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Do. en vrij. 13.00-17.00 uur
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Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn
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KOZIJNEN

Vrijdag 7 oktober 08.00 - 20.00uur
Zaterdag 8 oktober 10.00 - 17.00uur

NODIG?

OPEN
DAGEN

NU SUBSIDIE BESCHIKBAAR

7 EN 8 OKTOBER

OPENINGSTIJDEN

Opening Fliertpad - het vijfde 
Klompenpad gemeente Voorst

TERWOLDE.- Bij aankomst op Landgoed de Aze zorgt het duo ’t Can-
besso met gezellige liederen, ook in streektaal, voor je juiste stemming 
voordat Arjan Vriend, directeur-bestuurder Stichting Landschapsbe-
heer Gelderland de aanwezigen begroet. Een bloedhete dag, maar kof-
fie en gebak zijn altijd welkom. In de Aze, de uitvalsbasis, hebben alle 
voorbesprekingen plaats gehad en was er ruimte gecreëerd voor de op-
slag van materialen. 

“Klompenpaden zijn wandelrou-
tes”, benadrukt Vriend, “rondwan-
delingen over onverharde paadjes 
langs velden en boerenland en langs 
mooie plekjes. Ook de gemeente 
heeft hieraan volop meegewerkt om 
het landschapsbehoud tot uitvoe-
ring te brengen.” Het Fliertpad is 16 
km lang met de Fliert als uitgangs-
punt. Volgens Arjan Vriend heeft 
de realisatie, de werkzaamheden 
zijn in 2013 begonnen, best even 
geduurd door fusie en gewijzigde 
omstandigheden. Deze route is tot 
stand gekomen door samenwerking 
tussen vrijwilligers, particuliere 
grondeigenaren en de gemeente 
Voorst. Stichting Landschapsbeheer 

Gelderland heeft het project bege-
leid. Het Fliertpad maakt deel uit 
van een landelijk routenetwerk van 
Klompenpaden en ligt in de na-
bijheid van het Avervoorderpad, 
Niebroekerpad,Tuylermarkerpad 
en Woldermarkerpad. Dit Klompen-
pad is mede mogelijk gemaakt door 
de Provincie Gelderland, gemeente 

Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe 
en de Nationale Postcode Loterij.

Klompen aan, rugzak op en 
gaan…..
Wethouder Arjen Lagerweij draagt 
noch klompen noch een officieel jas-
je, wat hem niemand kwalijk neemt 
gezien de on-Hollandse temperatu-
ren. “De drang naar minder officieel 
wordt toch steeds groter”, zo berede-
neert hij zijn keuze,” via onverharde 
paden langs boerenerven de natuur 
in en dwars door koeienvlaaien lo-
pen is de trend en de hang naar 
dingen van vroeger neemt toe”. De 
aanleg van het Klompenpad heeft 
van alle betrokkenen, ook van vrij-
willigers en de grondeigenaren, veel 
inzet gevergd. Zij verdienen een ex-
tra pluim. Lagerweij verwacht ook 
veel bezoekers van verder weg. De 
handige klompenpad-app maakt het 
mogelijk alle paden te downloaden 
en extra info te verkrijgen. “Iedereen 
kan zich zo het landschap meer ‘toe-
eigenen”, zegt hij. Doormiddel van 
een anekdote maakt hij duidelijk dat 
mensen vaak de schoonheid van het 
landschap om zich heen niet zien. 
Vrijwilligers en grondeigenaren ne-

men op deze middag als dank een 
koolmezennestkastje in ontvangst, 
vervaardigd van een afgekeurde 
klomp. Aanleg vergt onderhoud. 
Dus er is veel werk aan de winkel 
om het pad goed te onderhouden 
en te beheren. Maandelijks zal het 
pad worden nagelopen om het te 
controleren, schoon te houden en 
snoeiwerk te verrichten. Samen 
met Arjan Vriend timmert Arjen 
Lagerweij het plaatje aan een paal 
met het opschrijft: ‘Klompenpad / 
Rondwandeling / Fliertpad 16 km’ 
en met de overhandiging van de 
eerste routefolder is de opening be-
zegeld. Ing. Evan Buytendijk komt 
tot slot in beeld. Hij wilde graag 
een bijdrage leveren en zocht con-
tact met bedrijfscontactfunctionaris 
gemeente Voorst, de heer H. Zen-
derink. Uiteindelijk belsloot Evan 
Buytendijk een bankje van een Ne-
derlands houtsoort te schenken, dat 
het Klompenpad nóg aantrekkelijker 
maakt. Vanwege de weersomstan-
digheden is afgezien van een wan-
deling maar geniet iedereen van een 
verkoelend drankje. 

Lees verder op pagina 5

Samen met Arjan Vriend timmert Arjen Lagerweij het plaatje van het Klompenpad op de paal bij de Aze. 

10 jaar vast 
vanaf 1.49% 

Telefoon: 0571-270825

Wie hee�  de goedkoopste 

hypotheekrente 
 van Nederland?

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Molenfeest

Vluchtelingen
werk op nieuwe 

locatie

Prettig wonen 
en plezierig 

ouder worden in 
De Benring

Gemeente 
koopt 
pand voor 
huisvesting 
statushouders
TWELLO.- De gemeente Voorst 
heeft het monumentale pand 
gekocht aan de Oude Rijks-
straatweg 38 in Twello voor de 
tijdelijke huisvesting van sta-
tushouders. Statushouders zijn 
vluchtelingen die een verblijfs-
vergunning in Nederland heb-
ben gekregen. De bedoeling is 
dat het pand wordt verbouwd 
en dat er uiteindelijk maximaal 
12 zelfstandige studio’s komen 
zodat er maximaal 12 alleen-
staande statushouders komen 
te wonen. Er wordt verwacht 
dat de eerste statushouders er 
begin 2017 komen te wonen. 

De gemeente heeft het pand voor 
ongeveer 400.000 euro gekocht en 
de verbouwing gaat ook nog eens 
ongeveer 400.000 euro kosten. De 
totale kosten zijn dus ongeveer 
800.000 euro. Het pand stond al 
jaren leeg en de gemeente heeft 
het uiteindelijk via een veiling 
gekocht. De woning is bedoeld als 
tijdelijke opvang, dit betekent dat 
de opvang niet langer dan 10 jaar 
mag duren.

Het is de bedoeling dat de huur-
opbrengst de exploitatiekosten  
gaan dekken zoals onderhoud, 
elektriciteit, gas, water en licht.  
Op dit moment worden er voorbe-
reidingen getroffen om het pand 
geschikt te maken voor kamerver-
huur. Het is op dit moment nog 
niet bekend welke statushouders 
door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) toegewezen 
worden aan de gemeente Voorst.

Wethouder Harjo Pinkster is blij 
met de aankoop van het pand: 
“Wij zijn als gemeente maat-
schappelijk verantwoordelijk om 
een bijdrage te leveren aan de 
opvang van statushouders. Bo-
vendien voelen wij ons ook mo-
reel verantwoordelijk. Door deze 
kamerverhuur voorkomen we dat 
de huisvesting van statushouders 
ten koste zou gaan van de voor-
raad beschikbare sociale huurwo-
ningen in de gemeente Voorst”. 

http://klompenpaden.nl/klompenpad/avervoorderpad/
http://klompenpaden.nl/klompenpad/niebroekerpad/
http://klompenpaden.nl/klompenpad/tuylermarkerpad/
http://klompenpaden.nl/klompenpad/woldermarkerpad/


Familie 
berichten

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

LOONBEDRIJF DREIERINK

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

  Mestscheider met hoge capaciteit
  Geschikt voor Green Bedding met hoog drogestof gehalte
  Mestscheiden en overpompen in 1 werkgang
  Dikke fractie geschikt voor de mestverwerking

KEES BOUWMEESTER
Handelsonderneming B.V.

In & verkoop van oud ijzer en metalen

Container service van 1 t/m 40kuub

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

Tel: 0613694873

Runnenbergweg 7
8171 mc
Vaassen

WEEGBRUG (24/7) 18m 70 TONS

KB-SCHROOT.NL

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

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

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015  (24 uur per dag)

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

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

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

 

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015  (24 uur per dag)

Marion Koldewijn

Joyce de Vries

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

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

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015  (24 uur per dag)

Jan Rutgers

Anja Esbeukman
Nijverheidsstraat 27  - 7391 ZT  Twello  -  tel: 0571 - 290972

open:  ma-vr: 7.30 - 16.00 uur    za: 8.00 - 12.00 uur

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Onverwacht is overleden 
onze broer, zwager en oom

Hermanus Bruin
Herman

weduwnaar van 
Hendrika Johanna Bruin - de Wilde

† Terwolde * Nijmegen 
22 maart 1928 15 september 2016

 Familie Bruin
 Neven en nichten

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

u van mij veel tijd en 

aandacht krijgt, terwijl

   de prijs meestal lager is?   

2 GRATIS 
kennismakingslessen

v.a. 27 september

Leer Bridgen! 

Info: Gejo Peet, gejo.peet@planet.nl

0571-270201

Niet in de gewone winkel

• Pink Fir Apple 
• Ratte 
• Belle de Fontenay

ouderwetse aardappels

Allemaal van eigen teelt.
Heerlijk om te bakken en in de salade

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

De lekkerste

• Mayan Gold 
• Ker’s Pink 
• en vele andere

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

OktoberfestOktoberfestWilp -AchterhoekWilp -Achterhoek

KAARTEN €7.- KUNT U BESTELLEN BIJ:
GERT JACOBS: TEL. 055 - 3011567 / 06 - 54658765

Zaterdag  8  oktoberZaterdag  8  oktober AANVANG: 20.00 UURTENT OPEN: 19.00 UUR

 Nader tot U o Heer, nader tot U;
 Gij Heer hebt mij bereid, 
 eeuwige zaligheid.

Dit lied hebben wij 8 weken geleden 
nog samen gezongen.

Geschokt en verslagen zijn wij, dat na 
een korte heftige ziekte is overleden

Teun Berends

Veertig jaar heeft hij de tenorpartij 
meegezongen met zijn dragende stem.

Wij wensen Jannie, kinderen, kleinkinderen
en verdere familieleden veel sterkte toe
om dit grote verlies te verwerken.
Wij zullen zijn gedachtenis in ere houden.

