste aanbod van vacatures vlakbij:

Een TV-programma vol bedrijfsnieuws en     banen-kansen, dát is ’t nieuwe SkyRegio TV

www.werkeninvoorst.nu, 
voor het nieuwste vacature-aanbod vlakbij

Aan de Stegge bouwt Metos Deventer

Bredenoord succesvol met de SunBox

De nieuwbouw van Metos op A1 
Bedrijvenpark Deventer is onlangs 
feestelijk gestart. Metos voegt twee 
bestaande vestigingen in Amster-
dam en Ruurlo samen op deze nieu-
we locatie. Samen met Wethouder 
Robin Hartogh Heys van Gemeente 
Deventer werd de eerste officiële 
paal geslagen. Er werd feestelijk ge-
proost met champagne. De wethou-
der verwelkomde de medewerkers 
van Metos met Deventer Koek en be-
loofde iedereen een stadstour. Metos 
is specialist in professionele keu-
kens en spoelkeukens en telt ruim 
110 medewerkers. Op een terrein 
van 7.000 m² komt een moderne be-
drijfshal voor productie, assemblage 
en magazijn met kantoor. Er wordt  
gebruikgemaakt van duurzame ma-

terialen en energie, zoals een lucht-
water-warmtepomp in combinatie 
met vloerverwarming en koeling in 

de bedrijfshal. Het voedselafval uit 
het restaurant wordt met eigen appa-
ratuur gerecycled tot compost.

Binnen één dag een compleet ‘’powerhouse’’ op afgelegen locaties: dat 
kan met de nieuwe SunBox van Bredenoord. Een container met daarin 
alle apparatuur die nodig is om stroom op te wekken met zonnepane-
len. Robuust, makkelijk verplaatsbaar en daardoor ideaal voor afgele-
gen gebieden. Op Koningsdag is de SunBox officieel gelanceerd op de 
Nederlandse ambassade in Nairobi.

De SunBox is een flexibel systeem 
dat op maat te maken is voor iedere 
situatie. De basis is een set snel op 
te bouwen zonnepanelen, gemon-
teerd voor oost-westgebruik zodat 
optimale opbrengst uit de zon wordt 
gehaald. Daarnaast kan de container 
uitgerust worden met een accu om 

energie op te slaan, en met een ag-
gregaat voor stroomzekerheid als de 
zonnekracht niet toereikend is. De 
installatie is beschikbaar in verschil-
lende vermogens: van 10, 15 en 20 
kWP zonne-energie en 15 tot 50 kVA 
back-up aggregaat. De SunBox levert 
voldoende energie voor bedrijven, 

ziekenhuizen of woonwijken. Dank-
zij een aluminium bevestigingsframe 
blijft de container licht van gewicht. 
Binnen een dag eenvoudig te mon-
teren tot een werkende stroomvoor-
ziening.

Multi-inzetbaar
De Bredenoord SunBox is ontwik-
keld aan de hand van ervaringen bij 
eerdere projecten in Oost- en West-
Afrika. Franz Hullegie, manager ex-
port development van Bredenoord: 
“Onder meer ngo’s en defensie heb-
ben behoefte aan duurzame mo-
biele energie-installaties met 100% 
bedrijfszekerheid. Maar projecten 
zijn vaak ook tijdelijk, daarom is het 
belangrijk dat hij gemakkelijk ver-
plaatst kan worden. Met de SunBox 
kan dat zonder speciaal geschoold 
personeel of ingewikkelde vervoers-
constructies, er zijn zelfs maar drie 
soorten bouten en moeren nodig 
voor de totale installatie. In combi-
natie met het opwekken van zonne-
energie levert dat een zeer kostenef-
ficiënte oplossing op voor afgelegen 
locaties.”  

BakerCorp Europe kiest voor BBA Pumps
André Mooiman (zie foto) van Ba-
kerCorp kreeg de opdracht om in 
Europa de verhuur van pompen uit 
te rollen. Motto: veiligheid naar een 
hoger niveau brengen. Dat was mak-
kelijker gezegd dan gedaan,maar na 
een zoektocht onder diverse pom-
penfabrikanten is BakerCorp samen 
gaan werken met BBA Pumps. 

Mooiman: ‘’Na een aantal gesprek-
ken met de directie van BBA Pumps 
is de beslissing genomen om samen 
te werken, op zoek naar het ant-
woord waar onze klantenkring al 
heel lang op zit te wachten. Namelijk 
volledig ATEX gecertificeerde droog-
zelfaanzuigende mobiele pompen.”
 

Praxis, Leen Bakker en Kwantum kozen Van Dalen!
Een koopcentrum van liefst 8.000 m² 
mag Van Dalen Installatietechniek 
van de nieuwste snufjes voorzien. 
Een prestigeproject, waarmee men in 
Twello erg blij is.  Praxis heeft liefst 
4.000 m² vloeroppervlakte, Kwan-
tum 2.000 m² en Leen Bakker 2.600 
m². 

Daarnaast wordt 6.000 m² terrein 
voorzien van terreinverlichting, we-
gen en parkeerplaatsen. 



Een TV-programma vol bedrijfsnieuws en     banen-kansen, dát is ’t nieuwe SkyRegio TV
SkyRegio TV biedt fantastisch Goed Nieuws en Tientallen 
Vacatures! SkyRegio TV is dag en nacht te zien op 
www.voorst.tv en SkyRegio TV wordt ook uitgezonden 
op TV Apeldoorn, Deventer TV en onze eigen kabelkrant 
in Voorst. Meer goed nieuws leest u hieronder!

Jeroen van der Veen, Thermen Bussloo
Ditmaal de gastheer van SkyRegio TV. Ther-
men Bussloo heeft Thermen Soesterberg 
overgenomen en is aan het nieuwbouwen in 
Wijchen. En men heeft vele aantrekkelijke va-
catures. 

Jeroen Drenth, Aan de Stegge Twello
Specialisten in kant-en-klare bedrijfsgebou-
wen en parkeergarages. Hebben de crisis uit-
stekend doorstaan en de opdrachten stromen 
binnen. Men is daarom op zoek naar enthou-
siaste medewerkers.

Helpt u ons mee, zwerfvuil opruimen?

Anteun Braakman, Bredenoord
Wilp is trots op deze wereldleverancier in 
aggregaten! Ook bij dit grote familiebedrijf is 
sprake van forse groei en HR-manager Anteun 
Braakman licht de verschillende uitdagende 
vacatures toe.

Tony Leurink, Intermontage
Specialisten in realisatie van complete interi-
eurs. Hun recentste spoedopdracht: de trans-
formatie van een kantoorpand tot het Medisch 
Centrum Veluwe. Een prachtige samenwer-
king met Van Dalen!

Gerard van Dalen, 
Van Dalen Installatietechniek
Is blij met de Apeldoornse opdracht in samen-
werking met Intermontage. Het is een grote 
uitdaging om dit in zo’n korte tijd te realise-
ren, maar het is in feite een kwestie van stevig 
doorzetten, vakmanschap en gewoon gaan.

Wim Vrijhoef, Gemeente Voorst
Deze dynamische wethouder zet zich met veel 
enthousiasme in voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben aan 
hen bijna altijd zeer toegewijde medewekers, 
die blij zijn met hun kans!

Jan de Croon over autobrandstof
Telg van een al 89 jaar oud familiebedrijf. Naar 
zijn mening bepaalt eigenlijk de overheid wel-
ke autobrandstof wij gebruiken. Kijk en luister 
naar zijn interessante ‘column’ op SkyRegio 
TV.

Michiel Gijsbers, SNP adviseurs
De nieuwe naam van Schimmel & Plante, al 
een halve eeuw fi scale specialisten. Het is de 
moeite waard ook naar hun belastingtips te 
kijken en luisteren, want Michiel kan het wél 
leuker maken!

Schoneveld geïnspireerd door NL Doet, 
samen bestaat nog wel… 

Wasco opent weer vestiging

SkyRegio ziet u op de -inmiddels 
herstelde- Kabelkrant:

ook donderdagavond 
25 mei om 19 uur 
op TV Deventer en... 
elke dag, 24 uur lang, 
op www.voorst.tv !

Woensdag 24 mei om 20 uur
Donderdag 25 mei om 21 uur
Vrijdag 26 mei om 19 uur
Zaterdag 27 mei om 17 uur
Zondag 28 mei om 11 uur
Maandag 29 mei om 18 uur
Dinsdag 30 mei om 10 uur

Het gaat goed met Wasco; onlangs 
opende de meest toonaangevende 
groothandel binnen de installatie-
branche in Nederland hun 33e ves-
tiging. Met ruim 45 jaar ervaring, 
expertise en vakmanschap zijn zij 
uitgegroeid tot een landelijk begrip. 

Ook Schoneveld Breeding wilde een 
bijdrage leveren aan deze sympa-
thieke actie en stelde 8000 planten ter 
beschikking voor het goede doel. Via 
Facebook stroomden de reacties bin-
nen, stuk voor stuk hartverwarmend. 
Zorgvuldig en in overleg werden de 
gelukkigen gekozen, blije reacties 
waren hun deel. En dan was het alle 
hens aan dek, de mouwen letterlijk 
opgestroopt en Schoneveld-medewer-
kers, die de hele dag doorbuffelen. 
Wat deze dag onbetaalbaar maakt zijn 
de vele blije gezichten, het enthousi-
asme en de blijdschap over de planten 
en wat ze er allemaal mee gaan doen 
en hoe blij de mensen zullen zijn die 
van de planten mogen gaan genieten. 
En volgens Schoneveld Breeding be-
staat Samen nog wel!

Wasco is vanaf de oprichting geves-
tigd in Twello, hier zit het hoofdkan-
toor en distributiecentrum. Onlangs 
is een splinternieuw duurzaam pand 
geopend op de Ecofactorij in Apel-
doorn, ook hier zijn kantoren en een 
distributiecentrum gevestigd.

Wij werken graag in onze vrije tijd mee 
aan een schone gemeente Voorst. We 
zijn pas met veel plezier van start ge-
gaan en wij zoeken ‘collega’s’ die twee 
dagen per week zwerfvuil willen mee-
prikken.

Wilt u zelf ook uw steentje bijdragen aan 
een schone leefomgeving? Dan zijn we op 
zoek naar u! Alle leeftijden zijn welkom en 
neem gerust een vriend of vriendin mee. 
De gemeente zorgt voor koffi e, thee en een 
lekkere lunch.
U kunt zich als vrijwilliger aanmelden 
bij de gemeente Voorst, Marion Wessels: 
m.wessels@voorst.nl , 0652 07 10 65.
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Ook rond Hemelvaart  
staan we voor u klaar!

Binnendijk
Gratis parkeren!

Tijdens Hemelvaart (donderdag 25 mei) 
zijn wij open van 8.00 tot 21.00 uur

Muziekoptreden CIER 
in de Statenhoed
TWELLO.- Zaterdagmiddag 3 juni organiseert Kunstgalerie de Staten-
hoed (de Kunstkring) aan de Dorpstraat 11a in Twello, weer het maan-
delijkse muziekoptreden, ditmaal met het duo CIER. 

Ciska als zangeres en Eric met 
akoestisch gitaar zullen deze mid-
dag  pop/rock nummers unplugged 
spelen. Eric komt uit Deventer en 
kan als rasmuzikant op verschil-
lende muziekinstrumenten spelen.  
Ciska komt uit Twello en heeft  als 
ervaren zangeres een dijk van een 
stem ontwikkelt. Cier brengt muziek 
om te luisteren, van heel klein, maar 
ook lekkere dans en rock nummers. 
Nummers van o.a. Amy Winehouse, 
Janis Joplin, U2, VandenBerg en 

Waylon komen langs maar worden 
wel op een “eigen” wijze  gespeeld. 
De galerie is geopend vanaf 14.00 
uur, en vanaf 15.00  is het genieten 
van CIER. De entree is vrij, maar een 
gift voor de muzikanten is welkom.

Mocht u ook interesse hebben om 
een muziek optreden bij de Kunst-
Kring te verzorgen, neem dan con-
tact op per mail annemariemul-
der5@gmail.com of telefonisch op 
0634035704

Talenten Proeverij
GEMEENTE VOORST.- De Vrijwilligers Centrale Voorst organiseert een 
Talenten Proeverij. Het doel van deze proeverij is om inwoners van de 
gemeente Voorst te stimuleren hun talenten in te zetten en te delen. Ta-
lenten delen met anderen geeft voldoening en versterkt het sociale net-
werk. De Talenten Proeverij stimuleert inwoners met talenten én orga-
nisaties en verenigingen met elkaar samen te werken en op deze manier 
een belangrijke bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

We gaan dit eerst doen in Voorst, 
Twello en Terwolde en willen dit in 
het najaar in de andere woonplaat-
sen in de gemeente Voorst organise-
ren.

Wanneer:
Maandag 29 mei van 19.00 – 21.00 
uur in het Dorpshuis in Terwolde
Woensdag 31 mei van 19.00 – 21.00 
uur in het Dorpshuis in Voorst

Woensdag 7 juni van 19.00 – 21.00 
uur in De Kruidentuin in Twello
Voor wie:
Alle organisaties en verenigingen 
die met vrijwilligers werken of wil-
len gaan werken
Alle inwoners van de gemeente 
Voorst die hun talenten kunnen en 
willen inzetten in deze organisaties 
en verenigingen
Wij willen op deze Talenten Proe-

verijen de talenten door middel 
van speeddates met organisaties en 
verenigingen laten kennismaken in 
de hoop dat er mooie matches en 
samenwerkingsverbanden ontstaan. 
Het accent ligt op de talenten van 
mensen en de behoeften aan talen-
ten bij organisaties en vrijwilligers. 
Iedereen heeft talenten en deze mo-
gen gezien worden!

Graag willen wij organisaties, ver-
enigingen én talenten oproepen zich 
aan te melden voor deze avonden. 
Dit kan via info@mensenwelzijn.nl
Voor vragen kunt u contact opne-
men met Simone Beerthuis, Coördi-
nator Vrijwilligers Centrale Voorst of 
Lianne Zeisseink Staf-/Beleidsme-
dewerker, Tel. 0571-279090.
Wij hopen op een goede opkomst zo-
dat de Talenten Proeverij een groot 
succes wordt.

Opbrengst collecte longfonds
NIJBROEK.- De collecte die gehouden werd van 8 tot en met 13 mei 
in Nijbroek voor het Longfonds, heeft het mooie bedrag van 817,20 
euro opgebracht. Het longfonds zet zich in voor onderzoek van en naar 
allerlei longziektes en de bestrijding ervan en is u als gever heel erg 
dankbaar voor uw bijdrage. Zij wil ook alle collectanten die dit mooie 
bedrag bij elkaar hebben gebracht, van harte bedanken voor hun tijd 
en inzet.

Samen fietsen in Klarenbeek
KLARENBEEK.- Vanaf mei wordt 
iedere tweede en vierde woensdag-
avond van de maand weer samen 
gefietst in Klarenbeek. Om 18.30 
uur wordt er gestart vanaf het Multi 
Functionele Centrum (MFC) aan de 
Bosweg 12 voor een fietstocht van 
zo’n 25 kilometer in de mooie omge-
ving van het dorp.

Aan- of afmelden is niet nodig, deel-
name is geheel vrijblijvend. Na af-
loop is het mogelijk een drankje te 
drinken in De Brug, het gezellige ho-
recagedeelte in het MFC (consump-
ties zijn voor eigen rekening).
Voor vragen kan contact op worden 
genomen via email: dorpscontact-
persoon@klarenbeeksbelang.nl. 

Team Klarenbeek doet mee 
aan Alpe d’HuZes

KLARENBEEK.- Net als in 2015 gaat 
er in 2017 weer een “Team Klaren-
beek” meedoen aan Alpe d’HuZes 
om te strijden voor de overwin-
ning op kanker. Het team bestaat 
uit zowel fietsers als lopers. De lo-
pers zijn Margot van der Velden 
en Annie Zuidema uit Klarenbeek. 
De fietsers zijn Berry Boerkamp, 
Rudie Haarman en Patrick Kleine 
Schaars uit Twello en Henk Groot 
Koerkamp uit Klarenbeek. Zij gaan 
op donderdag 1 juni zo vaak moge-
lijk de Alp op voor het goede doel. 
Je kunt ze volgen via Facebook: www.
facebook.com/Alpe-dHuZes-Team-
Klarenbeek-847646815267378/ 
of via de Alpe d’HuZes app 2017. 
Doneren is mogelijk via: https://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
teamklarenbeek .
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Peuteropvang Smallsteps 
Kajuit start 15 mei
TWELLO.– Vanaf 15 mei start bij Smallsteps Kajuit aan de Domi-
neestraat 11 in Twello peuteropvang. Bij de peuteropvang worden kin-
deren vanaf 2 jaar uitgedaagd om nieuwe dingen te leren en zichzelf te 
ontwikkelen.

Smallstepts Kajuit is geopend op 
maandag, dinsdag en donderdag-
ochtend van 8.45-11.45 uur. Op 
donderdag 1 juni van 9.30-11.00 uur 
organiseren zij een inloopochtend. 
Deze ochtend zal er een workshop 
“beweegkriebels” voor peuters wor-
den gegeven. Deelname is gratis. Het 
team heet belangstellenden van harte 
welkom om een kijkje te komen ne-
men is onze nieuw ingerichte ruimte. 
Op de peuteropvang wordt gewerkt 
met thema’s vanuit de methode Uk 
& Puk. Bij deze thema’s is er ruimte 
voor vrij spel en worden er (ontwik-

kelings)gerichte activiteiten met de 
peuters gedaan. Tijdens de één-op-
één momenten met de kinderen oefe-
nen de pedagogisch medewerksters 
met de kinderen vaardigheden zoals 
knippen, scheuren, vormen nateke-
nen, maar ook de cijfers en letters. 
Mocht u interesse hebben in de peu-
teropvang bij Smallsteps Kajuit kunt 
u contact opnemen met de locatie 
via telefoonnummer 06 – 257 175 
72 of email; kajuit@smallsteps.nl 
Smallsteps Kajuit bied in Twello kin-
deropvang aan voor kinderen in de 
leeftijd van 2-12 jaar.

Opbrengst 4000 euro 
rommelmarkt Radboudhuis

DE WORP.- Grote lange tafels met 
uiteenlopende gebruiksvoorwerpen, 
meubels, boeken, huisraad en noem 
zo maar op. Het stond allemaal op-
gesteld in en rond het Radboudhuis 
aan de Twelloseweg op De Worp. 
Als sinds jaren wordt er in de mei-
maand een gezellige rommelmarkt 
gehouden. Toen het tegenwoordige 

Radboudhuis nog Radboudkerk was 
kwam de opbrengst ten goede aan 
deze voorziening. Nu het de kerk-
functie heeft verloren wordt het ge-
bouw beheerd door Stichting Don 
Bosco, die zich inzet voor kwetsbare 
jongeren in de regio Deventer. Het 
Radboudhuis wordt tegenwoordig 
gebruikt voor diverse sociaal maat-

schappelijke en culturele activitei-
ten. Er repeteren wekelijks een aantal 
koren en er zijn regelmatig concerten 
en andere podiumkunsten. Zater-
dagochtend was het ruim een half 
uur voor aanvang van de markt al 
behoorlijk druk aan de Twelloseweg. 

Opbrengst
Koopjesjagers stonden met lege tas-
sen in de aanslag te wachten op het 
tijdstip dat men het terrein op kon. 
Klokslag 10 uur werd dit sein ge-
geven en al rennend bestormde de 
kooplustigen de tweedehands han-
del. Veel mensen komen veelal zon-
der doel, maar wie goed observeerde 
zag zo liefhebbers van boeken direct 
die kant op spurten. Anderen had-
den enkel interesse voor wat met 
antiek of kunst noemt. Achter in het 
voormalige kerkgebouw een tafel 
met nog wat `heilige handel.` Enkele 
religieuze voorwerpen, waaronder 
kruisbeelden, herinnerden nog aan 
de oorspronkelijke functie van het 
Radboudhuishuis. De opbrengst van 
de rommelmarkt was dit jaar on-
geveer 4000 euro, dat is 1000 euro 
meer dan vorig jaar. Dit geld is be-
stemd voor het onderhoud van het 
Radboudhuis en projecten van Don 
Bosco Deventer. De stichting richt 
zich met name op kwetsbare jonge-
ren boven de 18 jaar.  

Voor een lage prijs iets op de kop tikken is de kunst 
op een rommelmarkt.

Univé honoreert aanvraag Zonnebloem 
voor de Goed voor Elkaar-prijs

BUSSLOO.-  Op de eerste wandel-
tocht voor ‘rolstoelgebonden Zon-
nebloemgasten’ schenkt Univé zes 
rolstoelen aan de Zonnebloem Regio 
Gemeente Voorst. De aanvraag is ge-
honoreerd vanuit de Stichting Voor 
Elkaar. De toekenningscommissie 
vond dat het initiatief  goed past bin-
nen de uitgangspunten en voorwaar-
den van deze Stichting.  Mevrouw 
Annelies van Hunen, Univé winkel 
Twello, overhandigt een check groot 
1000 euro, goed voor zes rolstoelen, 
aan de voorzitter Ben Hurenkamp, 
Zonnebloem Regio Gemeente Voorst 
en aan Pauline Nikkels en Ineke 
Dijkstra, organisatoren wandelin-
gen Bussloo. De voorzitter bedankte 
Univé voor het toekennen van deze 
prijs, onder luid applaus van alle 
Zonnebloemgasten en vrijwilligers. 
’’Wij hebben nu weer voldoende rol-
stoelen voor onze doelgroep.’’

Collecteer mee voor twee miljoen 
buikpatiënten in Twello
TWELLO.- De Maag Lever Darm Stichting slaat alarm! Voor de twee 
miljoen Nederlanders met een spijsverteringsziekte die dagelijks beper-
kingen ondervinden van hun ziekte. Door het hele land gaan 15.000 
collectanten van 12 tot en met 17 juni de straat op om geld op te halen 
voor deze patiënten. In TWELLO is de stichting nog dringend op zoek 
naar collectanten. Loopt u ook een straatje mee? 

Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting staat 
achter twee miljoen buikpatiënten. 
Door onderzoek te faciliteren en 
voorlichting te geven, redden we le-
vens. Een ziekte die veel Nederlan-
ders raakt is darmkanker. Jaarlijks 
krijgen 15.000 mensen de diagnose 
darmkanker en overlijden per dag 
13 mensen aan deze ziekte. 

De impact van darmkanker op het 
leven van een patiënt en naasten is 
uiteraard groot. Maar ook buikziek-
ten zoals colitis ulcerosa, de ziekte 
van Crohn, het Prikkelbare Darm 

Syndroom en coeliakie hebben veel 
impact op het dagelijks leven van 
patiënten door alle beperkingen die 
deze aandoeningen met zich mee 
brengen. 

Aanmelden
In TWELLO zijn wij nog dringend 
op zoek naar collectanten. Helpt u 
ons mee om in TWELLO een gewel-
dig bedrag op te halen? Meld u dan 
aan als collectant via onze site www.
mlds.nl   U kunt ook contact opne-
men via 0571-272805 met Els Valk, 
lokale organisator voor de Maag Le-
ver Darm Stichting in TWELLO.

Scholingsprogramma’s 
voor werkzoekenden

APELDOORN.- Ben jij op zoek naar een baan in de gemeente Voorst 
(richting techniek, industrie of ICT) en lukt het je maar niet om die 
droombaan te vinden? Of ben je op dit moment werkzaam maar ga je 
eigenlijk zonder plezier naar je werk? Maak het jezelf gemakkelijk en 
schrijf je in bij Euro Planit Apeldoorn. Wij zijn ervan overtuigd jou te 
kunnen helpen. Benieuwd hoe? Lees dan verder! 

Euro Planit Apeldoorn beschikt 
over een groot netwerk
De werkloosheid in Nederland daalt 
en steeds meer werkzoekenden vin-
den een baan. Toch komt de match 
van vraag en aanbod op de arbeids-
markt niet altijd overeen. Werkzoe-
kenden in de techniek, industrie 
of ICT-branche hebben niet alle 
marktkennis en zijn vaak onbekend 
met alle bedrijven in de omgeving. 
Als personeelsbemiddelingsbu-
reau hebben wij deze kennis wel 
en brengen jou graag in contact met 
ondernemers uit de regio. Daarnaast 
investeert Euro Planit Apeldoorn in 
scholingsprogramma’s en het prak-
tijkgericht opleiden van werkzoe-
kenden. Met deze opleidingsmoge-
lijkheden krijg je extra kennis en zo 
word jij nog meer van toegevoegde 

waarde voor een toekomstig werk-
gever. De investering in opleiden 
vergoot tevens de kans op een vaste 
baan.  
 
Ontdek je passie en vind jouw 
droombaan
Het is onze passie om goede kandi-
daten op de juiste plek te plaatsen. 
Onze consultants helpen jou graag 
bij het vinden van die droombaan. 
Uiteraard beschikken wij ook over 
een groot aanbod vacatures. 

Kijk eens naar onze actuele vaca-
tures op www.europlanit.nl. Staat 
er iets voor je tussen en ben je be-
nieuwd naar al onze mogelijkhe-
den? Neem dan gerust contact met 
ons op (T 055-356 2295). Wij helpen 
jou graag verder! 

Praat mee over de toekomst van de gemeente Voorst
GEMEENTE VOORST.- De gemeente Voorst is de komende tijd hard 
aan het werk om een ruimtelijke toekomstvisie op te stellen. Om de 
inwoners van de gemeente Voorst mee te laten praten over de toekomst 
heeft de gemeente als eerste gemeente van Nederland de participatie-
app Voxy gelanceerd. Daarnaast organiseert de gemeente Voorst ex-
pertisetafels voor professionals en brede openbare bijeenkomsten voor 
iedereen.
 
Participatie-app VOXY
De participatie-app is gelanceerd om 
de toekomstvisie bij een brede doel-
groep onder de aandacht te brengen. 
De app is gevuld met lokale foto’s en 
stellingen. Bekijk en speel mee op: 
www.voxy-voorst.nl. De app is be-
schikbaar tot 1 juli 2017. 
Expertisetafels voor professionals

Er worden expertisetafels georga-
niseerd waarbij deskundige Voor-
sternaren en professionele partijen 
met elkaar in gesprek gaan over de 
toekomst. Dit zijn korte, intensieve 
gesprekken met maximaal 20 per-
sonen. De eerste gesprekken waren 
een succes! Op 1 juni wordt er ge-
sproken over het thema Omgeving 

en Landschap en op 7 juni wordt er 
gesproken over het thema Energie 
en Klimaat. 
 
Brede openbare bijeenkomsten 
voor iedereen:
Op 15 en 29 juni organiseert de ge-
meente Voorst 2 brede openbare 
bijeenkomsten voor inwoners, be-
langenvereniging, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. ie-
dereen is dus welkom! 

Aanmelden
Meld je aan voor de bijeenkomsten 
door een mailtje te sturen naar toe-
komstvisie@voorst.nl 

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

http://www.mlds.nl
http://www.mlds.nl
http://www.europlanit.nl
http://www.voxy-voorst.nl/
mailto:toekomstvisie@voorst.nl
mailto:toekomstvisie@voorst.nl


Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 22 mei t/m zondag 28 mei 2017. Week 21. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
**exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten)

10.96 5.48 

 Gegarandeerd 
gemaakt met 

dagversedagverse
weidemelk, en weidemelk, en 
dat proef je! dat proef je! dat proef je! dat proef je! dat proef je! 