Nijbroek, 11 september 2016.
Chr. Gem. Zangver. ”Oefening & Stichting“

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

VANAF 30 SEPTEMBER
ZIJN WE WEER GEOPEND OP 
VRIJDAG TOT 20.00 UUR

Gall & Gall Sterkenburg
Dorpsstraat 30, Twello | Tel. (0571) 27 01 20
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Topdrukte in doe-tentoonstelling 
trailer Wereld Express

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Offi  cieel Renault Dealer

Erkend schadeherstel bedrijf

Automatische wasstraat

APK II keuringsstation

Autoverhuur

Airco reparatie- en 

onderhoudsbedrijf

LPG inbouwstation

Koekendijk 8 Bathmen - 0570 541224

www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR

Jubilerende Wildbeheereenheid 
IJsselvallei springlevend
TERWOLDE.- De Wildbeheereen-
heid IJsselvallei heeft afgelopen 
weekeinde haar vijfentwintig-
jarig jubileum gevierd met een 
feestelijke bijeenkomst op het 
terrein van De Aze in Terwolde. 
Voorzitter Theo Seraris schetste 
de ontstaansgeschiedenis van de 
vereniging, het werk en de ver-
houdingen met de verschillende 
natuurbeschermings- en jagers-
verenigingen. 

Die relaties blijken in de praktijk uit-
stekend te werken, maar het is hard 
nodig om de samenwerkingen op-
timaal te houden in een landschap 
met veel meer druk op planten- en 
dierenleven door intensiverende 
recreatie en de daarmee gepaard 
gaande vaak onbewust en onbe-
doelde misstanden zoals loslopende 
honden, verstoringen van kwets-
bare broed- en leefgebieden en ver-
storingen van uitwisselingsstroken 
voor flora en fauna. Daarnaast kost 
het de mensen van de WBE de na-
tuurbeschermers en de jagers nogal 
wat moeite om het veranderende 
speelgebied van wet- en regelgeving 
voldoende geïmplementeerd te hou-
den. 
Eén van de belangrijkste opgaven 
waar de WBE onder andere voor 
staat is het informeren van de ge-
meenschap over het werk van WBE 
en jagers. Dat bestaat al sinds jaar 
en dag beslist niet uit het regelma-
tig voor het plezier afknallen van 
sappige stukken wild. Integendeel, 
het eigenlijke werk bestaat uit het 
continue inventariseren van de leef-
omstandigheden voor een zo breed 
mogelijk scala dieren in het veld, het 
zorgen voor zover de mogelijkheden 

aanwezig zijn van een zo goed mo-
gelijke gezondheid voor diezelfde 
dieren en het implementeren van 
een zo rijk en gevarieerd mogelijk 
plantenleven. Dat vraagt natuurlijk 
veel vakmanschap en overleg met 
betrokken organisaties en landei-
genaren. Gelukkig blijkt vooral dat 
overleg met de landeigenaren wat in 
feite cruciaal is, steeds beter resul-
taat op te leveren, zodat op verschil-
lende plaatsen al weer kwetsbare 
dieren zoals fazant en patrijs wor-
den gesignaleerd.
De feestelijke bijeenkomst van de 
WBE was gelukkig niet alleen een 
verzameling speeches en uitwis-
selingen van beleefdheden. Na het 
officiële deel, muzikaal omlijst door 
de jachthoornblazers van de Vlijtbla-
zers uit Wapenveld, begon het feest. 
Dit werd opgeleukt door een aantal 
standhouders met hapjes en drank-
jes en ambachtelijke vaardigheden: 

Sander Boom uit Wenum-Wiesel 
met zijn boomcarvekunst en men-
sen van een wildslagerij uit Oene 
met voorbeelden hoe een hert in 
hapklare brokken te ontleden en de 
mogelijkheid om de smaak kritisch 
te beoordelen en een ganzenborst 
rokerij uit Marle. Een mooie dwars-
doorsnede van vakmensen uit het 
werkgebied van de WBE IJsselvallei. 
Het werkgebied van de vereniging 
strekt zich namelijk uit van ruwweg 
de lijk van de A1 in het zuiden, de 
A28 in het noorden, de IJssel in het 
oosten en het Kroondomein, tot res-
pectievelijk het Apeldoorns kanaal 
in het westen. Een redelijk groot ge-
bied, waar door de nieuwste regelge-
ving inmiddels bij Welsum en Marle 
een aantal vreemde happen uit zijn 
genomen, omdat volgens de jongste 
regelgeving het werkgebied van een 
WBE niet meer provinciegrens over-
schrijdend mag zijn.

Wethouder Harjo Pinkster mengt zich maar al te graag 
onder de scholieren.  

TWELLO.- Direct bij binnenkomst word je overvallen door een bedrij-
vigheid die zich het best laat omschrijven als een bijenkorf in volle pro-
ductie. De eerste school bezocht afgelopen maandag de 12 meter lange 
trailer van Wereld Express in Twello en dat leverde vrolijke en span-
nende taferelen op. 

In de bieb begroet wethouder Harjo 
Pinkster de leerlingen en andere be-
trokkenen om samen met hen ver-
volgens de trailer te bezoeken nadat 
hij hem letterlijk en figuurlijk met de 
sleutel heeft ‘geopend’. In de vracht-
wagen is een tentoonstelling inge-
richt en zijn er antwoorden op vele 
vragen te vinden. De wethouder: 
“Een mooi initiatief, om in de Vre-

desweek deze tentoonstelling naar 
het Marktplein te halen.” Een ini-
tiatief trouwens van de Bibliotheek 
en de PAX vredesgroep Twello. De 
trailer reist vanaf 2014 tot 2017 door 
Nederland en staat op schoolplei-
nen, op festivals, bij musea, buurt-
huizen en bibliotheken.” 

De tentoonstelling gaat over her-

denken, anders zijn, vooroordelen, 
wonen in een ander land en over de 
kinderen zélf. Want gaandeweg ont-
dekken de kinderen dat het vooral 
over henzelf gaat. Over hun mening 
en over feiten. Het is niet alleen kij-
ken, maar ook doen en opdrachtjes 
uitvoeren. Een doe-tentoonstelling 
over anders-zijn en jezelf zijn anno 
nu tegen de achtergrond van de In-
dische geschiedenis. Het verschil 
tussen feiten en vooroordelen wordt 
onder andere aan voorbeelden dui-
delijk gemaakt. Ook ‘herdenken’ 
vormt een belangrijk item, om sa-
men af te spreken dat je de gevolgen 
van een oorlog nooit mag vergeten. 
Anders zijn en spijt hebben, ruzie en 
goedmaken komen aan de orde. Na 
de opening hebben de kinderen alle 
gelegenheid om op de vragen van 
de scorekaart de juiste antwoorden 
te vinden. Op internet kan men de 
scores verwerken en een eigen cer-
tificaat uitprinten; een feedback die 
over het algemeen door de scholie-
ren zeer wordt gewaardeerd. Naast 
andere grappige attributen is er veel 
lees- en fotomateriaal dat informa-
tie verschaft om alle vragen te kun-
nen beantwoorden over conflicten 
in eigen leefwereld, gewoonten en 
over wat als ‘vreemd’ wordt ervaren. 
Aan de enorme belangstelling en 
bedrijvigheid in de trailer is te her-
kennen dat de kinderen het boeiend 
vinden wat ze daarin aantreffen. De 
onderwerpen sluiten aan bij de ge-
schiedenis die we hebben met Ne-
derlands-Indië en wat men nog niet 
weet, kan men hier vinden. Het zijn 
vaak spannende en mooie verhalen, 
maar ze vertellen ook over verdriet 
en wreedheid. Op school hebben de 
kinderen naar een introductiefilm 
kunnen kijken, alvorens de bus te 
bezoeken. 

2 nieuwe raadsleden in 
gemeenteraad Voorst
TWELLO.-  Afgelopen maandag zijn er 2 nieuwe raadsleden benoemd 
tijdens de raadsvergadering.  Gerard D’Hert  stopt als raadslid van de ge-
meente Voorst voor de fractie VVD-Liberaal2000.  Zijn raadszetel wordt 
overgenomen door Emiel de Weerd, momenteel steunfractielid. Gerard 
D’Hert is 8 jaar lang actief geweest als raadslid voor de gemeente Voorst.  
Gerard D’Hert blijft nog wel steunfractielid. 

Raadslid Anneke van der Ven van de fractie PvdA-Groenlinks stopt tij-
delijk als raadslid in verband met haar gezondheid. Haar tijdelijke raads-
zetel wordt overgenomen door Hans de Graaf. De vervangingsperiode 
duurt in eerste instantie zestien weken.

Rode Kruis 
zoekt gasten 
voor vakantie
weekend
GEMEENTE VOORST.- Al vele ja-
ren organiseert het Nederlandse 
Rode Kruis afdeling Voorst een va-
kantieweekend voor ouderen en ge-
handicapten in de Imminkhoeve te 
Lemele. Ook dit jaar organiseert het 
Rode Kruis een weekend en wel van 
zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 no-
vember 2016. 

Voor het vakantieweekend kunnen 
gasten uit de gemeente Voorst en 
het Apeldoorns deel van Klaren-
beek worden aangemeld. Echtparen 
die gedwongen gescheiden moe-
ten leven, echtparen die niet meer 
zelfstandig op vakantie kunnen en 
dames en heren die zelf denken 
hiervoor in aanmerking te komen 
kunnen zich aanmelden.

Truckersdag Zozijn Wilp
WILP.- Ruim honderd trucks rijden komende zaterdag 24 september 
weer door de gemeente Voorst tijdens de jaarlijkse Truckersdag van Zo-
zijn in Wilp. Ook gaat er een touringcar en een busje voor rolstoelver-
voer mee in stoet. 

Cliënten van Zozijn, Regio Oost Veluwe, gaan mee als bijrijders en maken 
een tocht van ongeveer 30 kilometer.  De bedrijven en chauffeurs werken 
belangeloos aan dit evenement mee. Het geheel wordt weer begeleid door de 
politie en motorrijders van de Megafoon uit Twello. Verwanten van cliënten 
stellen zich als vrijwilliger beschikbaar om deze dag te helpen. 

Vertrek is om 14.00 uur vanaf De Lathmer. De route gaat via de Rijksstraat-
weg, Molenallee, Posterenk, HW Iordensweg, Maarten Tromplaan, Beet-
hovenlaan, Jupiter, Leigraaf, Zonnenbergstraat, Bottenhoekseweg, Stati-
onsstraat, Rijksstraatweg, De Zanden (om vliegveld Teuge), Zandenallee, 
Lochemsestraat, Beentjesweg, Bekendijk, Kadijk, Middendijk, Vaassense-
weg, Schotanusstraat, Dorpstraat, Twelloseweg, Terwoldseweg, Rijksstraat-
weg, Domineestraat, HW Iordensweg, door de Posterenk, Molenallee, terug 
naar de Lathmer. De verwachting is tussen 15.30 en 16.00 uur terug te zijn in 
het Vierhuis. Daar is er voor chauffeurs en deelnemers gelegenheid om onder 
het genot van een drankje en een hapje even na te praten. 

Kent u iemand die hiervoor in aan-
merking komt dan kunt u hem of 
haar aanmelden bij Winy Egberts, 
tel. (0571) 27 44 49 of Dinie Smal-
legoor, tel. (055) 301 15 86. U wordt 
verzocht zo spoedig mogelijk, liefst 
deze week nog, zich aan te melden. 



GIBSON’S
London 
Dry Gin

    11,99
           70 cl

Les Grandes
Caves d’Albret 
Vin de Pays, Frankrijk
Diverse soorten

75 cl. Per fles 5,49 
25.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,33]

JACK DANIEL’S
Tennessee

Honey

23,99
     70 cl

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

Boomsma
Jonge Pure

GraanjeneverGraanjenever

11.49
     100 cl

JACK DANIEL’S
BLACK LABEL

Tennessee 
Whiskey

  21,99
       70 cl

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

Aanbiedingen geldig van 19-09-2016 t/m 02-10-2016
wk 38-39

COEBERGH
CLASSIC

Bessenjenever

  10,99
       100 cl

CAFÉ 
MARAKESH
Koffielikeur

     8,99
         70 cl

GRANT’S
Blended Scotch

Whisky

17,99
  100 cl

  18,99
        70 cl

JOSEPH
GUY

VS Cognac

POLIAKOV
VODKA

100% Pure
Graanvodka

   14,99
        100 cl

JACHTBITTER
Kruidenbitter

12,99
  100 cl

ESTARO RUM
Wit of bruin

  9,99
     70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Wijnhuis Slijterij
Ruud Bakker
Stationsstraat 14
Twello

T 0571-275757

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

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

Passie voor lingerie!
Sophie Lingerie is een speciaalzaak 

voor lingerie, herenondergoed, 

nachtkleding (heren en dames), 

badmode en beenmode in het 

centrum van Twello.

Sophie Lingerie
Duistervoordseweg 15

7391 CA Twello

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

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Elstar 2 kilo  2.49

Conference 2 kilo  2.49

IJsbergsla   0.69
  

20 stuks 2.99

  
kilo 0.99

Nieuwe oogst Hollands fruit!

Witlof

Nieuwe oogst 

Ook weer stoofperen, zoete stoofappels en goudreinetten.

N e gggN e gg
Mandarijnen

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.45

1.85
Gebraden varkensrollade
vers uit de grill

Hausmacher
uit eigen worstmakerij

Barbecueën? Kijk op
www.buurmantwello.nl

Wij zijn op zoek naar een jongen 
of meid (15+) die van aanpakken 
weet voor de zaterdag. intresse 

kom dan even langs in de winkel

Boswachters

Najaars stoverij
met puree

22 t/m 26 september 2016

100 gram

100 gram

100 gram

portie

G b d k ll d B

N
m

p

Kaboutertjes

105

Lekker gekruide worstjes waar

je van blijft eten.

100 gram

Najaars stoverijN

KKKabboutertjes

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

10.00

1.50

samen voor

100 gram

4.50

2.25

Veiling Vers

Victoriabaarsfilet

Combi-Klapperrrrrrr

2 Hollandse Maatjes Haring
1 Lekkerbek
1 Gestoomde Makreel
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Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Een haar-liefde verhouding
Het is eigenlijk wel interessant. Eén van de redenen waarom 
we zo van dieren houden is tevens de oorzaak van een hele-
boel ergernis: haren! 

Haren bepalen de aaibaarheidsfactor van uw geliefde hond 
of kat. Hoe zachter het velletje, hoe liever het ons is. Gelukkig 
geniet uw dier vaak net zo van de aanraking als u dat doet, en 
het is zelfs zo dat het bij mensen een stress verlagend  eff ect 
hee� . Lekker aaien dus! Hier lijnrecht tegenover staat de over-
last die haren veroorzaken. Een huis vol dwarrelende haren, je 
kleren omgetoverd tot bontvacht en niet te vergeten de aller-
gieën die het bij sommige mensen teweeg brengt. “Hij háárt 
zo” is dan ook één van de meest gehoorde klachten in onze 
spreekkamer. Er worden zelfs speciale stofzuigers gemaakt 
voor dit probleem.
Dé oplossing bestaat niet. Wie dat uitvindt wordt een rijk 
mens. Tot die � jd moeten we onze haat-liefde rela� e met 
haren maar voor lief nemen…

Goede voeding helpt wel huid en vacht gezond te houden. 
We adviseren u graag over de juiste voeding voor uw dier.

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!

vervolg van de voorpagina
Leefbaarheid wordt vergroot
Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht 
in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden his-
torische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn 
te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en natuurterreinen 
waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale ge-
meenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt 
de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwin-
kels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrok-
ken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden 
die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhou-
den en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden 
ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap. 
 
De brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop 
bij Restaurant Taverne, Zwembad De Schaeck, Hof van Twello en VVV’s in 
de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met bruine klompjes. 
Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring 
van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden 
uiteraard de heersende regels. 

Vertelconcert Russische Ekaterina op Kleine Noordijk

“Het grijpt je naar de keel”
WILP.- Wat de Stichting Cultuur 
Kleine Noordijk met haar pro-
gramma verder nog in petto heeft 
zal iedereen af moeten wachten, 
maar de eerste voorstelling van 
het vierde seizoen was boven alle 
verwachting. 

Ekaterina Levental is zonder enige 
twijfel een natuurtalent. Een enter-
tainer die de aanwezigen volledig 
meetrekt in haar verhaal en ervoor 
zorgt dat niemand zich gedurende 
de hele voorstelling aan haar lip-
pen onttrekt. Moeiteloos bewijst zij 
al binnen een kwartier hoeveel ta-
lent zij bezit. Zij vertelt haar eigen 
verhaal, toen zij als tiener met haar 
gezin uit de voormalige Sovjetunie 
vluchtte. Zij danst, zingt (mezzoso-
praan) en begeleidt zich zelf op de 
harp. Het woord perfectionisme ont-
breekt in haar vocabulaire niet. 
Haar grootmoeder, zowel held als 
ook monster, heeft haar medege-
vormd. Zo nu en dan trekt ze haar 
muisgrijze jas aan en kruipt in haar 
huid. De weg begint in Tasjkent en 
voert haar naar verschillende landen 
nadat ze na het uiteenvallen van de 
Sovjetunie het land moest verlaten. 
Ekaterina is een lieftallige verschij-
ning, pittig en talentvol, met over-
tuigend acteertalent en een glashel-
dere en loepzuivere operastem. Zij 
articuleert haar woorden als geen 
ander. Als een ballerina danst ze bo-
vendien op ‘spitzen’. Ze kan en heeft 
het allemaal. Een natuurtalent…daar 
is iedereen het wel over eens. De 
emoties uit verschillende opera’s en 
klassieke muziek zijn toegepast in 
haar verhaal en vertalen het verdriet 
en de machteloosheid van het zich 

nergens thuis voelen in een zoek-
tocht naar het beloofde land. Het 
zingen en vertellen en gelijktijdig 
bespelen van de harp lijkt simpel, 
maar is oh zo moeilijk. Ogenschijn-
lijk gaat alles als vanzelf: tijdens het 
verhalen of zingen kijkt zij vrijwel 
nooit wat haar vingers doen. En dat 
suggereert ten onrechte lichtheid. 
Spel, zang en verhaal…ze heeft het 
zich eigen gemaakt en ze doet het 
gewoon. Dan lichtvoetig en dan aan-
grijpend, gevoelvol en dramatisch 
gezongen of speels en opgewonden 
van blijdschap. Bovendien bespeelt 
zij een pedaalharp, waarbij zij elke 
noot afzonderlijk kan verhogen of 
verlagen en dat vergt het nodige 
voetenwerk. Sirenes en gasmasker 

zijn confronterend zoals alles wat ze 
over haar leven vol ‘beschamingen’ 
en ontberingen vertelt. 
Na afloop is een staande ovatie 
op haar plaats en al snel blijkt dat 
zij vrijwel alle gasten emotioneel 
heeft geraakt en in verwondering 
achterlaat. Een indrukwekkend le-
vensverhaal op eigen wijze vertolkt. 
Aangrijpend en beklijvend. Na de 
voorstelling wordt er flink nagepraat 
over het optreden van Ekaterina, dat 
in de regie van haar partner Chris 
Koolmees ‘De Weg’ omschrijft die ze 
aflegt tijdens een vlucht. “Het grijpt 
je naar de keel”, zei Ton, een diep ge-
roerde gast, na afloop. Sinds 23 jaar 
woont zij inmiddels in Amsterdam 
en haar Nederlands is makellos. 

Het optreden van Ekaterina was boven verwachting. 

Gezellige Ontmoetingsdag De Zonnebloem
KLARENBEEK.- Afgelopen vrij-
dag 16 september was de jaarlijk-
se ontmoetingsdag van De Zonne-
bloem. Traditie getrouw was dat 
in het Gebouw Samuël. 

Om 14.00 uur werd gezellig begon-
nen met een kopje koffie/thee met 
een heerlijk gebakje van de plaat-
selijke bakker dat was voorzien van 
het logo van De Zonnebloem. Mede 
dankzij de opbrengst van de vasten-
maaltijd die dit jaar aan De Zonne-
bloem ten goede was gekomen kon 

er een gebakje worden geserveerd. 
Iedereen liet het zich goed smaken. 
Aansluitend werd er een rondje bin-
go gespeeld, waar iedereen fanatiek 
aan meedeed, want de te winnen 
prijzen zagen er ook extra aantrek-
kelijk uit.
Na de eerste ronde kreeg iedereen 
een hapje en een drankje waar ook 
dit keer de advocaat met slagroom 
goede afname had. Onverwacht 
kwam er ook nog een dokter in de 
zaal, alsmede een patiënt die pro-
blemen had met het rechtop staan, 

na een deugdelijk onderzoek van 
de dokter bleek, hilarisch genoeg, 
de patiënt knopen van broek en jas 
verwisseld te hebben. De spelers 
kregen een luid applaus uit de zaal.
Na weer een ronde bingo met we-
derom mooie prijzen, volgde een 
verloting, waarvoor iedereen een 
lot had gekregen. Ook hier werden 
weer wat gasten blij mee gemaakt. 
Na nog een drankje en hapje werd 
er afgesloten met een mooi gedicht 
en werd iedereen een goede thuis-
komst gewenst. 