  Noord-Hollandsche 
graskaas 48+ kaas            

 2 stukken à 500 gram 

1+1 GRATIS

 4.12 4.12 4.  2.06 Johma brood- en toastsalades Johma brood- en toastsalades     Johma brood- en toastsalades 
 2 bakjes à 175 gram
alle combinaties mogelijk 

1+1 GRATIS*
 bijv. 2 bakjes kip-kerrie 

Meer bewaartips vind je 
op coop.nl/lockenlock 

BEWAARTIP
Salade op brood 
smeren? Gebruik 

een schoon mes, dan 
 voorkom je snel bederf.

Culinaire 
fi letrollade     
per kilo 7.10

100 GRAM

Culinaire 
fi letrollade     
per kilo 7.10

Meer bewaartips vind je 
op coop.nl/lockenlock 

BEWAARTIP
Bewaar vlees op de 
onderste plank in de 
koelkast. Daar is de 

temperatuur het laagst.

 1. 1.4242 1.42 1. 1.42 1.  0.71 
50% KORTING

Meer bewaartips vind je 
op coop.nl/lockenlock 

BEWAARTIP
Door nectarines en 

(platte) perziken in de 
koelkast te bewaren 

blijven ze langer goed.

 1.49 
Nectarines, Nectarines, 

perziken perziken perziken 
of platte of platte 
perzikenperziken

500 GRAM

 2.49 2.49 2.

15.498.99
Grolsch bier
krat 16/24 flesjes à 300/450 ml

MAX. 4 
KRATTEN
PER KLANT

  Honig soep    
pakje 41-137 gram

 1.52 1.52 1.  1.-  1.12 1.12 1.

Lay’s Oven, Sensations,  
Oven Crispy thins of  

Oven Crunchy biscuits
zak 90-165 gram

1.471.471. 0.991.361.361.

2 STUKS

  Edet toiletpapier
fresh summerlove, family 

comfort, almond milk of soft
2 pakken à 6 rollen

alle combinaties mogelijk 

 7.82  4.-  5.64 5.64 5.

Bij elke € 5.- aan boodschappen** 
ontvang je 1 spaarzegel

• Keuze uit 7 verschillende formaten 
• Luchtdicht en waterdichte afsluiting
•  Producten blijven aanzienlijk langer vers
•  Geschikt voor diepvries, vaatwasmachine en magnetron

Meer informatie op coop.nl/lockenlock

Spaar nu de kleurrijke Lock&Lock vershouddozenLock vershouddozenSpaar nu de kleurrijke Lock&Spaar nu de kleurrijke Lock&Spaar nu de kleurrijke Lock Lock vershouddozen&Lock vershouddozenLock vershouddozen&Lock vershouddozen&Lock vershouddozenLock vershouddozenLock vershouddozen

1
Lock&Lock

zegel
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en weet alles over (het leven van) 
vogels. De kinderen hebben samen 
met Jan vogels gespot in de wijk, ui-
lenballen uitgeplozen en nestkastjes 
getimmerd. Jan was helemaal in zijn 
nopjes, de kinderen hingen aan zijn 
lippen én de wijk is een stukje vo-
gelvriendelijker geworden! 

Quote Tygo 11 jaar: “dit is de leukste 
natuurles ooit, omdat je alles met je 
handen mag doen, in plaats van uit 
boekjes leren!”
Quote Dirk 63 jaar: “de natuur wordt 
steeds kostbaarder, ik wil kinderen 
graag inspireren om dat te laten er-
varen’’ 

Het project ‘VOOR JE WIJK’ is een 
initiatief van stichting WBJG (Wat 
Ben Je Gegroeid). Zij organiseert di-
verse activiteiten voor een groene en 
duurzame toekomst. Er zijn diverse 
thema’s binnen het project, te weten: 
Vogels, Fossielen, Bijen & vlinders, 
Boten en Molens. Ook een vogelaar 
in de klas? Of een molenaar? Neem 
contact op met ons!

Resultaten acties Amnesty International

TWELLO.- Regelmatig wordt ge-
vraagd of de acties van Amnesty 
zin hebben? Heeft het schrijven van 
een brief wel nut? Het afgelopen jaar 
hielp het om meer dan 650 men-
sen vrij te krijgen. Deze mensen 
zaten onterecht vast, vaak onder 
erbarmelijke omstandigheden. Ook 
zorgden we zo samen voor belang-
rijke wetswijzigingen in veertig lan-
den. En hebben we bijgedragen aan 
de veroordeling van oorlogsmisda-
digers. In deze onzekere tijden we-
ten we één ding zeker: Verontwaar-
diging is niet genoeg. Verandering 
komt pas als we samen actievoeren 
tegen onrecht. 

Op 10 december 2016, de Dag van 
de Rechten van de Mens, was Amne-
sty’s Schrijfmarathon. Samen schre-
ven we in Nederland ruim 166.000 
brieven, op meer dan 465 plaatsen. 
Wereldwijd noteerden we het enor-
me aantal van 4,6 miljoen brieven, 

handtekeningen en sms’jes. En het 
heeft ook al successen opgeleverd!

Chinese 
mensenrechtenadvocaat
We schreven bijvoorbeeld voor de 
Chinese mensenrechtenadvoca-
ten. Een daarvan, Xie Yang is op 
borgtocht vrijgelaten. Half mei was 
Xie Yang’s rechtszaak, waar hij be-
schuldigd werd van “oproepen tot 
omverwerping van de staat” en het 
“verstoren van de orde in de recht-
bank”. Hoewel het een opluchting is 
dat hij niet meer vastzit, neemt dit 
niet weg dat hij nooit opgepakt had 
mogen worden. Bovendien wordt 
hij nu zeer waarschijnlijk continue 
in de gaten gehouden en wordt zijn 
bewegingsvrijheid ingeperkt.

Máxima Acuña uit Peru
We schreven voor Máxima Acuňa, 
een boerin en milieuactiviste uit 
Peru. Máxima weigert haar grond 

af te staan aan een mijnbouwbe-
drijf. Daarom wordt ze geïntimi-
deerd, werd haar oogst vernield 
en is haar dochter mishandeld. 
Máxima Acuña kreeg in februari dit 
jaar uit Amnesty-medewerkers meer 
dan 150.000 steunbetuigingen over-
handigd. Daarvan kwamen er 100 
uit gemeente Voorst.
De Peruaanse regering werd opge-
roepen haar te beschermen en te 
voorkomen dat zij haar grond zou 
moeten verlaten. Met een uitspraak 
van het hooggerechtshof van Peru 
is een einde gekomen aan de rechts-
zaak tegen mensenrechtenverdedi-
ger Máxima Acuña. 

Meedoen met acties
Wilt je ook in actie komen? Schrijf 
je dan in voor de acties. Je bepaalt 
zelf op welke manier en hoe vaak 
je mee wilt doen. Dat kan door een 
simpele petitie online te onderteke-
nen. Kwestie van 1 minuutje. Maar 
je kunt ook meedoen met SMS ac-
ties. In korte tijd worden zoveel 
oproepen verstuurd, dat ze niet ge-
negeerd kunnen worden. Dat werkt. 
Hoe meer mensen aan de spoedac-
ties meedoen, hoe groter onze vuist 
is tegen onrecht. 
Kijk of meld je aan op www.amne-
sty.nl/kom-in-actie.
Voor lokaal nieuws en acties: www.
voorst.amnesty.nl

Oosterhuizen gaat weer los

OOSTERHUIZEN- Traditiegetrouw gaan de Oosterhuizenaren dit pink-
sterweekend weer een flink feestje bouwen, het is dan weer kermis. Het 
Oranje Comité Oosterhuizen heeft 2, 3 en 5 juni de planning vol staan 
met activiteiten voor jong en oud. Op de agenda staan kinderspelen, 
vogelschieten, volleybal, touwtrekken, countrydansen en de alom be-
kende rommelmarkt.

Het feest zal beginnen voor de kin-
deren van OBS Oosterhuizen op 
vrijdag 2 juni. Vanaf 8.30 is er een 
kinderfeest met het thema “Cow-
boys & Indianen”.  De kinderen gaan 
in het bos een vossenjacht doen en 
ver verscheidene spelletjes op het 
kermisterrein. Daarna zal om 15.00 
uur de kermis open gaan voor deze 
cowboys en indiaantjes.
De vrijdagavond staat zoals ver-

trouwd in het teken van het vogel-
schieten. Ieder jaar is dat het evene-
ment waar de mannen en vrouwen 
van Oosterhuizen gaan strijden om 
de felbegeerde titel van “Schutters-
koning”. Om 18.30 kan iedereen 
zich aanmelden op het welbekende 
plekje achterin de Kattenkuule. Een 
half uur later zal het startschot wor-
den gegeven door Tunnus Gierpet, 
de schutterskoning van vorig jaar. 

De verwachting is dat er met een 
paar uur wel een beslissend schot 
wordt geschoten door de nieuwe ko-
ning of koningin. Om 20.30 al Stefan 
van Hunen zijn skills laten zien om 
iedereen in de stemming te krijgen 
met zijn Drive-inn show voor de 
huldiging van de nieuwe koning of 
koningin, wat later op de avond zal 
plaatsvinden.
De zaterdag ziet er sportief uit, met 
om 13.00 uur het volleybaltoernooi 
dat niet alleen Oosterhuizen in zijn 
greep heeft, maar ook omliggende 
dorpen meesleept in zijn spel. Het 
touwtrekken zal om 15.00 uur weer 
een spektakel geven. Sterke mannen 
en vrouwen komen hier tezamen om 
te bepalen wie de meeste spieren in 
de benen heeft. In samenwerking 
met de lokale touwtrekclub, TTC 
Oosterhuizen, wordt dit evenement 
opgezet. Komt hier gerust naar kij-
ken, of doe met een team mee, want 
iedereen mag meedoen, getraind of 
ongetraind. Er is namelijk 1 ding be-
langrijker dan winnen en dat is mee-
doen. Om 14.00 is er weer country 
en westerndans. De zaterdagavond 
staat in de boeken als de avond dat 
Papa di Grazzi zijn kunsten zal ver-
tonen en er is een grote verloting.

Zondag wordt gezien al een rustdag, 
maar maandag 5 juni staan er weer 
vele mensen op de kraampjes klaar 
om u hun waren te laten zien. Vele 
bezoekers komen dit zien, van hein-
de en verre komen ze om de stands 
af te struinen op zoek naar dat ene 
dingetje. Om 9.00 uur start de ver-
koop. Vanaf 14.00 gaat Xplain optre-
den in de tent

Feest bij Scrap & Co 
KLARENBEEK.- Op zaterdag 1 juli 
viert Scrap & Co haar 5-jarig bestaan. 
“5 jaar geleden heb ik het roer om-
gegooid en ben mijn winkel Scrap 
& Co begonnen”, vertelt eigenaresse 
Sandra Dijkstra. “Op dat moment 
een hele omschakeling en super 
spannend. Ik weet nog dat ik een 
huurcontract tekende voor 5 jaar(!) 
en dacht, oeps... dat is wel lang maar 
de tijd is omgevlogen. Nu, 5 jaar la-
ter, kijk ik met trots terug. Scrap & 
Co is een bekende naam geworden 
onder de kaartenmakers en scrap-
pers in Nederland. Uit het hele land 
komen klanten naar mijn winkel en/
of workshops. Naast het ruime as-
sortiment in de winkel met artikelen 
voor kaarten/albums/stempelen en 
mixed media, organiseer ik samen 
met mijn Designteam ook tal van 
activiteiten. Vele workshops natuur-
lijk, zoals de populaire Stempeltech-
niekenworkshops of Handlettering. 
Maar ook tal van mooie album-
workshops voor beginners of gevor-
derden. Er worden make ’n takes 
gehouden waarbij je gratis kunt aan-
schuiven en ook met regelmaat een 
demo. Daarnaast organiseren we 
ook ieder jaar een Voorjaarsmarkt en 
Kerstmarkt, waarbij er naast de win-
kel een tent staat die sfeervol is in-

gericht. In de tent en winkel zijn er 
dan tal van activiteiten. En we staan 
natuurlijk op landelijke beurzen! En 
nu dus een FEESTJE op zaterdag 1 
juli! We gaan dit vieren met een su-
perleuke workshop van een halve 
dag (ochtend of middag). Je gaat het 
Surprise album maken, waarin je ca. 
40 foto’s kan verwerken van bijvoor-
beeld je vakantie. Het is weer een 
heel verrassend album geworden 
met leuke effecten.”
De workshop kost € 29,95 en wil jij 
mee doen? Mail naar info@scrap-co.
nl en kijk op www.scrap-co.nl voor 
uitgebreide informatie. In de winkel 
is ook genoeg te zien op 1 juli, want 
daar geeft Anita Corsten van het de-
signteam van Marianne Design een 
demo met de nieuwste en leukste 
artikelen van Marianne Design. Zij 
zal veel voorbeelden meenemen en 
kom een kijkje nemen! En bij FEEST 
horen leuke acties. Je krijgt deze 
dag dubbele stempels op je aanko-
pen. Dat tikt dan lekker aan en bij 
een volle stempelkaart kun je voor 
10 euro iets leuks uitzoeken in de 
winkel! Ook krijgt iedere betalende 
klant een goed gevulde goodiebag 
mee (zolang de voorraad strekt) Kijk 
voor uitgebreide informatie over 
Scrap & Co op www.scrap-co.nl 

Collecteweek Epilepsiefonds start 29 mei
KLARENBEEK.- In de week van 29 mei tot en met 3 juni gaan ruim 
25.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor Epilep-
siefonds. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappe-
lijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste 
vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen 
met epilepsie. Zij kunnen onver-
wachts een epileptische aanval krij-
gen: een plotselinge, tijdelijke ver-
storing van het elektrisch evenwicht 
in de hersenen. Gelukkig hebben de 
meeste mensen met epilepsie baat 
bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 

procent last houden van aanvallen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. We-
tenschappelijk onderzoek naar de 
oorzaken van epilepsie is daarom 
van groot belang. Het Epilepsiefonds 
financiert onderzoeken die genezing 
dichterbij brengen. Samen met dui-

zenden vrijwilligers zamelen we 
tijdens de collecteweek geld in voor 
epilepsieonderzoek. Naast het steu-
nen van onderzoek, geeft het fonds 
voorlichting en hulpverlening waar-
onder aangepaste vakantiereizen 
voor mensen met epilepsie. 