Rode Kruis Evenementenhulp in het nieuw
GEMEENTE VOORST.- De vrijwilligers van het Nederlandse Rode 
Kruis, afdeling Evenementenhulp ontvingen afgelopen woensdag 14 
september hun nieuwe werkpak, de nieuwe uitstraling van het Rode 
Kruis. 

De kleding van Helly Hansen is 
speciaal voor het Rode Kruis ont-
worpen. Hierbij valt de nieuwe ac-
centkleur, licht blauw, extra op. 
Vooral in de pet en de details op de 
andere kledingstukken. De jassen 
zijn waterdicht en aan vele details 
is gedacht, waaronder ruimte voor 

pennen en goed afsluitbare zakken.
De afdeling dient een relatief groot 
bedrag zelf op te brengen om de te-
nuen te kunnen bekostigen. De afde-
ling is dankbaar voor alle financiële 
bijdragen tot nu toe, in welke vorm 
dan ook, die dit mogelijk hebben 
gemaakt, maar er is nog een tekort. 

Door de vrijwilligers te voorzien van 
een mooi en functioneel werkpak 
kunnen zij de hulpverleningen doen 
voor organisaties, deelnemers en 
publiek tijdens diverse evenemen-
ten binnen de gemeente Voorst en 
daarbuiten. Daarnaast zullen zij zorg 
dragen voor vervoer en vakantiepro-
jecten als afdeling. Het oude werk-
pak zal naar zusterorganisaties gaan 
die minder te besteden hebben maar 
wel werkpakken nodig hebben.
Wilt u ook het Rode Kruis helpen, 
in welke vorm dan ook, neemt u 
dan contact op met Bea Licher via 
mailadres vrijwilligersadmin@
rodekruis-voorst.nl of telefonisch 
055 – 543 11 65. Denk hierbij aan 
functies als hulpverlener, vrijwilli-
ger zelfredzaamheid, ready-to-help, 
bestuurder, vrijwilliger Welfare, et 
cetera. 

Uw giften zijn natuurlijk van groot 
belang en dit jaar in hoofdzaak be-
stemd voor de aanschaf van hier 
genoemde nodige nieuwe tenuen 
en het sparen voor een nieuwe 
PAM (Personeel-, Ambulance- en 
Materiaal-) voertuig. Uw bijdrage 
is ook altijd van harte welkom op 
bankrekeningnummer NL14RA-
BO0152798471 t.n.v. Rode Kruis 
“VOORST”.

Trots tonen Voorster Rode Kruis vrijwilligers u hun nieuwe werkpakken.

mailto:vrijwilligersadmin@rodekruis-voorst.nl
mailto:vrijwilligersadmin@rodekruis-voorst.nl


Wij zijn op zoek naar een

Allround medewerker
ter versterking van ons montageteam.

Wat bieden wij:
24 uur contract - wel rekening houdend met 40 uur 
inzetbaarheid.

Functies:
- Schoorsteenvegen
- Monteren en inbouwen kachels/ haarden/ rookkanalen

Functie eisen:
- Bouwkundig onderlegd
-  Minimaal MTS niveau en/of aantoonbare bouwkundige 

of installatiegerichte ervaring
- Probleem oplossend denkvermogen
- Zelfstandige werkhouding

Graag uw sollicitatie met cv versturen naar
administratie@boddeke.nl t.a.v. de heer R. Boddeke. 
Wij ontvangen de sollicitaties graag voor 1 oktober 2016.

Klokkenkampsweg 17
7391 EN, Twello
Tel: 0571-272019
www.boddeke.nl

Grandcafé

lunch en diner

Gezocht:
Per direkt/ op korte termijn zijn wij opzoek naar een 

Medewerk(st)er bediending
uren in overleg

Profiel
•  Je bent een zelfstandig service gericht en 

gedreven persoonlijkheid. 
• Je beheerst goede communicatieve vaardigheden. 
• Horeca ervaring is een pré.

Interesse? 
Stuur een email met solliciatie en CV 
t.a.v. Harrie Harmsen. info@hetdorpshart.nl

MAAKT ER DUIDELIJK WERK VAN

MOOI WERK

    

MEDEWERKER  
SECRETARIAAT M/V
Minimaal 32 uur per week

Vanuit ons middelgrote familiebedrijf in Twello
houden we ons bezig met nieuwbouw, reno-
vatie en het onderhoud aan woningen en 
gebouwen. 

Een team van vier medewerksters ondersteunt
onze projectleiders en managers bij hun 
dagelijkse werk. Zij hebben een afwisselend
takenpakket. Daarom is een creatieve, flexi-
bele en oplossingsgerichte houding essen-
tieel als je bij ons wilt werken.

Belangstelling? 
Stuur dan je motivatiebrief met cv voor 5 oktober
naar p-o@nikkels.nl. Een uitgebreide functie-
omschrijving en meer informatie over ons 
bedrijf vind je op www.nikkels.nl. 

Heb je vragen? Bel met Frits de Groot of 
Jolanda Roeterd via 0571-277800.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs.

Nikkels bouwbedrijf heeft een vacature voor een 

Pers.ad. med. secretariaat_voorst_Opmaak 1  19-09-16  14:09  Pagina 1

Fysiotherapie ‘t Twenlo

0571-274000www.twenlo.nl Verdistraat 4A Twello

Kinderfysiotherapie
Fysio- en manuele therapie

Dry needling
Medical taping

 
Baby- en peutermassage

Persoonlijke zorg 

voor jong en oud(er)

JUBILEUMCONCERT
ORPHEUS APELDOORN

APELDOORNS
CHRISTELIJK
MANNENKOOR

ACMACM

ACMACM
APELDOORNS CHRISTELIJK MANNENKOOR
Opgericht 4 mei 1926 www.acm-apeldoorn.nl

Kaart ACM:Layout 1  18-11-2009  12:05  Page 1

ZATERDAGMIDDAG-MATINEE - 17 SEPTEMBER 2016 
AANVANG 14.30 UUR - TOEGANG: 5 EURO

90 JAAR1926 2016

algehele leiding:

Jacob Schenk (dirigent)

met medewerking van:

Annelies Schep (sopraan)

Ton van Berkel (bas)

André van Vliet (orgel)

Wilco Veldkamp (vleugel)

Arjan en Edith Post (trompet)

Regina Ederveen (harp)

Gerben Schenk (mondhormonica)

met medewerking van:

Het kinderkoor van 
de KWS Apeldoorn
Klaas de Vries (dirigent)

KONINGIN WILHELMINA
PCBOK   S

KAARTEN VERKRIJGBAAR:
WWW.ACM-APELDOORN.NL
OF 06 47 98 21 96
EN VOOR AANVANG CONCERT.
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Expert Twello
Van Ghentstraat 4, (0571) 271346

www.expert.nl

ANDROID TV

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 25 september 2016.

ANDROID TV  | KDL43W808 

• 43” (109 cm) Android Smart TV 
• X-Reality Pro beeldverwerkingstechnologie
• 3D technologie
• Dunne aluminium vormgeving
• Energieklasse A+

WASMACHINE  | WC71451 

• 7 kg vulgewicht en 1400 toeren
• 16 verschillende wasprogramma’s 
• Startuitstel
• Overloopbeveiliging
• Energieklasse A+

STOFZUIGER  | COMPLETE C2 BLACK PEARL 

• Telescopische zuigbuis
• 10 meter bereik
• AirClean fi lter
• Driedelig toebehoren: meubelzuigmond, 
kierenzuiger, reliëfborstel

Verhuizings-
uitverkoop!
Wij gaan verhuizen en 

ruimen ons magazijn op
In oktober verhuist Expert Twello naar het voormalige Jumbo-pand aan de Duistervoordseweg 11. 

Door deze verhuizing worden wij met ruim 900m2 aan consumentenelektronica één van de 
grootste Expertwinkels van Nederland!

KOM NAAR DE WINKEL VOOR NOG VEEL MEER 
SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!

Altijd op de hoogte blijven van 

onze aanbiedingen en acties? 

Meld u dan aan op 

nieuwsbrief.expert.nl

599,-
749,-

STUNTPRIJS 288,-
349,-

STUNTPRIJS

155,-
199,-

STUNTPRIJS
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NIEUW
!

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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

Het adres voor het complete aanbod

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

www.hoveniersbedrijfjutten.nl
Quabbenburgerweg 21, Terwolde 

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

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Stihl going 
Strong

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

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

•  Buitenzonwering 
•  Terrasoverkappingen 
•  Doek overkappingen 
•  Markiezen bouw 
•  Markiezen vernieuwen 
•  Rolluiken 
•  Binnen zonwering 
 

            Rijksstraatweg 53 Twello 

www.marbozonwering.nl 
           0571-270565 

Tweet van de week: Wie 
stemt op Wilders wordt zelf 

slachtoffer. Surf naar: www.
Voorst.PvdA.nl

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

bigblow, De specialist in
voetbalborden! 

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

06-13456651

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 

Sportmassage, Klassieke 
Massage, Haptische Massage 
vanuit een holistische visie. 
www.gerda-keeps-you-

going.nl 06-24407644, 055 
3231614

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

Tel. (0571) 291205

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

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

vergoeding. Tel 06-14101933

Veilinggebouw Apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

antiekgebied, verzorgt 
taxaties v.verz./verd.beëd 
makelaar/taxateur kunst/
antiek. F. Van der Veen. Tel: 

06-53 92 39 95

Te koop gevraagd: opknap 
piano’s of vleugels 06-

25256414

Kom ook Mozaïken!! www.
sunnyartatelier.nl in Twello!