Collecte
Het Epilepsiefonds helpt mensen met 
epilepsie op vele terreinen. Om dit te 
kunnen blijven doen, is geld nodig. 
Daarom komen de collectanten in de 
week van 29 mei t/m 3 juni voor een 
vrijwillige bijdrage aan de deur. 

2e Wilpse Oldtimer Toertocht
WILP.- Na het grote succes van vorig jaar wordt er dit jaar op-
nieuw een Oldtimer Toertocht georganiseerd vanuit Wilp. De rit 
vindt plaats op 5 juni a.s. (=2e pinksterdag)

Het is de organisatie opnieuw ge-
lukt om een mooie route te plan-
nen, ditmaal over een deel van 
de Veluwe. Om de deelnemers 
extra alert te maken zijn er ook 
een aantal puzzelvragen toege-
voegd aan de rit waar men een be-
scheiden prijsje mee kan winnen. 
Ontvangst en inschrijving is bij 
Bongertman autotechniek aan de 
Rijksstraatweg 59 te Wilp. Vanaf 
10.00 uur kan men zich inschrij-
ven en om 11.00 uur is het vertrek.

Iedere deelnemer krijgt natuur-
lijk een routebeschrijving maar 
ook een Rallyschild lunchpakket 
mee. Kosten zijn 15 euro per auto 
(=2 personen).

Heeft u interesse?
U kunt zich nog opgeven via; 
toertocht@koeriersbedrijfmulder.
nl
Deze rit is ook weer mogelijk ge-
maakt door meerdere sponsoren 
waarvoor onze dank.

Stichting WBJG Voor je wijk
ZUTPHEN.- ‘Vertel nog eens, 
opa!’. Wie kent ze niet, de gepassi-
oneerde verhalen van onze eigen 
opa en oma of van de buurvrouw 
verderop in de straat. In die twin-
kelende ogen en prachtige beleve-
nissen van vroeger vindt stichting 
WBJG de nieuwe vrijwilligers in 
het basisonderwijs. 

Senioren die graag met bezieling 
hun kennis delen over hun hobby 
gaan drie middagen met de kinderen 
actieve natuurbeleving organiseren 
in het project ‘VOOR JE WIJK’. Zo 
worden waarden en leerzame ken-
nis doorgegeven aan de kinderen 
van deze generatie. Zij leren van de 
ervaring van anderen. Waarden van 
generatie op generatie overbrengen, 
leren van de ervaring van anderen, 
het onderwijs verbinden met de sa-
menleving. De doelstelling van het 
project ‘VOOR JE WIJK’ is om in de 
wijk een verbinding te maken tus-
sen vrijwilligers en kinderen in het 
groen. Mensen die hun werkende 
leven achter zich hebben liggen be-
schikken vaak over een 
enorme schat aan ken-
nis en ervaring. Deze 
kennis willen wij door-
geven, van generatie op 
generatie. Vrijwilligers 
leveren zo een actieve 
bijdrage aan het ba-
sisonderwijs én aan 
actief burgerschap. Op 
de J.F. Kennedyschool 
in Zutphen kregen de 
leerlingen van groep 7 
vorige week de eerste 
les van Jan. Jan is 67 

https://www.amnesty.nl/actueel/peruaanse-activiste-maxima-acuna-brieven-schrijfmarathon
https://www.amnesty.nl/actueel/peruaanse-activiste-maxima-acuna-brieven-schrijfmarathon
https://e.amnesty.nl/1/4/101/38/ehS4remtyPtON7Cs4IpMfc6bCPVDXOl-fbIhbRPo9JadIvDdXs2yJEjTRJITehVwzWKaK-jLwUG74zvOfPCnOyOO7nNZvC-9bd65ImkKbJlMxiLBEVsR9X3q0VuKOh2I
https://e.amnesty.nl/1/4/101/38/ehS4remtyPtON7Cs4IpMfc6bCPVDXOl-fbIhbRPo9JadIvDdXs2yJEjTRJITehVwzWKaK-jLwUG74zvOfPCnOyOO7nNZvC-9bd65ImkKbJlMxiLBEVsR9X3q0VuKOh2I
http://www.amnesty.nl/kom-in-actie
http://www.amnesty.nl/kom-in-actie
http://www.voorst.amnesty.nl
http://www.voorst.amnesty.nl
mailto:info@scrap-co.nl
mailto:info@scrap-co.nl
http://www.scrap-co.nl
http://www.scrap-co.nl
mailto:toertocht@koeriersbedrijfmulder.nl
mailto:toertocht@koeriersbedrijfmulder.nl
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Vakgarage van der Zande
Tel. 055-5396543

Molenmakershoek 25
7328 JK Apeldoorn

Tel. 055-5396543
info@vakgaragevanderzande.nl

Hyundai Getz
49.511 km, bouwjaar: 2008

€4.190 €5.940

Fiat Panda 
97.561 km, bouwjaar: 2009

Mazda 6
132.483 km, bouwjaar: 2012

€13.850 €5.490

Renault Clio
80.477 km, bouwjaar: 2006

Apk, onderhoud, occasions of youngtimers?
WWW.AUTOBEDRIJFVANDERZANDE.NL

Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437 

Service Partner

u Reparatie u Schadeherstel 
u APK u Verkoop nieuw en gebruikt
        u Verhuur 9 persoonsbus

Reparatie en 
onderhoud

Al meer dan 50 
jaar vertrouwd!

Like ons op facebook

Citroen C1 1.0, zwart, 5drs. BJ 2008 60.000 km
Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs. BJ 2013 25.000 km
Ford Fiesta 1.3, rood metallic, 5drs. BJ 2002 245.000 km
Ford KA 1.2 zilver metallic, airco, stuurbekrachtiging BJ 2011 78.000 km
Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco, benzine BJ 2007 50.000 km
Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart BJ 2006 155.000 km
Renault Clio 1.6, zilver metallic, automaat airco, stuurbekr. BJ 2004 122.000 km
Seat Alhambra TDi, zilver, 5 pers BJ 2011 230.000 km
VW Caddy Maxi 1.6 tdi, Blue Motion, airco, wit BJ 2012 27.096 km
VW Golf cabrio 1.6 groen metallic, benzine, leder bekl. elek dak BJ 2000 165.000 km

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

AUDI A4

Bouwjaar  2005
Kilometerstand 245.354 km
Inrichting Stationwagon
Brandstof Benzine
Vermogen 120 kW (163 pk)

7.000,-

 kleur bjr km prijs
AUDI A4 AVANT V6 Zwart 2005 245.354 km  € 7.000

JAGUAR SOVEREIGN 4.0 Groen 1995 255.393 km  € 3.000

MAZDA 2; 1.4 1.4 Grijs 2006 124.122 km  € 4.250

RENAULT CLIO 1.4 Blauw 2007 174.922 km  € 3.450

SEAT IBIZA Rood 2001 158.449 km  € 1.750

ŠKODA OCTAVIA Zwart 2006 195.787 km  € 3.500

ŠKODA YETI Bruin 2013 55.000 km  € 18.799

VOLVO V40; 2.0 T 2.0 T Grijs 2004 278.775 km  € 2.500

WWW.GARAGEDESMEDERIJ.NL
BEKIJK OOK ONZE NIEUWE APP. NU BESCHIKBAAR IN DE APPSTORE!

A U T O ’ s  W I L PA U T O ’ s W I L P

Telefoon 0571 27 15 50
06 53 14 79 33

PEUGEOT 207 1,6 3 drs. Blauw/Met.
Panoramadak Leer Cruise C. 

16-11-07, 118573 km

NÚ €5850,-

FIAT 500 Sport 16’’ velgen 

Xenon Clima Wit

30-07-14, 66583 km

RENAULT Captur 1,5 Dci, Navi, 
Camera, 17’’ LMV. Bruin/wit

10-12-13, 112737 km

NÚ €13.950,-

Rijksstraatweg 59, Wilp
E-mail info@scherling.nl

www.scherling.nl

MERK TYPE B’JAAR KM-STAND KLEUR PRIJS
FIAT 500 1.2 Lounge, Panorama dak. 30-06-12 89896 Wit 7950
FIAT 500 Sport 16’’ velgen Xenon Clima 30-07-14 129945 Wit 8950
FIAT Grande Punto Diesel, 5drs, Airco 25-08-10 149605 Grijs/Met. 4995
FORD Ka Champion, Airco 27-07-12 91191 Zwart/Met. 5700
FORD Focus 1,6 5 drs. Airco, Cruise contr. 30-07-07 153897 Blauw/Met. 5495
HYUNDAI IX20 Automaat i-Vision, LM velgen 30-03-12 83410 Grijs/Met. 12950
HYUNDAI Tucson 2,0 Styl, Clima, Trekhaak. 12-01-07 114536 Zwart 7250
KIA Sportage 2,0 AWD 12-09-05 98150 Grijs/Met. 5950
MERCEDES  SLK 200 Autom. Leer, Navi, 18’’ velgen 25-01-05 161617 Grijs/Met. 12950
MINI Cooper Chili, Panorama Dak 25-03-08 126611 Wit/Zwart 8950
MINI Cooper Cabrio Chili 20-01-10 93614 Blauw/Met. 13750
Mini Cooper Clubman, Panorama Dak 14-02-08 140038 Grijs/Zwart 8950
MINI Countryman  Cooper, Navi, Lichtmetaal 18-08-11 135314 Grijs/Zwart 14750
OPEL Agila Autom. LM velgen, Trekhaak. 19-01-12 91091 Grijs/Met. 8995
OPEL Meriva 1,4 T 120 Pk, Navi, LM velgen. 10-10-12 114909 Grijs/Met. 11495
OPEL Astra 1,6 HB 5 drs Airco. Panorama Dak 30-03-06 114633 Grijs/Met. 5950
PEUGEOT 206 1,4 3 drs Clima 13-10-03 111916 Grijs/Met. 2950
PEUGEOT 206 1,4 5 drs Airco, LM velgen, 1e Eigen. 31-12-07 136999 Grijs/Met. 4450
PEUGEOT 207 1,6 3 drs. Panoramadak Leer Cruise C 16-11-07 118573 Blauw/Met. 5850
PEUGEOT 207 1,4 5 drs Airco, Trekhaak 23-04-07 126684 Grijs/Met. 4900
PEUGEOT 207 1,4 5 drs. Airco Cruise contr. 27-02-09 113640 Grijs/Met. 6150
PEUGEOT 207 1,4 SW Panorama Dak 29-01-10 122240 Grijs/Met. 7750
RENAULT Twingo Lazuki Leuke auto 27-04-05 110425 Blauw 2595
RENAULT Twingo Airco 03-03-10 85976 Blauw/Met. 4995
RENAULT Kangoo 1,6 Privilege 19-11-05 106750 Grijs/Met. 4950
SKODA Roomster 1,4 Styl, Airco, Cruise contr. 06-02-09 147295 Grijs/Met. 6450
SUBARU Forester Airco, weing KM 22-02-02 148622 Rood/Met 4950
SUZUKI Swift 1,6 5 drs. Sport, Clima, 17’’ LMV. 03-04-09 94315 Wit/Zwart 7995
SUZUKI Swift 1,2 5 drs. Styl Cruise contr.  04-09-15 19176 Wit/Met. 12450
TOYOTA Yaris 1,3 3 drs. 22-03-02 119591 Grijs/Met. 3195
TOYOTA Aygo 5 drs. Autom. Airco. 08-05-09 53360 Blauw/Met. 5999
VOLVO V50 Edition Airco,LM velgen, Cruise contr. 08-09-06 115836 Blauw/Met. 7950

Dit is slechts een greep uit ons aanbod kijk voor meer info op Scherling.nl

NÚ €9950,-
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GARAGE WILP

ONZE FORD 
OCCASIONS

Kerkstraat 2, 7384 AS Wilp - Tel. 0571-261488

Ford C-Max 1.5 EcoBoost 150pk Aut Titanium Edit                          
NZ-867-D BJ 2016  13.420 km € 28.400
___________________________________________

Ford Focus 1.6 ECOBOOST 134KW WAGON
23-SZG-4    BJ 2012 78.737 km € 15.495
___________________________________________

Ford Fiesta 1.0 80PK 5D S/S Style
GV-983-T   BJ 2015 44.761 km € 10.950
___________________________________________

Ford Fiesta 1.0 48KW/65PK CHAMPIONS EDIT
4-TNG-90 BJ 2014 82.614 km € 9.450
___________________________________________

Ford Focus 1.6 85KW 5D FUTURA
38-TS-XZ BJ 2007 206.265 km € 5.250
___________________________________________

Ford Fusion 1.4 16V Champion
25-TJ-GJ   BJ 2006 72.870 km € 4.250

ONDERHOUD • VERKOOP NIEUW & GEBRUIKT • REPARATIE • APK

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- en dieselauto’s

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR  € 22.750,-

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- en dieselauto’s

LEXUS CT200 H
1,8 HSE BUSINESS-LINE

138.000 KM - 2012

NU VOOR € 12.500

VW GOLF
1,4 TSI DSG 90 KW COMFORT 

95,000 - KM 2009

NU VOOR € 9.500

VW POLO
1,0 MPI 55 KW COMFORT 5DRS

33,000 KM - 2015

NU VOOR € 10.750

AFPERSEN,VACUMEREN EN VULLEN NU
AIRCO SERVICE

HYBIRDE AUTOMAAT

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

VOLKSWAGEN UP ! 1.0 60PK TAKE UP!

72.666 km | bouwjaar: 2012

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl

Auto van de Week
VOLKSWAGEN UP !

van €6950,- Nu Voor €6450,-
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Turnen: Kyara Bergman wordt 
regiokampioene

TWELLO.- Op zaterdag 13 mei vond in Ede het regiokampioenschap 6e 
divisie turnen dames plaats. Voor dit niveau is het regiokampioenschap 
het hoogst haalbare en vier sv Twello turnsters hadden zich voor deze 
wedstrijd weten te plaatsen.