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle bouw-
werkzaamheden. Timmer-

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. Ook Tuinhuizen en 

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

nl

Geen zin om te koken! www.
gewoonthuisbezorgd.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

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

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl

DE SCHILDER voor al uw 
schilderwerk voor binnen en 

buiten. Tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs. Tel. 06 

20033593

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

10 93 88 58

Klussen, bestrating, schilderen 
en tuinaanleg wimvanvelde.nl 

055-3231449 (de Vecht)

Te koop aardappelen, 
groente en fruit. P te Riele 

Veluwsedijk 28 Vaassen 
06-45176735 ma-vr 15-20 

uur za 8-16 uur.

Te koop: pompoenen en 
kalabassen voor decoratie en 

consumptie, Rijksstraatweg 
231, Teuge

Paardenstalling Rand van 
Twello, veel weiland en 

buitenbak. Weidegang 24/7 
mogelijk. Bel: 0571- 842044

3,9 ha. mais. H. Streppel, 
Holthoevensestr. 9 Wilp A. 

06-25107061

Heeft u iets aan te 
bieden of bent u naar 
iets op zoek, plaats 
een Puntje

SAMEN TRAPPEN WE
DUCHENNE DE WERELD UIT

WWW.DUCHENNEHEROES.NL



Pagina  9 Voorster NieuwsWoensdag 21 september 2016

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

 

www.sensire.nl | bel 0900 8856

‘Om de privacy van onze 
klanten te waarborgen, 
zijn de namen in deze 
column gefingeerd.’

Praktijkverhaal over de zorg

Wilt u reageren op de column? Stuur dan een e-mail naar 
communicatie@sensire.nl

Verbonden
Marloes (56):

Wat mij beweegt in de zorg? Het is moeilijk om dat in één zin te omschrijven. Het is 
een gevoel, een bepaald soort vertrouwdheid. Een gevoel dat me, gek genoeg, doet 
denken aan de zondagen die ik als klein meisje altijd doorbracht met mijn familie. 
Opa, oma, tantes, ooms, neven, nichten: iedereen kende elkaar, respecteerde elkaar, 
lachte én huilde met elkaar, en deed ondertussen gewoon waar hij goed in was.

Ik heb eigenlijk nooit veel met zorg te maken gehad, tot twee jaar geleden. Mijn 
vader, 83 jaar oud, kreeg een herseninfarct. Hij had al een tijdje geklaagd over 
hoofdpijn, toen hij op een middag – ik was toevallig net met mijn dochter op bezoek 
– niet meer uit zijn woorden kwam en zijn arm niet meer kon bewegen. We belden 
direct 112. Eenmaal in het ziekenhuis was hij buiten kennis, en hij werd onmiddellijk 
behandeld. Opgelucht haalden we adem toen hij na afl oop zijn ogen opende en ons 
zowaar een knipoog gaf.

Een lange revalidatieperiode volgde. Een periode vol met zorg, dat moge duidelijk 
zijn. Eerst in het ziekenhuis, waar we de verpleegkundigen en artsen al snel goed 
leerden kennen. Iedereen was zo betrokken! Daarna in het revalidatiecentrum van 
Sensire, en toen weer thuis, waar mijn broer, zussen en ik, de zes kleinkinderen en 
het wijkzorgteam hem beurtelings kwamen ondersteunen. Hij moest opnieuw leren 
lopen, opnieuw zijn veters leren strikken, zijn haren kammen. Wat hebben we hem 
toegejuicht toen hij voor het eerst zijn overhemd weer zelf had dichtgeknoopt! Dat 
de knoopjes scheef zaten, lieten we voor het gemak maar even buiten beschouwing.

Als het minder ging, was er altijd iemand om op te leunen. Bijvoorbeeld toen mijn 
vader er na een halfjaar nog een TIA bovenop kreeg. Daar was Anja al, de 
wijkverpleegkundige die ons met al haar ervaring zo goed kon geruststellen. En 
fysiotherapeut Petra, die altijd wel weer ergens lichtpuntjes zag. Verpleegkundige 
Robert, die mijn vader wekelijks alle voetbaluitslagen voorlas.

Nu, twee jaar later, is de zorg helemaal afgebouwd. Dat is goed nieuws, want het 
betekent dat mijn vader zich weer gewoon zelf kan redden. En toch missen we ze 
stiekem wel eens, die ‘familieleden’ in de zorg. Maar we weten dat ze er zijn, op de 
achtergrond. Je kunt met ze lachen en huilen, en ze steunen je als het nodig is. Ja, 
dat is wat mij beweegt in de zorg: het besef dat je vanzelfsprekend verbonden bent.

Nazomeren 
op de markt
VOORST.- Met wat minder kramen, 
veel publiek en mooi weer was ook 
de 21e editie van de Voorster Na-
zomermarkt weer een succes. Al 
vroeg in de morgen waren de koop-
jesjagers actief langs de kramen met 
‘rommel’, antiek, brocante, tweede-
hands en spiksplinternieuwe spul-
len. Van horloges tot snoeischaren, 
olijven en honing, woonaccessoires, 
speelgoed of onderbroeken, oliebol-
len en zelfgemaakt gebak: er was van 
alles. Diverse verenigingen uit en 
om het dorp zetten hun beste beentje 

Veel verenigingen deden mee, ook Zangkoor Voorst met 
huisgemaakt gebak. 

voor om de verenigingskas te spek-
ken met allerhande acties. Er was 
muziek en op de terrassen en onder-
weg langs de kramen kwam je steeds 
(oude) bekenden tegen. 

Molenfeest
TWELLO.- Alweer heel wat jaren 
geleden was de laatste editie van 
het Molenfeest in Twello. Zonde, 
vonden een aantal buurtbewoners.  
En dus sloegen zij de handen ineen 
voor een nieuwe editie. Zaterdag 1 
oktober wordt een dag waarop van 
alles te zien en te beleven is in en 
rond de molen. 
Een enquête in de wijk zelf wees uit 
dat er veel animo bestond om het 
Molenfeest te laten herleven. Ook 
het lokale verenigingsleven zegde 
haar medewerking toe. En toen ook 
het lokale verenigingsleven haar me-
dewerking toezegde werd het feest 
herboren. Vanaf 11 uur is er van al-
les en nog wat te doen voor de jeugd. 
Deze activiteiten worden voor een 
belangrijk deel verzorgd door scou-
ting Gelre Groep, maar ook vrijwilli-

gers uit de buurt dragen hun steentje 
bij. Er wordt een speciale expositie 
ingericht over de Havekes Mölle 
en Duistervoorde, met medewer-
king van de Oudheidkundige Kring 
Voorst. Muziekvereniging Cadenza 
stelt hiervoor de Molenschuur ter 
beschikking. Daarnaast is de molen 
deze dag gratis te bezichtigen

In de middag verzorgt muziekver-
eniging Cadenza, vanaf 14.00 uur, 
zelf een optreden in de speciaal 
geplaatste feesttent. Belangeloos. In 
deze tent geniet u van een kop koffie 
met zelfgebakken lekkernijen, een 
biertje of een wijntje. Om 15.15 uur 
is het de beurt aan Shantykoor De 
Trossen Los. Met hun welbekende 
meezingers staan zij garant voor een 
gezellige sfeer.  En ook zij doen dat 

belangeloos. Voor deze optredens 
worden onder andere leden van ou-
derenbond KBO in het bijzonder uit-
genodigd, maar uiteraard zijn beide 
optredens voor iedereen gratis te be-
zoeken. Zitplaatsen zijn er genoeg, 
dankzij de hulp van De Vundelaar 
en SV Voorwaarts. 
Voor de versnaperingen hanteren we 
hele schappelijke prijzen. Net als 
voor de activiteiten voor de jeugd. 
Dat doen we niet voor onszelf, maar 
voor een goed doel: alle opbrengsten 
komen namelijk ten goede aan het 
onderhoud van hét icoon van Duis-
tervoorde: die prachtige Havekes 
Mölle. 
De buurt en het lokale verenigings-
leven gaan ervoor! Samen zetten zij 
zich in voor deze zaak. 
U toch ook? Hoe? Door het Molen-
feest te bezoeken! Kom allen op za-
terdag 1 oktober naar het Havekes-
pad! Volop activiteiten voor jong en 
oud, in een gezellige sfeer. 
   

Van karkas tot compleet vliegtuig 
TEUGE.- Hij is maar wat trots. 
En terecht: Bert van de Bunte (24) 
heeft het voor elkaar gekregen al 
op jonge leeftijd een vliegtuig te 
bouwen. Dat vraagt deskundig-
heid, technische begeleiding, ge-
duld en doorzettingsvermogen 
binnen een periode van jaren. 
Tweeënhalf jaar heeft Bert erover 
gedaan en het resultaat is verbluf-
fend. 

Geboren is hij in Apeldoorn, maar 
als baby al met zijn ouders verhuisd 
naar Teuge, waar hij is opgegroeid. 
Zijn ouders runnen een autosloperij. 
Op z’n veertiende nam hij zweef-
vlieglessen en toen hij 16 was be-
haalde hij het brevet. Motorvliegen 
was de volgende logische stap. “Bij 
de SAS ben ik dan begonnen als 
vliegtuigwasser”, lacht Bert, “om 
me op te werken tot het leiden van 
de vliegoperatie en zo heb ik 10 jaar 
kantoorwerkzaamheden voor de 

SAS verricht en een hoop geleerd.”

Natuurlijk ging hij het vliegen niet 
verwaarlozen en verzorgde test-, 
relatie- en recreatievluchten, maar 
zonder commercieel oogpunt. Sa-
men met zijn goede vriend Ewald, 

die helaas in 2014 tijdens een ae-
robatics-vlucht verongelukte, bezat 
hij inmiddels een eigen vliegtuig 
toen de bouw van een tweede toe-
stel door zijn hoofd ‘spookte’. “Ik 
wilde dolgraag zélf een kopie van 
mijn vliegtuig bouwen”, dus vertrok 
ik met een vliegtuigaanhanger naar 
Italië om met een wrak weer terug te 
keren”, legt hij enthousiast uit. Het 
toestel werd hier helemaal gestript 
en opnieuw behandeld, body en 
vleugels werden opnieuw bekleed 
met linnen. Er is veel technisch in-
zicht voor nodig maar vooral veel 
tijd. Bert noemt een voorbeeld: “Van 
een vleugel was er het frame (ribben 
en hoofdliggers), daar rol je canvas 
overheen, dat rondom wordt vast-
gelijmd. Door er met een strijkbout 
overheen te gaan, wordt het geheel 
strak getrokken.” Hij memoreert 
Jan van Genne, een duizendpoot in 
de vliegerij, waar hij veel van heeft 
geleerd en die hem bij de bouw met 
raad en daad terzijde stond. Ook Ru-
ben Penterman van ‘Aviatiek’ was 
een grote hulp tijdens de opbouw 
van de Piper Super Cub.  