In wedstrijd 1 mocht Kyara Bergman 
(jeugd 1 D3) aantreden. Zij begon op 
spong met twee nette handstand 
platvallen. Voor brug was Kyara 
een beetje zenuwachtig, gelukkig 
had Kyara vandaag een goede brug 
dag en liet zij een prima oefening 
zien.  Op naar balk. Voor veel turn-
sters een probleem want er werden 
heel veel fouten gemaakt op dit toe-
stel. De oefening van Kyara was een 
beetje wiebelig maar mede door een 
hoge uitgangswaarde wist ze een 

1ste plaats op dit toestel te behalen. 
Kyara sloot haar wedstrijd af met 
een keurige vloeroefening met een 
heel mooi boogje staan, wat werd 
beloond met een 2de plaats. Uitein-
delijk bleek dat Kyara op balk een 
groot gat had geslagen met haar con-
currentie en mocht zij naar het po-
dium om het goud op te halen. 
In wedstrijd 2 was het de beurt aan 
Carlijn Essenstam (instap D3). Car-
lijn mocht haar wedstrijd starten 
op de vloer. Op spong begon Carlijn 

met een super strakke handstand 
platval. De tweede sprong was iets 
minder strak maar had wel wat 
meer vaart, waardoor ze voor beide 
sprongen toch op hetzelfde cijfer 
uitkwam. Op brug een prima oefe-
ning met een mooie ondersprong af. 
Ook op het laatste toestel, de balk, 
maakte Carlijn geen fouten en sloot 
ze haar wedstrijd netjes af. Met ruim 
52 punten is Carlijn als 18degeëin-
digd. 
Daarna was het de beurt aan Noortje 
Bekhuis en Lycke Linthorst (pupil 1 
D3) om hun finale te turnen. De da-
mes begonnen op de brug en helaas 
ging het hier voor Lycke helemaal 
mis. Lycke wilde heel erg netjes tur-
nen maar vergat daardoor hard ge-
noeg af te zetten voor de borstwaart-
som. Heel erg jammer want deze 
fout kostte haar twee volle punten. 
Bij Noortje ging het eerste inturn-
beurtje niet zo goed. Gelukkig mocht 
ze nog een tweede inturnbeurt ma-
ken en toen lukte de buikdraai wel. 
Op balk heeft Lycke heel goed ge-
vochten om na de koprol op de balk 
te blijven staan, want haar voeten 
stonden behoorlijk scheef. Op vloer 
lieten beide dames een prima oefe-
ning zien zonder fouten. Het nette 
werken met het koppie op van Noor-
tje werd beloond met een mooie 
4de plaats op dit toestel. Op sprong 
liet Noortje twee prima sprongen 
zien. Bij Lycke ging de aanloop van 
haar tweede sprong niet helemaal 
goed maar gelukkig was ze zo slim 
om gewoon door te springen waar-
door ze toch twee nette sprongen 
heeft laten zien. Lycke moest door 
de fout op brug genoegen nemen 
met de 22ste plaats. Noortje wist met 
een 8ste plaats de top tien te halen en 
daar mag ze super trots op zijn.

www.poses.nl Binnendijk
 Twello:  Michiel de Ruyterstraat 101               

De fotograaf is aanwezig op:

dinsdag 30 mei en
woensdag 31 mei

van 09.30-17.30 uur 
(De fotograaf heeft pauze 

van 13.00 - 14.00 uur)

Gratis 
fotoshoot bij 
uw Jumbo!
Laat gratis foto’s maken van uw kinderen en ontvang één foto 

van 13 x 18 cm gratis! Poses Fotografie maakt van uw favoriete 

supermarkt een professionele fotostudio. Een unieke kans om 

uw kind(eren) op een mooie manier te laten vastleggen.

Donderdag 25 mei, DAUWTRAPPEN IN KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 08.00 uur

26 t/m 28 mei, GOLDEN TALENT TOURNAMENT
Sportpark Zuiderlaan (Twello), 08.00 uur

5 t/m 11 juni, SPORT 2000 BUITINK OPEN TENNISTOERNOOI
TC De Schaeck, 17.00 uur

Woensdag 14 juni, VOORRONDE NK KNIKKEREN 2017
Marktplein Twello, 13.00 uur

Vrijdag 30 juni, PJG KRACHTTOER
Zeelandssingel 40, Arnhem, 08.00 uur

13 t/m 16 juni, WANDEL4DAAGSE WILP-POSTERENK-BUSSLOO
Landgoed ‘De Lathmer, 18.30 uur

Vrijdag 2 juni, TWELLOSE SPORTCARROUSEL: BEACHTENNIS
Sportpark De Laene, 10.00 uur

27 t/m 30 juni, WANDEL4DAAGSE KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 18.00 uur

Woensdag 24 mei, EET- & ONTMOETCAFÉ TITUS
Stationsstraat 13a, Twello , 17.30 uur

12 t/m 15 juni, AVOND FIETSVIERDAAGSE TWELLO 2017
Twello, 18.30 uur

Vrijdag 26 mei, TWELLOSE SPORTCARROUSEL: BEACHTENNIS
Sportpark De Laene, 10.00 uur

Zaterdag 24 juni, ST. WILP STAAT OP ORGANISEERT: ‘VOER BIE DE BOER’
De Bremte (Deventerweg 4, Bussloo), 18.00 uur

De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders van Cul-
tuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente Voorst, zowel het 
structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contactformulier kunt u een account 
aanvragen waarna u geheel kosteloos gebruik kunt maken van dit platform. Gepubliceerde 
activiteiten worden tevens gedeeld via Twitter (@VoorstActief) en Facebook (Voorst Actief).  
Wekelijks wordt er in het Voorster Nieuws een overzicht geplaatst van geplande activiteiten.

Agenda

VOORSTER NIEUWSSPORT
Terwolde
Donderdag 25 mei 
14.00 Terwolde 1 – WWNA 1
(bij verlies: zie zondag 28 mei)

Zondag 28 mei
09.30 Apeld. Boys VE1 – Terwolde 
VE2
Als Terwolde 1 van WWNA 1 ver-
liest, speelt het op 28 mei uit tegen 
Haarle 1 om 14.00 uur.
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Hans Brugman biljart 
clubkampioen

KLARENBEEK-   De afgelopen clubkampioenschappen van  de afde-
ling Biljart van Sportclub Klarenbeek vonden onder grote belangstel-
ling plaats in de clubbiljartzaal. De winnaars van de vier avonden zijn: 
maandag Ed Kruitbos (zijn gemiddelde is 80 caramboles), dinsdag Hans 
Brugman (80), woensdag Frans Berenschot (44) en donderdag Joop Jan-
sen (44). Zij gingen de onderlinge strijd aan om de eerste plaats.

De  supporters genoten van de 
mooie en spannende partijen. In de 
eerste ronde maakte Ed tegen Frans 
de partij uit in 21 beurten en Hans 
won van Joop in 27 beurten. In de 
tweede ronde kwam Joop sterk te-
rug. Hij won van Ed in 20 beurten 
en Hans won in deze ronde van 
Frans in 30 beurten. De derde ronde 
zou beslissend worden. Hans was 
heel gemotiveerd tegen Ed en nam 
direct een voorsprong van 19 caram-
boles. Ed kon dat niet meer inhalen 
en Hans speelde de partij uit in 18 
beurten! Joop won van Frans in 27 
beurten. Zo werd Hans de terechte 
kampioen met 6 wedstrijdpunten, 

v.l.n.r.  Joop Jansen, Hans Brugman, Ed Kruitbos en Frans Berenschot

Joop werd tweede met 4 punten, Ed 
werd derde met 2 punten en Frans 
vierde met 0 punten

De wedstrijdleiders, Henk Havekes 
en Henk van Ittersum, deelden de 
prijzen uit en Hans ontving boven-
dien de wisselbokaal die hij een jaar 
in bezit mag houden. De voorzit-
ter van de afdeling Biljart, Tonnie 
Brugman, hield een slotwoord. Hij 
keek terug op een heel gezellige, ge-
slaagde avond. Hij was blij met de 
grote belangstelling van de leden, 
bedankte de wedstrijdleiders voor 
de organisatie en Leida Boerkamp 
voor de schotels met lekkere hapjes.

Meerkamp finale 2e divisie (NK)

GEMEENTE VOORST.-  De weg naar de finale…  Elke turnster start het 
turnseizoen met het doel zo ver mogelijk te komen in het wedstrijdcir-
cuit, met uiteindelijk de bondsfinale als eind station, het zogeheten NK. 
Na de plaatsingswedstrijden vanuit de regio begint de afval race met de 
landelijke wedstrijden. Uiteindelijk blijven er 36 turnsters over in elke 
categorie , dan turn je dus tussen de beste van Nederland.

Fleur Neuteboom Spijker (pupil 2 
N2) heeft op zaterdagmorgen 20 mei 
in Alphen a/d Rijn een zeer goede 
finale geturnd. Haar beste trainings-
maatje Nika zat op de tribune om 
haar aan te moedigen. Ze startte 
met een redelijk stabiele vloeroe-
fening, de jury zag een paar kleine 
landingsfoutjes (12.45 punten) Op 
sprong heeft ze dit weer helemaal 
recht gezet, met 2 geweldige spron-
gen belande ze op een 4e plaats 
(13.60). De spanning steeg voor het 
toestel brug. Hier heeft ze heel hard 
getraind voor de plus oefening met 
reuzen. En het ging goed! (13.20) Als 
laatste het toestel balk, ook hierin 2 
nieuwe elementen, zodat haar oefe-
ning nu allemaal uit plusjes bestaat. 
Helaas viel ze er 1 keer af, maar ze 
heeft haar oefening verder goed uit 
geturnd. (12.25)

Fleur is 32e geworden met een pun-
ten totaal van 51,50. Zondag mag ze 
nog een keertje aantreden voor de 
sprong finale!  Eind van de middag 
was het de beurt voor junior turnster 
Maaike Nijland en senior turnster 
Caitlin Loman. De overige junioren 

en senioren turnsters uit de A selec-
tie zijn ook afgereisd naar Alphen 
a/d Rijn om hun clubgenootjes aan 
te moedigen. Maaike turnt het hele 
seizoen al erg constant . Maaike 
heeft alle drie haar vloer series in 
moeilijkheid verhoogd, een grote 
uitdaging die zeker goed heeft uit-
gepakt! Met een mooie score van 
11.85. Sprong is het favoriete toestel 
van Maaike en dat klopt ook wel, 
een mooie tweede plaats met 13.20. 
Bij brug was ze even het brug 
gevoel kwijt, waardoor ze niet 
helemaal lekker door haar oe-
fening kwam. (8.60 punten) 
Gelukkig hield ze het hoofd koel 
op balk en turnt ze een mooie oe-
fening met een score van 9.33. Een 
31e plaats met een totaal score van 
42.98. 

Ook Maaike mag zondag de toestel-
finale sprong turnen. Met een per-
fecte landing maakt ze kans op het 
podium. We gaan ervoor! 

Caitlin is dit jaar gestart met een 
HBO studie en probeert dit zo goed 
mogelijk te combineren met de turn-

trainingen. De finale halen was voor 
haar een droom die uit kwam, naast 
het studeren en reizen met de trein 
zo goed presteren, petje af! De vloer 
van Caitlin ziet er mooi uit, de sier-
lijke oefening wordt beloond met 
een 11.90. De gehoekte tsukahara’s 
gingen mooi hoog tot stand, score 
12.70. Op brug kwam ze volgens de 
juryleden niet goed door haar hand-
standen heen, hier waren Caitlin en 
de trainers het niet helemaal mee 
eens.  (10.25)  Als laatste de balk, 
een strakke oefeningen, alleen met 
de spagaatsprong halve draai net te 
veel doorgedraaid zodat ze er naast 
ging. (10.75) Caitlin komt hierdoor 
met 45.60 op een 23e plaats.

21 mei 2017: 
Toestelfinale Turnen

Maaike wint goud!
Dat SV Twello goed in springen is 
hebben Fleur Neuteboom Spijker en 
Maaike Nijland wel bewezen van-
daag op de toestelfinale in Alphen 
a/d Rijn. Beide mochten uitkomen 
op het toestel sprong. De beste 9 
springers van elke leeftijdscatego-
rie namen het tegen elkaar op. Het 
verschil is erg klein, het gaat om 
tienden, zelfs honderdsten achter de 
komma. Net dat ene stapje bij de lan-
ding kan er voor zorgen dat je naast 
het podium staat.
Fleur heeft afgelopen weken de 
sprong belasting gehalveerd door 
een knie blessure, maar toch ging 
ze er helemaal voor, met een mooie 
score van 13.425 werd ze 9e.
Toen was het de beurt aan Maaike. 
Haar sprongen zijn zo ontzettend 
hoog en fel, dus we hadden maar 
1 doel en dat is bondskampioen 
sprong worden! De concurrentie 
was hoog, scherp zijn en dus geen 
fouten maken. De tsukahara gehurkt 
ging goed, wel een klein stapje naar 
achter met de landing, maar daar liet 
ze zich niet door van de wijs bren-
gen en daarna volgde nog een hele 
hoge tsukahara gehoekt. Toen werd 
het spannend, met een score van 
13,216 afwachten of er iemand bo-
ven zou komen....... Nee dus..... YES 
goud in de pocket! Gefeliciteerd 
Maaike, dik verdiend!

Handbaldames recreanten 2 
Klarenbeek kampioen

KLARENBEEK.- Donderdag 18 mei 
was het zover, de handbaldames 
van de recreanten 2 uit Klarenbeek 
mochten het opnemen tegen LHC uit 
Lemelerveld. Bij gelijkspel of winst 
zouden de dames uit Klarenbeek het 
kampioenschap mogen vieren. Wat 
een weekje eerder nog niet lukte (de 
spannende wedstrijd tegen Achilles 
uit Apeldoorn eindigde toen in een 
12-13 verlies), lukte donderdag wel. 
De eindstand van 12-8 was genoeg 
om het kampioenschap te vieren. Tot 
en met deze laatste wedstrijd van het 
seizoen hebben ze het spannend ge-
houden, met maar één puntje meer 
dan de nummer twee, maar wel een 

beduidend beter doelsaldo is dit 
kampioenschap meer dan verdiend! 
Het was qua teamsamenstelling 
geen gemakkelijk seizoen, zwanger-
schappen en blessures speelden een 
grote rol. Het kampioenschap is dan 
ook mede te danken aan spelers uit 
andere teams die altijd bereid waren 
een potje mee te ballen en de coa-
ches op de bank zijn natuurlijk ook 
onmisbaar. En niet te vergeten de 
grote steun van ons publiek en onze 
sponsor Dave’s Oerburger (Sfeer en 
Smaak). 
Een mooie afsluiting van het seizoen 
en een gezellige avond in De Brug 
waren het resultaat!

Eckhuys Makelaars Voorwaarts 
Beach Handball toernooi 

TWELLO.- Vrijdag 26 mei start om 18.00 uur weer het Beach hand-
bal kwalificatie toernooi voor de plaatsing van het Nederlands kampi-
oenschap aan de Laene. Zeven jaar geleden heeft Voorwaarts voor het 
eerst dit toernooi opgezet als vervanging van het plaatsingstoernooi van 
NHV Oost. 

Op vrijdagavond speelt de D jeugd, 
zaterdag 27 mei de C en later in de 
middag de B jeugd en zondag 28 mei 
zullen de A jeugd en afsluitend de 
dames teams tegen elkaar in het zand 
strijden voor de punten. Ook dit jaar 
is er weer een sterk deelnemersveld 
in de diverse poules. Vanuit de kop 
van Noord Holland komen de speel-
sters van ere divisie VZV, van 1e 
divisie ZAP en DSS alsmede speci-
fieke beach verenigingen als Hiekka 

Hauskaa (met speelsters van Neder-
lands team onder 18) en OHC met 
speelsters van dames Oranje team. 
Regionale topteams komen o.a. van 
ere divisie Borhave. Voor het eerst 
hebben we ons toernooi gekop-
peld aan een enthousiaste sponsor. 
Eckhuys Makelaars gaat ons ex-
tra ondersteunen om het toernooi 
nog meer uitstraling te geven. De 3 
velden worden weer aangekleed en 
voorzien van tenten. 

De vrijwilligers van de werk-
ploeg van Voorwaarts hebben een 
prachtige ballenvanger gemaakt zo-
dat we extra punten krijgen en DJ 
Roy zorgt voor passende deunen 
tussen de wedstrijden door. Kom 
gezellig kijken op de velden aan de 
Kerklaan. Vrijdagavond de D jeugd, 
Zaterdag eerst C en B jeugd maar 
tegelijk ook het mooie pupillen 
voetbal toernooi. Zondag trappen 
we om 10.00 uur af met de A jeugd 
en aansluitend  de dames teams met 
op het kunstgras het veelgeprezen 
KUBB toernooi door de OC. Wil je 
hier aan meedoen, even reageren 
op de aankondiging op de site van 
Voorwaarts. 



Twello - Fliertbuurt
www.wonenindefl iertbuurt.nl
www.roosdomtĳ huis.nl/project/fl iertbuurt

EEN ONTWIKKELING VAN INFORMATIE EN VERKOOP

Eckhuys Makelaars
Torenbosch 66, Twello
(0571) 27 27 87

Bieze Makelaars
Veilingstraat 22, Twello
(0571) 27 44 94

Van den Belt Makelaars
Dorpsstraat 19, Twello
(0571) 27 33 77

  Koopsom rĳ woningen vanaf 
€ 200.000,- v.o.n.

  Koopsom twee-onder-een-kap-
woningen vanaf € 300.000,- v.o.n.

  Koopsom vrĳ e kavels vanaf 
€ 230.500,- v.o.n.

  Wonen tussen het groen

  Centraal gelegen tussen 
Deventer en Apeldoorn

  Nabĳ  de dorpse gezelligheid 
van Twello

  Divers woningaanbod in 
gevarieerde architectuur

  Voorzieningen als 
winkels, sportfaciliteiten, 
kinderdagverblĳ ven en 
basisscholen in de buurt

Op donderdagavond 1 juni is 
de start verkoop van 
18 twee-onder-één-kapwoningen, 
24 hoekwoningen, 24 tussen-
woningen en 3 kavels.

Je bent deze avond van harte 
welkom van 19.00 tot 20.00 uur bĳ  de 
Rabobank, Dorpsstraat 24 in Twello.

Start verkoop: donderdag 1 juni
Wonen in Twello

Je kĳ kt niet alleen naar het huis,
je kĳ kt ook naar de buurt. 
Het is dan plezierig als die 
buurt je nét datgene biedt wat 
het wonen aantrekkelĳ k maakt. 
Dorpse gezelligheid in een 
stedelĳ ke omgeving.
Zoals hier in Fliertbuurt in Twello.
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Dubbelslag voor Dick van Dijk (sr)
TWELLO.- Afgelopen zaterdag werden de 291 ingezette postduiven van 
de Twellose vereniging Steeds Verder om 10.15 uur in het Belgische 
Chimay (273 km) in vrijheid gesteld. Hoewel de weersvooruitzichten in 
eerste instantie niet echt rooskleurig waren, viel dat zaterdag alleszins 
mee. Onder mooie Hollandse luchten en met een lekker briesje in de rug 
werden er hoge snelheden gehaald.

Hoge snelheden
Her en der in het land waren er al 
duiven eerder gelost. Per losplaats 
wordt bekeken of het verantwoord 
is om te lossen. Het kan dus zo-
maar zijn dat de duiven die b.v. 
naar Noord- en Zuid-Holland eerder 
gelost worden dan die naar Gelder-
land en Overijssel moeten.  Er werd 
rekening gehouden met snelheden 
tot 1800 mtr/min. wat neerkomt 
op ruim 100 km/uur. Al snel bleek 
echter dat het in Twello niet zo’n 
vaart zou lopen maar toch stond 
iedereen op scherp. Op de meld-
pagina van de club verschenen de 
eerste aankomsten. In Teuge gaven 
Henk Boegborn en Jan de Ruiter el-
kaar bijna niets toe. Ditmaal was het 
Henk Boegborn die een fractie snel-
ler was. Ondertussen verschenen er 

ook meldingen vanaf de grotere af-
standen. Werner v.d. Steeg meldde 
een duifje vanaf de Worp en John 
Romein bleek ook weer over een 
hele serie vroege duiven te beschik-
ken. De grootste verrassing kwam 
echter een 20-tal minuten later. 
B-klasser Dick van Dijk (sr) gaf de 
snelste duif door en boekte daarmee 
een fraaie overwinning. In een eer-
der verslag wisten we al te melden 
dat hij zeer sterk speelde, een over-
winning bleek dus een kwestie van 
tijd. ’s Avonds tijdens het uitlezen 
van de klokken bleek het zelfs een 
dubbele overwinning te zijn doordat 
er 2 duiven vlak achter elkaar arri-
veerden. Een speciale vermelding is 
er voor de zusjes Romein. Naomi en 
Lizzy spelen met de lange afstand 
duiven van vader John. Normaalge-

sproken komen die pure snelheid te 
kort om het de sprinters moeilijk te 
maken maar afgelopen zaterdag dre-
ven zij de spot met deze aannames. 
Een fraaie 8e plek was hun deel. Top 
10 Algemeen: 1,2. Dick van Dijk (sr). 
3,4,5,6,7. John Romein, 8. N & L. 
Romein, 9. Henk Boegborn, 10. Jan 
de Ruiter. Top 10 B-klasse: 1,2,6,8,9. 
Dick van Dijk (sr), 3. N & L Romerin, 
4,7. Werner v.d. Steeg, 5. Stefan Jan-
sen, 10 Annet Jutten. 

Volgende week staat er, naast een 
snelheidsvlucht, de eerste dagfond-
vlucht op het programma. Deze gaan 
op donderdag op transport naar het 
Franse Gien (563 km) om vanaf deze 
afstand in één ruk richting huis te 
vliegen. Naast een goed kompasje 
is een optimale fysieke gesteldheid 
een vereiste om deze inspanning te 
realiseren. Vele liefhebbers vinden 
dit de mooiste en eerlijkste vluchten 
omdat, mede door de massale los-
sing, het weer vanwege de afstand 
minder invloed heeft. Het belooft 
een mooi weekend te worden.

ZVV zwemster Lyke Bellert 
naar de Gelderse Finale

VAASSEN.- Zaterdag 6 mei was de laatste wedstrijd waarbij de minio-
ren zwemmers, de jongere zwemmers in de leeftijd van 6-11 jaar,  zich 
konden plaatsen voor de Gelderse minioren Finale.

Via een achttal wedstrijden konden 
de zwemmers zich plaatsen voor 
deze finale, waarbij de beste 18 
minioren zwemmers van Gelder-
land tegen elkaar strijden. Tijdens 
deze achtste voorronde kwamen de 
ZVV zwemmers uit op maar liefst 
20 programma’s in het zwembad 
in Wapenveld. Net zoals de vorige 
zeven wedstrijden waren er weer 
veel goede resultaten. Lyke Bellert, 
zwemster uit Terwolde, kwam uit 
op twee afstanden en wist met twee 
grote persoonlijke records en twee 
gouden medailles de voorrondes in 
stijl af te sluiten. De resultaten van 
deze acht voorrondes hebben als re-

sultaat dat maar liefst 8 meisjes en 6 
jongens van ZVV zich hebben weten 
te plaatsen voor de finale. 
Ook Lyke heeft zich voor deze finale 
weten te plaatsen. Op alle afstanden 
waarvoor zij zou mogen uitkomen, 
heeft ze zulke goede prestaties ge-
leverd dat ze beide finaledagen in 
actie mag komen en alle afstanden 
mag zwemmen.

De coaches kijken terug op prachtige 
prestaties. Laten we hopen dat de fi-
nale op 10 en 11 juni, in het zwem-
bad De Koekoek in Vaassen mooie 
resultaten voor de zwemmers van 
ZVV oplevert.
 

SV Twello JO17-1 Kampioen

TWELLO.- Zaterdag 13 mei is SV 
Twello JO17-1 in een zeer spannende 
uitwedstrijd tegen Teuge kampioen 
geworden. Eindelijk was het zover, 
na enkele spannende weken in de 
competitie, waarin de directe con-
current Helios recentelijk punten 
had verspeeld, mocht sv Twello het 
heft in eigen hand nemen om in de 
uitwedstrijd bij Teuge kampioen te 
worden in de 2e klasse. De wedstrijd 
begon in een hoog tempo waarin 
Twello al na 8 minuten een penalty 

tegen te verwerken kreeg. Deze werd 
feilloos benut door Teuge. Twello 
liet zich niet van de wijs brengen 
en ging geconcentreerd verder aan 
de missie “Kampioen” worden. 
Het elftal kreeg zichtbaar de wed-
strijd onder controle na mate de tijd 
vorderde en dat resulteerde in een 
mooie 1-2 overwinning waarna de 
feestvreugde losbarstte! Twello was 
met zeer veel publiek massaal op 
deze uitwedstrijd afgekomen waar-
door binnen no-time het gehele veld 

vol stond met feestende mensen, 
vuurwerk werd afgestoken, bloemen 
en cadeaus werden uitgereikt, waar-
na het feestje werd voortgezet in de 
kantine bij SV Twello. 

Al met al een prachtige prestatie van 
dit mooie elftal, waarin de kern al 
jaren met elkaar samen speelt. Uiter-
aard ook zeer grote complimenten 
aan technische staf bestaande uit 
hoofdtrainer Robbert Teelen en as-
sistent trainer Nicky Eekhuis.

Zomerbridge in Twello
TWELLO.- Bridge is een spel  dat 
voornamelijk in de winter wordt 
gespeeld. De zomer is voor zon, 
vakantie en andere activitei-
ten. Een aantal leden van beide 
bridgeclubs in Twello kan echter 
niet zo lang zonder hun geliefde 
spelletje. Zij organiseren, los van 
de clubs, de gelegenheid om te 
spelen op maandagavond om 
19.30 uur in het sportcafé van 
sporthal Jachtlust gedurende de 
zomermaanden.
Dit is voor hen die het spel alleen 
privé spelen een ideale gelegen-
heid om te ervaren hoe het voelt 
om het spelletje te spelen in club-
verband. De deelname staat dan 

ook open voor iedereen. Zelfs 
doen soms toeristen van omlig-
gende campings mee. De belang-
stelling is ook elk jaar weer groter.
Bij voldoende deelname wordt 
er gespeeld in twee groepen van 
verschillend niveau en altijd staat 
gezelligheid hoog in het vaandel. 
De kosten bedragen 2 euro per 
deelnemer die voornamelijk op 
gaan aan de kosten voor flessen 
wijn die kunnen worden gewon-
nen.

Aanmelding dient te geschie-
den per e-mail en per keer op 
het adres:  zomerbridge@bridge-
clubtwello.nl

Herman Beekman toernooi 

Pupillen toernooien 
SV Voorwaarts
TWELLO.- Zaterdag 27 mei en zaterdag 3 juni worden de jaarlijkse pu-
pillen toernooien weer op sportpark De Leane bij  Voorwaarts georga-
niseerd.   

Op zaterdagmorgen 27 mei start 
het inmiddels traditionele Herman 
Beekman toernooi. Dit toernooi is 
voor jongens en meisjes onder de 
13 jaar, voorheen de D-pupillen. 
Er doen plm. 20 pupillen teams uit 
de regio mee, verdeeld over vier 
poules. De wedstrijden worden ge-
leid door eigen scheidsrechters van 
Voorwaarts. Er wordt gespeeld tot 
plm. 14.00 uur. Daarna is de prijsuit-
reiking, elk deelnemend team gaat 
met een beker naar huis. 