In totaal heeft Bert er tweeënhalf 
jaar en meer dan 1200 manuren over 
gedaan, om zijn droom waar te ma-
ken. Met gepaste trots vertelt hij dat 
hij een tijdlang met twee toestellen 
heeft gevlogen maar voor de kosten 
op gegeven moment tot verkoop van 
zijn eigen Super Cub is overgegaan. 
Een piloot uit Engeland kwam op 
zijn pad, die het graag wilde kopen 
en die er verschrikkelijk blij mee 
is. Bert is dus uitermate tevreden: 
“Ik heb mijn droom waar kunnen 
maken en ook alle kosten kunnen 
dekken.” Sinds een jaar is hij bijna 
fulltime bezig met zijn eigen lucht-
reclamebedrijf  ‘Van de Bunte Avia-
tion b.v.’. 

Voor: Het begin was een 
kaal frame. 

Na: De Piper Super Cub op de voorgrond. 

Muziekoptreden en opening expositie jong talent 
TWELLO.- Zaterdagmiddag 1 oktober is het weer het ‘Eerste zaterdag van de maand muziekoptreden’ bij Kunst-
galerie de Statenhoed aan de Dorpstraat 11a. Allereerst wordt om 15.00 uur de expositie geopend van een aantal 
jonge talenten uit de Stedendriehoek. Daarna rond half vier, zal Lieneke Derksen een aantal liedjes zingen, onder 
andere van Birdy en Adele. Lieneke is met haar zestien jaar een jong talent uit Voorst, alwaar ze van mevrouw 
Gerda Demey jarenlang zangles heeft gehad. Lieneke zal deze middag met Karaoke CD de liedjes zingen.  Mocht 
u ook interesse hebben om (kosteloos) een muziekoptreden bij de KunstKring te verzorgen, neem dan contact op 
per mail: annemariemulder5@gmail.com of telefonisch op 0634035704. 
 

“het grote voordeel van wat ouder zijn is dat ik de grootste 
stommiteiten begaan heb toen er nog geen internet was”

“OUDER ZIJN”
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 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

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

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

Open van 

maandag t/m zaterdag 

08:00-21:00 

zondag 10:00-18:00
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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
Barbara Hoose
Maarten Tromplaan 57
7391 KK  Twello
Tel. (0571) 27 16 13
06 25 33 08 46
hoose036@planet.nl

KLARENBEEK
Bert Visser
Bosweg 22
7382 CC  Klarenbeek
Tel. (055) 301 21 85
mobiel 06 45 95 70 59
bertvisser@chello.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

     

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

www.enwij.nl

 

• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)

Elektra installatiesElektra installaties

Gas/Water/SanitairGas/Water/Sanitair

Data installatiesData installaties

CV installatiesCV installaties

DakDak-- en zinkwerkenen zinkwerken Service Service -- OnderhoudOnderhoud

Inspectie Inspectie -- RapportageRapportage

Advies Advies –– BegeleidingBegeleiding

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
Kruisakkerweg 10
7391 GA   Twello

www.hamutwello.nl

Jan Willem HartgersJan Willem Hartgers
jwhartgers@hamutwello.nl
06-22368297

Stefan MulderStefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

Belevingsbos 
verrijst op 
landgoed 
De Lathmer
WILP.- Een selfiebankje met een 
bord ‘Liefs uit Wilp’, een wandel-
pad met spelletjes en een voeten-
pad van verschillende materialen. 
Samen met nog vijf activiteiten 
vormen ze het begin van een bele-
vingsbos op Landgoed de Lathmer 
van Zozijn in Wilp. Op vrijdag 16 
september hebben medewerkers 
van Trouw Nutrition Deventer 
het bos bij het dagcentrum onder 
handen genomen. Nu is er voor 
de cliënten, die een verstandelijke 
beperking hebben, van alles te be-
leven.

Ruim vijftig medewerkers in groene 
shirts trokken het bos in. Er werd ge-
timmerd, geschilderd, gegraven en 
gesjouwd. Voortdurend vond over-
leg plaats: Krijgt de gele paddenstoel 
witte of blauwe stippen? Liggen de 
stapstenen niet te ver uit elkaar? Hoe 
krijgen we de pergola op deze hoge 
palen? De aanwijzingen en grappen 
vlogen over en weer. In de middag 
was het gewone bosje omgetoverd 
in een waar belevingsbos. Zozijn 
wil op het landgoed alle cliënten 
een passende vrije tijdsbesteding 
bieden. Het belevingsbos is een wel-
kome aanvulling op het aanbod.

Tulpen uit Amsterdam
Naast de werkzaamheden in het bos 
vonden er dezelfde dag bijzondere 
ontmoetingen plaats tijdens het rol-
stoeldansen. Cliënten bewogen sa-
men met medewerkers van Trouw 
Nutrition over de dansvloer, onder 
andere op de klanken van ‘Tulpen 
uit Amsterdam’.

Positieve bijdrage
Trouw Nutrition maakt deel uit van 

Nutreco. Nutreco organiseert jaarlijks 
een dag waarbij alle medewerkers een 
positieve bijdrage leveren aan de ge-
meenschap waarin zij zich bevinden. 
Stichting Present bracht het bedrijf 
dit jaar in contact met Zozijn. Present 
slaat een brug tussen mensen die iets 
te bieden hebben en mensen die daar-
mee geholpen kunnen worden. Na-

dat de match is gemaakt, coördineert 
Stichting Present het project en zorgt 
ervoor dat iedereen tot zijn recht 
komt. En dat is ook op 16 september 
gelukt. De dag zat vol bijzondere mo-
menten voor cliënten van Zozijn en 
medewerkers van Nutreco. Voor het 
belevingsbos heeft Zozijn verschil-
lende materialen mogen ontvangen. 

Pergola in aanbouw. 

Zeer geslaagde open dag 
scouting Gelre Groep Twello
TWELLO.- Zaterdag 19 september 
hield scouting Gelre Groep Twello 
een open dag waarbij alle kinderen 
aan diverse activiteiten in en om het 
clubhuis konden deelnemen en zo 
zelf konden ervaren hoe leuk scou-
ting is. Zo kon je met een kabelbaan 
vanaf het clubhuis naar beneden 
roetsjen (zie foto). Een voortdurende 
wachtrij gaf wel aan hoe leuk dat is. 
Ook konden de kinderen zich prima 
vermaken met onder andere skippy-
ballen, touwtrekken, petfles schie-
ten, spijkerbroek hangen, een reuzen 
sjoelbaan en natuurlijk werden in 
de kampvuurkuil lekkere broodjes 
gebakken. Een grote diversiteit aan 
activiteiten dus en laat dat nou juist 
het kenmerk van scouting zijn. 
Het was een zeer geslaagde middag 
met veel bezoekers.  Een bedankje 
aan het activiteitenteam, de smeer-
olie bij het organiseren van dit soort 
activiteiten, en alle leiding is zeker 
op zijn plaats. Scouting draait puur 
op vrijwilligers. Elke week weer 
staan zij klaar zodat de jeugdleden 
heerlijk kan spelen. Scouting staat 
voor uitdaging! Bij scouting beste-
den kinderen en jongeren op een 
actieve en uitdagende manier hun 
vrije tijd, als het even kan buiten. Zij 
hebben plezier met elkaar en leren 
samen te werken en respect te heb-
ben voor de ander. Zo ontwikkelen 
kinderen en jongeren zich op een 
natuurlijke manier tot zelfstandige 
mensen en krijgen ze de ruimte om 
te ontdekken en te leren. Er zijn di-
verse mogelijkheden voor kinderen 
vanaf 5 jaar. 

Meer weten?
Heeft u interesse in scouting, maar 
heeft u de open dag gemist? Kom 

dan gerust eens vrijblijvend ken-
nismaken bij ons clubhuis aan de 
Stinzenlaan 80 in Twello. De diverse 
mogelijkheden kunt u bekijken op 
www.gelregroep.nl/speltakken.asp  

Ook  kunt u contact opnemen met het 
secretariaat via  06 – 16 37 72 25. Op 
de facebookpagina www.facebook.
com/scoutingtwello leest u de laat-
ste nieuwtjes. 

Klimaatanalyse van 
septemberhitte in Nederland

De hitte deze septemberdagen met temperaturen boven dertig graden is 
uitzonderlijk voor Nederland. Het is nog nooit zo laat in het jaar zo lang 
zo warm geweest. Hoe extreem is deze late nazomer en hoe groot is de 
invloed van klimaatverandering?

Waterdamp versterkt warmte
De warme lucht die voor deze warme dagen zorgde, werdt aangevoerd 
uit Spanje. Het oceaanwater voor de kust van Spanje was twee graden 
warmer dan normaal. De luchtstroming van het zuiden richting Neder-
land voerde de warmte mee naar Nederland.
Niet alleen is deze lucht warm maar ook relatief vochtig. Dat zorgt voor 
een nog warmere lucht. Waterdamp zorgt overigens niet voor klimaat-
verandering, maar versterkt de opwarming wel. Het opwarmende effect 
van waterdamp is zelfs een aantal keer sterker dan dat van CO2. En-
Metingen van satellietinstrumenten en meetapparatuur aan de grond 
tonen aan dat de atmosfeer boven Europa momenteel veel waterdamp 
bevat. Gecombineerd met de opwarming van de aarde door toename 
van broeikasgassen zorgt deze situatie voor de hoge temperaturen zo 
laat in september.

De warmte van de afgelopen week is zeer uitzonderlijk voor Nederland. 
Slechts drie keer eerder was het op een septemberdag in De Bilt boven 
de 30 graden. Dat was op 3 september 1919, en 5 september 1949 en 
2013; dus begin september. Nu is het echter al ruim een week later. 
Daarmee is het nog nooit eerder zo laat in het jaar zo warm geweest.

Mooi weekend voor de boeg.
Deze  week mogen we prima weer verwachten.
Donderdag overdag mooi weer met een afwisseling van zon en wolken. 
tegen de avond neemt de dikkere bewolking pas toe.
overdag een temperatuur van 20 graden.
Vrijdag is er overdag kans op een paar buien bij 19 graden.
Zaterdag al weer zonniger met 21 graden.
Zondag komt het kwik nog hoger uit dan 23 graden en volop zon.

Mark wolvenne, 
Terwolde

http://www.gelregroep.nl/speltakken.asp
http://www.facebook.com/scoutingtwello
http://www.facebook.com/scoutingtwello


voorst barst
van de energie! 

Doe mee via energievangers.nl

Samen met je buurt energie 
opwekken kan nu bij Energierijk Voorst

Goed nieuws! Energie opwekken wordt steeds makkelijker. 
Want zelf opwekken kan je samen doen. Als lid van de 
coöperatie investeer je een klein beetje mee en draag je  
bij aan een duurzamere buurt.

i.s.m. Greenchoice

 

Interesse? Mail je motivatie + CV naar: info@restauranttakeoff.nl 
 

Restaurant Take Off • Joyce Bierhof & Robbin Duijf •  
De Zanden 13 • Teuge • 055-3231542 • www.restauranttakeoff.nl 

Ben jij…  
Gastvrij en enthousiast?  

Een teamplayer en een harde werker? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

  

 

 

HORECA MEDEWERKERS GEZOCHT!  
 

 

Restaurant Take Off gelegen aan vliegveld Teuge  
is per direct op zoek naar: 

 
MEDEWERKERS BEDIENING 

Parttime / Fulltime 

 

 

Wij bieden jou... 

• Een unieke en leuke werkplek. 
• Enthousiast team. 
• Gezellige werksfeer. 
 

 

RESTAURANT 

 
 

 

Etos Monique bestaat
 zaterdag 1 oktober 10 jaar !!

Volgende week een uitgebreid overzicht van de 
demonstraties en andere acties in het Voorsternieuws. 

Een feestelijke dag die u beter vrij kunt houden. Een dag met 
diverse demonstraties, goodie bags, leuke aanbiedingen, 

een prijzenrad en heel veel gezelligheid. 
Dit alles onder het genot van een hapje en drankje.

Dorpsstraat 34   - Twello  - 0571 270769 - www.etos-monique.nl - facebook/etosmonique

Comfortabel wonen in Voorst
Woonstudio’s en 2-kamerappartementen aan de Tuinstraat

•  Vitale woon- en leefgemeenschap voor ouderen

•  Gemeenschappelijke woonkeuken en ontmoetingsruimte

•  Zorg en dienstverlening mogelijk

•  Vernieuwde huurwoningen

•  Diverse oppervlakten van circa 24 tot 45 m2

•  Huurprijs vanaf € 270,00 per maand, excl. € 70,00 servicekosten

Meer informatie?

 
T 0575 - 47 49 96
E info@woonzorgcooperatievoorst.nl 
I www.wonenmetactys.nl

NU T
E 

HUUR

Open huis  
vrijdag 23 september
14.00 – 15.30 uur

Een woongebouw van
landelijke woningcorporatie voor ouderen

Elk uur overlijden wereldwijd acht 
kinderen aan tuberculose

Help mee! Ga naar: 
www.stoptbc.nl
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Achter de Hoven 61  
7419 AG  Deventer
T (0570) 61 42 36
M 06  12 24 20 18
F (0570) 61 46 52
E welkom@voordepoorte.nl

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

Prettig wonen en plezierig ouder 
worden in De Benring
VOORST.- De afgelopen jaren 
heeft De Benring een ware me-
tamorfose ondergaan. Het voor-
malige verzorgingshuis is nu een 
vitale woon- en leefgemeenschap, 
dichtbij het centrum van Voorst. 
Met comfortabele, betaalbare 
woonstudio’s en tweekamerap-
partementen. Plus veel extra’s. 
Op vrijdag 23 september is er een 
Open huis en eind oktober wordt 
de nieuwe Benring officieel ge-
opend.

Juist voor oudere mensen biedt ap-
partementengebouw De Benring 
veel comfort, gemak en gezelligheid. 
Naast de gelijkvloerse woningen 
zijn er op elke verdieping kleinscha-
lige gemeenschappelijke ruimtes en 
woonkeukens. Op de begane grond 
is een grote recreatiezaal waar diver-
se activiteiten worden georganiseerd 
door en voor bewoners en vrijwilli-
gers. Ook is de huismeester regelma-
tig aanwezig voor kleine technische 
vragen. Thuiszorg of andere dienst-
verlening worden geregeld door 
Trimenzo. Bijzonder is ook dat de 
woningen op het terrein verhuurd 
zijn aan jongeren. Deze ‘buren’ or-
ganiseren regelmatig activiteiten en 
verlenen diensten voor de oudere 
bewoners.

Woonzorgcoöperatie
Inwoners, ondernemers en andere 
betrokken organisaties en vereni-
gingen uit Voorst hebben een Woon-
zorgcoöperatie opgericht. Met elkaar 
zorgen ze voor leuke activiteiten 
voor bewoners en inwoners, verwel-

komen nieuwe huurders en geïnte-
resseerden en organiseren andere 
zaken die zorgen voor een gezellige 
sfeer, ontmoetingen en reuring in De 
Benring. 

Bejaardenhuis een tweede 
jeugd
Habion, landelijke woningcorpora-
tie voor ouderen, heeft De Benring 
een tweede jeugd gegeven. Door de 
gewijzigde regelgeving moeten ou-
deren langer thuis wonen. Goede 
betaalbare huurwoningen en dienst-
verlening zijn daarvoor belangrijk. 
Ook kan een woongebouw voor ou-
deren een belangrijke rol spelen in 
de leefbaarheid van een dorp of stad. 
De Benring is het eerste project dat 
Habion in het kader van ‘bejaarden-
huis een tweede jeugd’ een nieuwe 
toekomst heeft gegeven. Zaterdag 
29 oktober 2016 wordt appartemen-
tengebouw De Benring officieel ge-
opend.

Open huis op vrijdag 23 
september
Heeft u belangstelling voor een 
woonstudio of 2-kamerapparte-
ment? Of bent u benieuwd naar de 
vernieuwde Benring? Bezoek dan 
het Open Huis op vrijdag 23 sep-
tember tussen 14.00 en 15.30 uur 
in De Benring aan de Tuinstraat 51 
in Voorst. Of neem contact op met 
Actys Wonen of de Woonzorgcoöpe-
ratie Voorst. 
Zij kunnen informatie geven over de 
huurprijzen en de actuele beschik-
baarheid van de woningen: Actys 
Wonen bv, Mr. B.M. Teldersstraat 
15, 6842 CT Arnhem
T 026-357 22 22, E arnhem@acty-
swonen.nl, I www.actyswonen.nl. 
Woonzorgcoöperatie Voorst en Om-
geving u.a., Tuinstraat 51, 7383 XC 
Voorst, E info@woonzorgcoopera-
tievoorst.nl, 
www.woonzorgcooperatievoorst.
nl 

Uitnodiging Mantelzorgers
Verwendag in het kader van de 
landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’
TWELLO.- Ieder jaar wordt er rond de landelijke ‘Dag van de Man-
telzorg’ in de gemeente Voorst aandacht besteed aan mantelzorg. Dit 
jaar willen we alle mantelzorgers van de gemeente Voorst extra in 
het zonnetje zetten en uitnodigen op zaterdag 5 november van 11:30 
tot 16:30 uur. Het thema voor 2016 is ‘Mantelzorg doe je samen’!

Mens en Welzijn Voorst in samenwerking met Rotary Club Voorst organiseren 
deze middag voor alle mantelzorgers uit de gemeente Voorst. Voorwaarde is 
overigens wel dat u als mantelzorger geregistreerd bent bij Mens en Welzijn 
Voorst. Na ontvangst en een lunch kan worden deelgenomen aan een work-
shop. Er worden diverse workshops voorbereid zowel voor dames als voor he-
ren. De middag zal worden afgesloten door een cabaret optreden van Herman 
van Zanten. Primair doel is dat de deelnemers zich kunnen ontspannen en ge-
zellig samenzijn met andere mantelzorgers. De gehele happening vindt plaats 
in de aula en een aantal lokalen van AOC Oost aan de Meester Zwiersweg, die 
voor dit goede doel graag haar ruimtes beschikbaar stelt. Rotaryclub Voorst 
heeft dit alles financieel mogelijk kunnen maken door De Voorster Nieuws 
Rotary Autorally en De Voorster Nieuws Rotary Haringparty-activiteiten te 
organiseren.
Bent u mantelzorger en komt u uit de gemeente Voorst dan kunt u zich opge-
ven voor zaterdag 22 oktober bij: Mens en Welzijn Voorst  t.a.v. Annet Reimert, 
Jachtlustplein 11, 7390 AA Twello.. Tel: 0571 279090 of mail naar : a.reimert@
mensenwelzijn.nl. Graag de volgende gegevens doorgeven: Voorletters, naam 
en meisjesnaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en eventuele email-
adres. Heeft u geen vervoer of kunt u binnen u eigen netwerk geen opvang 
vinden, geef dit dan aan, dan proberen wij dit voor u te regelen. Wanneer u 
zich opgeeft rekenen wij op uw komst. U krijgt hier een bevestiging van met 
daarbij een overzicht van de diverse workshops. 

Verlaat bedankje 
van KBO Twello
TWELLO.- Dit jaar nam KBO Twello 
voor ’t eerst met een eigen kraam deel 
aan het Klompenfeest. Het doel was: 
Laten zien en horen dat we er zijn, le-
denwerving en aanvulling van de kas, 
maar ook het aanbod van activiteiten 
beter te kunnen aanpassen aan de 
wensen van de leden. 
Er werd veel belangstelling getoond 
en dat kwam zeker ook door het mooie 
aanbod van prijzen die door sponsoren 
werden aangeboden. Het bestuur wil 
hen vanaf deze plaats nogmaals harte-
lijk bedanken. Dat werd overigens ook 
al gedaan door middel van een flyer die 
in de kraam werd getoond. De banier 
voor de KBO Tablet was een enorme 
blikvanger. Het activiteitenprogramma 
voor dit jaar en de vijfdaagse reis naar 
Willebadessen werden duidelijk voor 
het voetlicht gebracht. En dan was er 
natuurlijk die prachtige pop, voorzien 
van een bloemen waardebon, waarvan 
de naam geraden moest worden. Tal-
lozen deden een gok, maar de naam 
werd niet geraden. De naam was een 
beetje gekoppeld aan de schenker van 
de waardebon, namelijk VIOLA. Uit 
de deelnemers werd een naam getrok-

ken; de gelukkige was Trea Haarman. 
Ondanks dat het een veel inspanning 
vragend project is geweest was de eva-
luatie van de werkgroep hoopgevend 
voor volgend jaar. 