Zaterdag 3 juni Brinta Boys toernooi
Eén week later op 3 juni start het 
Brinta Boys toernooi vanaf 9.00 uur 

met 25 deelnemende F-teams, jon-
gens en meisjes onder de 9 jaar. Deze 
wedstrijden worden gespeeld in 5 
poules. De laatste wedstrijden zijn 
plm.12.00 uur afgelopen, daarna is 
de prijsuitreiking. De 28 E pupil-
len teams, jongens en meisjes onder 
de 11 jaar, trappen vanaf 13.00 uur 
af onderverdeeld over 6 poules De 
wedstrijden worden geleid door de 
jongste pupillen scheidsrechters die 
binnen Voorwaarts zijn opgeleid. 
Rond 16.00 uur zullen de laatste 
wedstrijden afgefloten worden en 
vindt de prijsuitreiking plaats. En 
één ding is al zeker, ieder team gaat 
naar huis met een beker. 

Heren Boerehofstee terug in titelrace
WILP.- De laatste speeldag voor de 
mannen van de Boerehohofstee uit 
Wilp belooft nog een heel spannende 
te worden. De Boerehofstee nam het 
afgelopen zaterdag op tegen Itc Via-
nen dat al sinds begin van de compe-
titie de toppositie inneemt.  De licht 
geblesseerde Eddy Schol nam het 
op tegen Kevin Boelhouwer die een 
top tien positie op de Nederlandse 
ranglijst inneemt.  Eddy speelde een 
sterke eerste set, verloor desondanks 
met 3-6.  De tweede set deed Kevin 
Boelhouwer er een schepje bovenop 
en won met 0-6. Tom Clavel nam 
de tweede single voor zijn rekening 

tegen Thorsten Sollie. De twee ken-
nen elkaar door en door en het werd 
dus ook een zeer  spannende partij 
die uiteindelijk in de derde set tie-
break door Tom werd gewonnen. 
Sven van Exter van Vianen won in 
een goede partij  in twee sets van 
Michel Bouwmeester. Roan Valk 
daarentegen won met 6-3 6-4 van 
Kenny Kandel. Tussenstand na de 
singles dus 2-2.

Bouwmeester en Schol speelden een 
ijzersterke dubbel waarin de eer-
ste in de tiebreak werd gewonnen. 
De tweede werd verloren, maar het 

koppel herpakte zich en won de der-
de set vrij eenvoudig met 6-1. Omdat 
de tweede dubbel door Vianen werd 
opgegeven door het gebrek aan fitte 
spelers stond er aan het eind een 4-2 
overwinning op het wedstrijdformu-
lier.  Met slechts twee punten ach-
terstand gaat komende zaterdag de 
laatste speeldag in en het beloofdt 
het op het park van de Boerehofstee 
in Wilp nog heel spannend te wor-
den.  
Vanaf 13.00 uur wordt er gespeeld 
en alle support is welkom om de 
heren naar het kampioenschap te 
juichen.

SV Twello heeft volgend seizoen een U21 elftal
TWELLO.- Aankomend seizoen 
heeft SV Twello een U21 voetbal-
elftal. Onder leiding van de trainer 
van de JO19-1, met assistentie van 
de trainer van het eerste en tweede 
wordt dit elftal professioneel bege-
leidt. Het jeugdbestuur is er in ge-
slaagd om voor aankomend seizoen 
een U21 elftal in het leven te roe-

pen.  De professionele leiding is in 
handen van: Wilco Klomp (JO19-1) 
- Salim Ozer (1e senioren) - Berend-
Jan Smies (2e senioren). Dit elftal 
zal qua spelers geselecteerd worden 
door bovenstaande trainers en zal 
spelen tegen selectie elftallen van 
andere verengingen, ook behoren 
wedstrijden tegen een BVO (Betaald 

Voetbal Organisatie) tot de moge-
lijkheden. 

Dus als jij denkt dat je prestatie 
en plezier aan elkaar kan koppe-
len, dan zou  jij dit kunnen zijn 
volgend seizoen. Geef je dus snel op 
om bij SV Twello te komen voetbal-
len.



Geldig van wo 26 april t/m di 30 mei 2017

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten
2 pakken

Hollandse aardbeien
Bak 500 gram

Kipfiletblokjes
Nieuwe standaard kip 
Schaal 600 gram

Filet americain
Alle soorten m.u.v. biologisch
2 bakjes à 150 gram

Blue Band
Halvarine, Idee of Goede Start
2 kuipen à 500 gram

Witte asperges
Verpakking 500 gram

Pitloze witte of rode druiven
Bak à 500 gram

* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.  
* Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

Kies en mix vlees
Mager rundergehakt, rundersaucijzen, 
slavinken, kipkrokantschnitzels, shoarma,  
Spaanse burgers, kipdij- 
braadsticks of viscarré
3 schalen à 4-5 stuks  
of à 450-600 gram

Optimel yoghurt of kwark
Alle soorten
2 verpakkingen à 450-1000 ml

2e
HALVE
PRIJS*

2e
HALVE
PRIJS*

2 VOOR

3 VOOR

2e
HALVE
PRIJS*

 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

179299

750

300 500

299
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SV Twello Basketball 
zoekt 2 trainers
TWELLO.- SV Twello heeft een jon-
ge en enthousiaste afdeling waar zo-
wel kinderen als volwassenen met 
veel plezier basketballen. En om 
dat kunnen blijven doen zijn wij op 
zoek naar twee super gemotiveerde 
trainers. Het 1e herenteam heeft 
afgelopen seizoen in de 2e klasse 
mooie wedstrijden gespeeld maar 
willen graag een stapje verder. Het 
team is aangevuld met jonge spelers 
uit de U-18 en trainen 2x per week. 
Ze zijn voor het komend seizoen op 

zoek naar een gemotiveerde trainer. 
Het 1e damesteam zijn bijna klaar 
voor seizoen 2017-2018. Er wordt 
vanaf 8 mei 2 x per week getraind 
aan De Zuiderlaan. Het team bestaat 
vanaf het nieuwe seizoen voor het 
eerst helemaal uit SV Twello leden.  
Omdat de huidige trainer verhuist 
zijn de dames op zoek naar een 
nieuwe rots in de branding voor vol-
gend seizoen. Reacties per mail naar 
voorzitter Bas Proper, Proper.bas@
gmail.com

SV Twello Basketball speelt toernooi in Almelo
TWELLO.- Eind mei organi-
seert de basketballvereniging 
de Uitsmijters uit Almelo 
een toernooi voor de jeugd, 
U12, U14 en U16.  De af-
deling Basketball van SV 
Twello gaat graag naar het 
Underdogtoernooi in Almelo 
en dit jaar ging de U14 met 
5 spelers. De eerste wedstrijd 
ging tegen de Valley Bucke-
teers uit Nijverdal en dat is 
altijd lastig want de beide 
teams zijn goed aan elkaar 
gewaagd. Twello heeft een 
goede start want ze winnen 
de wedstrijd 20-10. Daarna 
een wedstrijd tegen WSV uit 
Apeldoorn, dit was wat mak-
kelijker, namelijk de eind-
stand was 15-8 voor Twello. 
De laatste wedstrijd in de 
poule ging tegen een heel 
goed team namelijk GS Stars 
uit Elburg. Beide teams zijn 
ook gelijkwaardig aan elkaar 
dus was het heel spannend 

wie er zou winnen en dan 
1e in de poule zou worden. 
SV Twello heeft maar 5 spe-
lers dus geen wissels en in 
deze wedstrijd ging toch de 
conditie een kleine rol spe-
len want er werd helaas ver-
loren met 12-18. Hierdoor 
geen 1e in de poule en moest 
er nog een laatste wedstrijd 
gespeeld worden tegen de 
Peatminers uit Vriezenveen. 
Deze werd dik gewonnen 
met 38-4. De spelers van SV 
Twello hebben met veel ple-
zier gespeeld en genoten van 
het toernooi. 

Denk je nou ook dat lijkt mij 
wel leuk Basketball spelen, 
kom dan een keer langs op 
maandagavond of donder-
dagavond tijdens de trainin-
gen. Vanaf 18.30 traint de 
U14 in de sporthal van de 
Zuiderlaan. Je mag drie keer 
gratis mee trainen.

Vrijdagavondclinics 
bij de TC de Schaeck
TWELLO.- Overweeg je te gaan tennissen, neem dan nu vrijblijvend 
deel aan een clinic bij De Schaeck. Het is een ideale manier om ken-
nis te maken met tennis en onze gezellig club. Speel je al tennis bij De 
Schaeck en wil je werken aan je techniek of spelinzicht, dan bieden de 
clinics hiervoor een goede gelegenheid.

Data en kosten
Op vrijdagavond 2, 16 en 23 juni 
geeft TennisAgent twee clinics van 
drie kwartier. De eerste clinic start 
om 19.45 uur en de tweede volgt 
aansluitend om 20.30 uur. Iedereen 
kan deelnemen, of je nu wel of geen 
lid bent. Leden betalen hiervoor 5 
euro en voor niet-leden is de eerste 
clinic gratis, daarna 5 euro.
Uiteraard is dit een mooie kans om 

kennis te maken met tennis en met 
onze gezellige club. TC De Schaeck 
organiseert veel activiteiten voor 
jong en oud rondom ons clubhuis, 
waar het nu nog gezelliger toeven is, 
nu het zo mooi is opgeknapt. Je hoeft 
je niet aan te melden voor de clinics. 
Op de avond zelf wordt er een inde-
ling gemaakt. Niet onbelangrijk, na 
de clinics kan er natuurlijk gezellig 
geborreld worden.

Maak kennis met Beachtennis 
bij SV Voorwaarts

TWELLO.- In 2016 heeft Beachsport Twello diverse beachtennis-clinics 
georganiseerd. Gezien het grote enthousiasme is besloten met ingang 
van 2017 ook beachtennis-trainingen aan te bieden. Deze trainingen 
worden in juni gehouden op de dinsdagavond.

Wat is beachtennis?
Beachtennis kent zijn ontstaan in 
Amerika en Brazilië waar het spel-
letje reeds werd gespeeld in de ja-
ren ‘70. Later waaide de sport over 
naar het ‘warme’ Europese vaste 
land, waar het in Spanje en Italië 
uitgroeide tot een echte successport. 
Vandaag de dag wordt de sport ook 
veel gespeeld in landen als Frank-
rijk, Duitsland, België en nu ook in 
Nederland. 

Beachtennis is eigenlijk een combi-
natie van beachvolleybal, beachball 
en tennis. Er wordt gespeeld op 
een beachvolley-terrein van 16 bij 8 
meter met een beachtennis-paddle, 
zonder snaren en het net wordt op 
hoogte van 1.70 meter gespannen. 
De bal, een iets lichtere tennisbal, 
mag niet stuiteren en de puntentel-
ling gebeurt zoals bij het klassieke 
tennisspel maar bij 40-40 wordt er 
maar één, beslissend punt gespeeld. 
Bij de opslag hoeft de bal niet ge-
kruist te worden, er mag geserveerd 
worden vanaf de hele breedte van 

de basislijn en het spel gaat ge-
woon door als het net wordt geraakt 
en de bal in het andere veld valt.  
 
Beachtennis is fun! Iedereen kan de 
sport beoefenen! Je hoeft niet be-
paald een goede tennisser of volley-
baller te zijn. Ook voetballers, bad-
mintonners, squashers... iedereen 
kan beachtennissen: jong en oud, 
zwaar fanatiek of ‘just for fun’. 

Enthousiast geworden?
Een eerste kennismaking met beach-
tennis kan ook op vrijdag 26 mei en 
2 juni van 10.00 tot 11.00 uur. In 
het kader van de Twellose Sportcar-
rousel verzorgd de buurtsportcoach 
van SV Voorwaarts een beachtennis-
training. 

Train je ook mee?
Dit jaar kun je deelnemen aan een 
reeks trainingen. Deze vinden plaats 
in juni op de volgende data: 6, 13, 20 
en 27 juni vanaf 19.00 of 20.30 uur. 
Mee doen? Schijf je snel in via www.
beachsporttwello.nl 

Beachtennis voor jong en oud te beoefenen bij SV Voorwaarts

Fietsen voor de jeugd bij de ETT

TWELLO.- Vind jij fietsen ook zo leuk en zou je wel eens op een echte 
racefiets willen zitten? De ETT, de Eerste Twellose Toerclub heeft sinds 
jaren een jeugdafdeling met gecertificeerd begeleiders die jou de kneep-
jes van het wielrennen kunnen leren. Vind jij fietsen leuk en zou je wel 
eens willen uitproberen of racefietsen in een groep iets voor jou is? Meld 
je dan vrijblijvend aan bij jeugdfietsen@ett-twello.nl

Iedere woensdagavond en zaterdag-
ochtend fietsen zo’n 8 jongeren in 
de leeftijd van 10-18 jaar onder be-
geleiding van twee volwassen toer-
leiders. Er wordt allereerst gewerkt 
aan veilig fietsen en een regelmatig 
tempo zodat iedereen het kan bij-
houden. Daarna zal er ook meer aan-

dacht zijn voor interval opdrachten. 
Onder leiding van gecertificeerde 
trainers, Paul Wever en Simon Beer 
zullen de jeugdfietsers ook meedoen 
aan een aantal toertochten in de om-
geving. De jeugdfietsers zijn te her-
kennen aan hun ETT kleding. Deze 
kan, net als de racefiets, voor een 

schappelijk prijs worden gehuurd 
bij de sponsor Profile Hafkamp. Als 
lid van de ETT ben je automatisch 
aangesloten bij de Nederlandse Toer 
Fiets Unie en daarmee verzekerd 
tegen eventuele materiële schade. 
Wil je het fietsen in clubverband 
een keer uitproberen, dan kun je een 
aantal keren zonder kosten meerij-
den met de trainingen. 
Nieuwsgierig geworden of nog 
vragen stuur dan een mailtje naar 
jeugdfietsen@ett-twello.nl of kijk op 
de website van de ETT: ett-twello.nl 
voor meer informatie.

Jos blijft superfit bij de fitness van SET
TWELLO.- Jos klein Douwel komt 
elke woensdagavond trouw bij de 
fitness samen met Gerard. Ze ne-
men samen de taxi om naar Fit en 
Fun te gaan om een uur te bewe-
gen op de apparaten. Een speciaal 
uurtje waar mensen van Sportief 
Evenwicht Twello terecht kunnen. 

Er is begeleiding bij vanuit SET. Ge-
rard sport hier al vanaf 2004, daar-
voor heeft hij paard gereden. Hij kan 
hier heel goed zijn knieën trainen, 
hij wordt er superfit  van. Ook geniet 
hij van het contact met anderen tij-
dens het sporten.

Overdag brengt hij koffie rond op 
het dagcentrum. Na het sporten 
gaan gerrit en Jos meteen weer naar 
de woning terug om daar een bakkie 
koffie te drinken.

SET info over het aangepast sporten 
zie www.sportiefevenwichttwello.
nl

mailto:Proper.bas@gmail.com
mailto:Proper.bas@gmail.com
http://www.beachsporttwello.nl
http://www.beachsporttwello.nl


Markt Twe l lo

Kom.. . en proef de sfeer

van 12.30 
to t 17.30 uur

Huisartsenpraktijk Klarenbeek 
26 mei gesloten
KLARENBEEK.- Op 26 mei zijn zowel de huisartsenpraktijk als de 
apotheek in Klarenbeek  gesloten. Voor dringende zaken kunt u con-
tact opnemen met de huisartsenpraktijk in Voorst. Tel: 0575-501255.

Vermiste en gevonden huisdieren
GEMEENTE VOORST.- Amivedi verzorgt de registratie 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
Witte halflangharige poes, bruine 
kop en oren, grote bruine pluim-
staart, blauwe ogen: Zwanenpad , 
Teuge.
Grijs gestreepte poes met rode vlek-
ken, rechterkant snuit rood, rode 
vlek op de borst, witte bef en voet-
jes, opvallend vlekje in haar oog 
dat doorloopt op ooglid: Bongerds-
kamp, Voorst.

Gevonden
Lichtrode kater: Rijksstraatweg/ro-
tonde, Voorst.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf  het Zwanenpad in Teuge.

ZOEK DE BAAS! BORIS ZOEKT EEN NIEUW BAASJE
Boris is een kruising Boxer van 6 jaar oud, 
die heel vrolijk en lief is voor mensen, maar 
niet voor andere honden. Hij is erg speels, 
gek op aandacht en dol op water. Daarnaast 
kan die erg onbenullig zijn en plaatsen hem 
daarom niet bij kinderen onder de 16 jaar.
 
Boris zou helemaal op z’n plaats zijn op 
een boerderij, bij iemand die stevig in zijn 
schoenen staat, leiding neemt ervaring 
heeft met grote honden. 

Bent u op zoek naar een grote hond en kunt 
u Boris nog een leuk huisje bieden kom dan 
eens bij hem in het asiel kijken.

Tussen het plaatsen van de oproep en de uitgave van de krant kan het zijn dat Boris al geplaatst is. 

Onze openingstijden zijn di/wo/do/vr van 13.30 tot 16.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Op maandag, zon- en feestdagen zijn we gesloten. 

Dierenasiel de Kuipershoek, Kuipersdijk 11, Klarenbeek. 055-5068600 - www.overgelder.dierenbescherming.nl

Extra kaartavond SV Voorwaarts
TWELLO.- Op vrijdagavond 2 juni organiseert SV Voorwaarts een extra 
kaartavond voor Jokeren en Klaverjassen. De prijs voor deelname is € 3,00 in-
clusief een kopje koffie en uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen. De 
aanvang is om 19.00 uur. Telefonische opgave kunt u doen voor Klaverjassen 
bij Jan Logtenberg (tel. 273988) en voor Jokeren bij Eefke Jansen (tel.272925).

SV Terwolde verliest 1e nacompetitie wedstrijd
WENUM-WIESEL.- Afgelopen zon-
dag moest Terwolde het tegen de 
4e klasser WWNA uit Wenum-Wie-
sel opnemen. De mannen uit Ter-
wolde hadden een moeilijke start. 
Nadat een goal van WWNA werd 
afgekeurd kreeg Terwolde wat meer 
controle over de wedstrijd. Na 25 mi-
nuten spelen weet Rick Bredenoort, 
uit een corner situatie, de bal in het 
goal te koppen. SV Terwolde had de 
2-0 moeten maken, maar in plaats 

daarvan mag WWNA de bal op de 
stip leggen.Net voor rust krijgt Ter-
wolde een grote kans om uit te lopen 
maar helaas gaan ze met een tussen-
stand van 1-1- de kleedkamers in. 
Vlak na rust scoren de mannen uit 
Wenum-Wiesel de 2-1. Een hele dui-
delijke onterecht 2-1 vanwege een 
buitenspelsituatie. De hele achter-
hoede stond al met de armen om-
hoog. Toch wijst scheidsrechter Kok 
naar de middenstip. Niet heel veel 

later schiet een WWNA speler de 
bal hoog in en de 3-1 is een feit.  In 
de laatste minuten mag WWNA ook 
nog een penalty nemen maar de bal 
beland gelukkig op de paal. Uitein-
delijk blijft de stand op 3-1 staan 
en moeten de mannen uit Terwolde 
volgende week donderdag gas gaan 
geven om alsnog kans te maken voor 
promotie naar de 4 klasse. Kom don-
derdag ook kijken bij sv Terwolde – 
WWNA om 14:00 uur. 

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 
info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

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

� �

� �STUDENTENHAVER EMMER MOERBEIBESSEN 

GROTE BLANKE ROZIJNEN 
EMMER CACAO NIBS 

5.00
10.00

7.99 10.00

500 GRAM
VOOR

NU 6.95 
2 STUKS 

1 KILO VAN 
9.90 NU 

400 GRAM 
NU 6.99 2 STUKS

NOTENAFDELING RAW FOOD
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON

NOTENAFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 3 STUKS NU 3 KILO499
GALIA MELOENEN, MANGO’S 
WATERMELOENEN EN 
ANANASSEN

HOLLANDSE FRAMBOZEN HOLLANDSE AARDBEIEN ‘KIES EN MIX’

‘KLASSE 1, VERS VAN DE TELER’ ‘TOP KWALITEIT, VERS VAN DE TELER’

NU 3 DOOS NU 3 DOOS499 499

mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl
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Donderdag 25 mei 
(Hemelvaartsdag)
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur Leesdienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 09.30 uur, 
gez. dienst in Voorst.  
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur, T. Bakker. 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, ds. T. 
van Staalduine.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 09.00 
uur, ds. L. van Prooyen Schuurman. 
Prot.gem. Voorst, 09.30 uur, ds. M. 
Bassa, gez. dienst .  
Prot.gem. Wilp, 09.30 uur, ds. M. 
Bassa, gez. dienst in Voorst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
09.00 uur, pastoor Daggenvoorde. 
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” 
te Zutphen, 09.00 uur, prop. L. 
Schouten.

Zondag 28 mei
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur J. van Laar.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, 
gez. dienst in Wilp.  
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur, J. van Estrik, 15.00 uur ds. A. 
de Groot. 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, ds. J. 
Woudenberg.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. J. Lammers.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. E. Rijks. 
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
mevr. J. Havekes.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, gez. 
dienst in Wilp.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. 
Röben.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Y. van 
Neck, gez. dienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastoor Daggenvoorde. 
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” 
te Zutphen, 10.00 uur, ds. J. Veld-
huizen, 17.00 ds. J. Boer.

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

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

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’
KERKDIENSTEN

Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

De Vecht
Café de Groot, Avervoordseweg 2, 055 3231261
Sportvereniging VenL
Kerkstraat 42, 055 3231600

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

Klarenbeek
Brandweer Klarenbeek, Klarenbeekseweg 127
Sportclub Klarenbeek, Bosweg 12
Bakker Jan Stok, Hessenallee 4
Fam. van Ittersum, Elizabeth Hoeve 30
Fam. Borgonje, Hoofdweg 23
Fam. Bruin, Zutphenseweg 242
Huisartsenpraktijk
Achter de Molen 12, 055 3011255
Het Glazen Huis, Oudhuizerstraat 33
De Woudhof, Woudweg 57
Fam Denekamp, Kleine Dijk 20

Nijbroek
Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis, Het Oude Veen 19, 055 5063130

Posterenk
Hekkers & Van ‘t Spijker
Molenallee 5, 0571 262007

Terwolde
Vaassenseweg 19, 0571-292157
Coop de Lelie, Molenweg 1, 0571 291209
SV Terwolde, Sportcomplex Woldermarck
Everwijnstraat 35, 0571 291585
Recreatiecentrum De Scherpenhof
Bandijk 60, 0571 291731
Drabor Terwolde BV, Bandijk 56, 0571 291687
Huisartsenpraktijk Terwolde
Leliestraat 6, 0571 291677
Kerk Geref. Gemeente Terwolde-De Vecht
Avervoordseweg 32, 0571 292120
Het tussenpad tussen de Wijkseweg en de 
Twelloseweg, bij nummer 38.
Dorpshuis, Vaassenseweg 3, 0571 292061

Teuge
Haverkamp Auto’s, Woudweg 5, 055 3231210
Sportclub Teuge, De Zanden 92, 055 3231345
Polman Bloemkwekerij
Rijksstraatweg 216, 055 3231616
Theeschenkerij ’t Oegenbos
Zandenallee 5, 06 57333303
Pro(t)Action, Zwanepad 11, 055 3231465
Camping De Weeltenkamp
De Zanden 215, 055 3231983
Basisschool de Zaaier
Bleriotstraat 3, 055 3231792

Twello
Jumbo Binnendijk
Michiel de Ruijterstraat 101, 0571 287820
Aan de Stegge Twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
Gemeentehuis gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
Schoneveld Breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
Sporthal Jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
Sportpark Zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
Zwembad de Schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
Snackbar Kokkie 
Molenstraat 44a, 0571 276060
Globe Reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de Boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
Gebouw Irene, Dorpsstraat 8
SV Voorwaarts, Kerklaan 2, 0571 271332
Zorgcentrum Het Grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
Zorgcentrum St. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
VV Activia, Vermeersweg 12, 0571 271308
Rabobank,Dorpsstraat 24, 0571 287300
Papillon, Antoinette Teelen, Donizettiplaats 50
Brandwacht Service Nederland BV
Dhr. Marcel Groeneveld, Tel: 06-11355880
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
BW&S, Dorpsstraat 17 in Twello, 0571 746020
Kringloop, Koppelstraat 57, 0571 260183
CBS de Oase, Troelstralaan 3

Voorst
Coop Versluis, Schoolstraat 1, 0575 501257
Trimenzo Zorgcentrum De Benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
Dorpshuis Schoolstraat 14, 0575 502756
‘s Heeren Loo / ‘t Kruiwerk De Windvang 3
Op het kantoor
Huisartsenpraktijk
Schoolstraat 11, 0575 501255
Christelijke Basisschool Sjaloom
Kerkstraat 25, 0575-501229
Klein Hekkerlder B.V. veevoeders
Heuvelderweg 9, 055 3011958
Lunch- en tearoom Bakker Bril
Rijksstraatweg 24 Voorst (Gietelo)
Sportpark De Forst, Beelelaan 1, 0575 501715
Restaurant Ribhouse Texas, 
Rijksstraatweg 38, 0575 501446
Zorgboerderij Hof Noord Empe,  fam. Hupkes
Noordemperweg 1

Wilp
Bakkerij Wil Gerrits, 
Rijksstraatweg 46, 0571 261253
Sportvereniging Wilp
Molenallee 53, 0571 261297
Huisartsenpraktijk
Rijksstraatweg 55, 0571 261217
De Latmer (2x) 
Molenallee 50, hoofgebouw en medisch centrum
Tuinland, Wilpsedijk 14
TV De Boerenhofstee Rijksstraatweg 24a
06 53355747

Wilp (A)
Bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
Veehandel Boerkamp 
Leemsteeg 12, 055 3231720
Bonhof BV Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
Attero, Sluinerweg 12, 088 550 10 00, 

Steenenkamer
Buurtvereniging Steenenkamer
Mr. Van Marlestraat 12. 24 uur per dag 
toegankelijk, echter wel opgeborgen in een met 
pincode beveiligde kast. In geval van nood (dus 
als 112 gebeld is en de AED nodig is) wordt per 
sms de pincode en locatie toegestuurd.
Bowling De Worp
Twelloseweg 1a, 0570 612869

AED’s
Bussloo

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft: 

Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn: 
0900 600 90 00 
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
de Centrale Huisartsenpost Salland 
0570 50 17 77.

DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze 
openingstijden kunt u terecht bij 
Dienst Apotheek Salland, gevestigd 
in de centrale hal van het Deventer 
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg
MEDIPOINT|VÉRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Rac-
corderment 8. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 13.00 uur. Voor informatie kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: 
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 Heem-
hof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. 
Voor informatie bel met Zorgsaam op 
werkdagen van 9.00-17.00 uur, tel. 
055 58 898 58. Uitleenservicepunt 
de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst. 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 
uur.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnum-
mer 0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de 
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in 
Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van 
nood) en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, 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. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK 
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren, 
paarden & landbouwhuisdieren. 
Torenbosch 64, Twello, 
Zutphenseweg 50, Klarenbeek. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com

DIERENKLINIEK 
DE IJSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en 
paarden. Voor spoeddienst 24 uur 
per dag bereikbaar 055-3669286. 
Kopermolenweg 11 Klarenbeek. 
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugd-
gezondheidszorg, dieetadvisering 
088-1263126. 24 uur per dag 
bereikbaar.

Wie heeft de hoofdprijs?

Reacties naar Gerrie Groenewold (0575) 50 21 04 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

http://www.naastenhulpvoorst.nl/
mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl
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