Open dag Octagon
TWELLO.- Zaterdag 24 september is er weer Open dag op het Octagon, de 
bijenstal van de Imkersvereniging Voorst aan de burg. v.d. Feltz weg te Twel-
lo. Heeft u er ooit aan gedacht om imker te worden? De Imkersvereniging 
Voorst beschikt over een prachtige bijenstal in Twello. Als u geen idee heeft 
wat er allemaal bij komt kijken kunnen zij u met de wereld van de bij kennis 
laten maken. Op afgesproken tijden kunt u met een imker de bijenvolken 
inspecteren en andere handige werkzaamheden verrichten. Octagon kan u 
een bijenvolkje aanbieden dat u onder begeleiding verzorgt. Zo raakt u ermee 
vertrouwd en u wordt geadviseerd het volgende jaar de basiscursus te gaan 
volgen in Apeldoorn of Deventer. Kom er op de open dag eens over praten en 
maak kennis met mensen die dat traject volgen. U bent welkom op de open 
dag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Helpende Handen Klarenbeek al op dreef

 “De vrijwilligers van hulpdienst Helpende Handen 
Klarenbeek al goed op dreef.”

KLARENBEEK.- Afgelopen dinsdag 13 september was er een bijeen-
komst van de vrijwillige hulpdienst Helpende Handen Klarenbeek in 
het MFC.

Anja Boonzaaijer maakte bekend: 
“Er zijn nu 28 vrijwilligers die ie-
der naar eigen tijd (hoe vaak en 
welk dagdeel) beschikbaar zijn voor 
dorpsgenoten met een hulpvraag 

die, op dat moment, niet weten wie 
ze anders om hulp kunnen vragen. 
In ruim anderhalf jaar tijd is daar 
al meer dan 90 keer gebruik van 
gemaakt. De meeste aanvragen zijn 

voor vervoer, bezoek en boodschap-
pen doen met of voor iemand. Een 
hulpvraag kan komen van de hulp-
vrager zelf, maar ook van iemand uit 
de omgeving (bijvoorbeeld kinde-
ren, thuiszorg, huisarts). Ja! De vrij-
willigers van hulpdienst Helpende 
Handen Klarenbeek zijn al goed op 
dreef!”
Vanuit De Kap Apeldoorn, waar de 
vrijwillige hulpdienst Helpende 
Handen Klarenbeek bij aangesloten 
is, worden binnenkort alle vrijwil-
ligers die nu staan ingeschreven 
persoonlijk benaderd om een VOG-
verklaring aan te vragen bij hun ei-
gen gemeente.
Mocht u vrijwilliger willen worden 
bij Helpende Handen en/of zelf een 
hulpvraag hebben neem dan gerust 
contact op met de coördinator 06 
- 12 26 00 21 of via mail hhklaren-
beek@hotmail.com.

Deze avond was ook een mantelzorg-
consulent van De Kap te gast. Zij gaf 
de nodige algemene informatie over 
mantelzorg. Wat is mantelzorg? Wat 
is het verschil met bijvoorbeeld even 
buren helpen en wanneer is/wordt 
het mantelzorg? Wat is het verschil 
tussen mantelzorger en vrijwilliger? 
Kortom: Het was goed om hier die 
avond bewust even over na te den-
ken.

Componist Jacob de Haan bezoekt Excelsior Twello
TWELLO.- Maandag 26 september 
komt componist Jacob de Haan naar 
Twello om muziekvereniging Excel-
sior te bezoeken en haar te voorzien 
van tips om zijn compositie ‘Ador-
nia’ zo succesvol mogelijk uit te voe-
ren tijdens het concertconcours op 
zondag 27 november in de Hanzehof 
in Zutphen. Jacob de Haan is een 
groot componist in de blaasmuziek-
wereld. Veel muziekverenigingen 
hebben werken van hem gespeeld of 
hebben dat op de muziekstandaard 
staan.

Excelsior heeft ‘Adornia’ uitgeko-
zen om ten gehore te brengen op het 
concertconcours. Een vakkundige 
jury zal Excelsior dan beoordelen 
en punten geven voor de uitvoering. 
Door Jacob de Haan uit te nodigen 
hoopt Excelsior het onderste uit de 
muzikale kan te halen en hoge ogen 
te gooien bij de jury. “Een compo-
nist heeft een idee met zijn com-
positie en wat is er leuker om hem 
dan persoonlijk dat verhaal te laten 
vertellen”, aldus dirigent Gido van 
Schijndel. “Hij kent het werk door 

en door, ook de lastige passages, we 
hopen hier tips voor te krijgen om 
deze stukjes in zijn compositie nog 
beter onder de knie te krijgen.” 
Iedereen die interesse heeft om de 
repetitie met Jacob de Haan, op 26 
september bij te wonen is van harte 
welkom. 
Excelsior repeteert in het scouting-
gebouw van de Gelre Groep aan de 
Stinzenlaan 80 in Twello. De muzi-
kanten starten om 19.30 uur en rond 
21.45 uur zal de repetitie afgelopen 
zijn. 

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

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Zonne-
bloemen

2 bossen

5.00

mailto:arnhem@actyswonen.nl
mailto:arnhem@actyswonen.nl
http://www.actyswonen.nl
mailto:info@woonzorgcooperatievoorst.nl
mailto:info@woonzorgcooperatievoorst.nl
http://www.woonzorgcooperatievoorst.nl
http://www.woonzorgcooperatievoorst.nl
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OPEN HUIS ZATERDAG 1 OKTOBER 

 Middelstuk 11, Welsum

- Unieke locatie: deze royale hoekwoning 
 met garage en carport is zeer fraai gelegen aan
  een rustig pleintje en grenst tevens aan de
  tuin van een monumentale woonboerderij!
- Riante woonkamer 35m² met laminaatvloer
- Woonkeuken 7m² (crème)  v.v. inbouwapparatuur
- 1e Verdieping: overloop, drie ruime slaapkamers
  en badkamer met douche en toilet. 
- 2e Verdieping: via vaste trap naar grote zolder
- Prachtig aangelegd perceel van 280m²met mooi uitzicht en veel privacy!

VAN 11.00 – 15.00 UUR ! 

Vraagprijs: € 219.500,= k.k.

MOZA, dè aktieve makelaar 
Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MMMMMMMMMMMMMM

BESPAAR 

EEN SMAK. 

 VUL DIE ZAK!
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KLUNDER - Molenstraat 1 Twello - (0571) 27 12 66

Wij zoeken voor onze timmerwerkplaats een

ZATERDAG HULP
min. leeftijd 18 jaar

Lezing: Boerenmagie, iedereen 
heeft het, niemand weet het
GEMEENTE VOORST.- De septemberlezing van de Oudheidkundige 
kring Voorst staat in het teken van ‘boerenmagie’. Jan Bornebroek uit 
Enschede neemt u tijdens zijn presentatie mee naar de wereld van de 
volkscultuur op het platteland, die vroeger allerlei gebruiken kende 
met een magische, onheil afwerende of genezende werking. Dat werd 
althans door een deel van de boerenbevolking in oostelijk Nederland 
geloofd.

Vanaf de prehistorie tot in de 20ste 
eeuw werd het dagelijkse doen en 
laten van de bewoners van deze re-
gio beïnvloed door bijgeloof. Zelfs in 
de huidige tijd zijn daarvan nog veel 
voorbeelden aan te wijzen. 
Gevel -en stiepeltekens, stalramen, 
muurankers, uilenborden, heils-
knopen, levensbomen, hazelaar, 
lijsterbes en vlierstruik om er maar 
een paar te noemen, hadden oor-
spronkelijk allemaal een magische 
waarde. 

De bedoeling van ‘boerenmagie’ is 
om een extra en interessante dimen-
sie aan de beleving van het land-
schap toe te voegen. Op het plat-
teland is nog heel wat van de oude 
magische symboliek aanwezig en 
zichtbaar. Dat is met name te danken 
aan de katholieke kerk die veel van 
het voorchristelijke gedachtengoed 
heeft overgenomen om de accepta-
tie van de nieuwe religie te bevor-
deren. De kerk heeft op die manier 
een venster naar de prehistorie voor 
ons open gehouden. Als de kerk vele 
uitingen van het oude “heidense” 
gedachtengoed niet in gekersten-
de vorm had overgenomen en het 
voortbestaan er van in ongewijzigde 
vorm had geduld, maar integendeel 
had uitgeroeid, hadden we er nu 
niets meer van geweten. 

Iedereen kan aspecten van ‘boeren-
magie’ vinden in de directe woon-
omgeving, zonder dat men zich daar 
van bewust is en dat niet alleen op 
het platteland, maar overal. Zonder 
het te beseffen, zijn we omringd door 
uitingen van het gedachtengoed van 
onze voorouders uit de prehistorie. 
“Boerenmagie is dus heel oud, maar 

ook heel modern!
‘Boerenmagie’ beoogt de magische 
belevingswereld die van oudsher 
zo’n belangrijk deel uitmaakte van 
het leven op het platteland op luch-
tige en laagdrempelige wijze zicht-
baar te maken, te verklaren en te 
vertalen naar het heden. Aan de al 
of niet op waarheid berustende ma-
gische betekenis en geneeskrachtige 
werking van oude gebruiken, sym-
bolen, flora en fauna, enz. op het 
platteland wordt aandacht besteed, 
evenals o.a. aan de betekenis van 
de “heidense” en christelijke religie 
voor het volksgeloof en de magische 
afweermiddelen tegen geesten, hek-
sen en demonen. Het thema is be-
doeld als een stimulans om de eigen 
regio te verkennen en het landschap 
op een heel aparte en unieke manier 
te beleven. 

Voor wie eenmaal heeft kennis ge-
maakt met het thema, zal de beleving 
van het landschap voor altijd zijn 
veranderd door de extra dimensie 
die ‘boerenmagie’ er aan toevoegt. 
Ogenschijnlijk vanzelfsprekende en 
nietszeggende landschaps –en archi-
tectuurelementen blijken plotseling 
een onvermoede en interessante be-
tekenis te hebben, evenals voorheen 
onbegrepen symbolen, gebruiken 
en geneeswijzen. Wie eenmaal met 
het virus van de ‘boerenmagie’ is 
besmet, komt daar nooit meer van-
af. Gelukkig is het een aangename 
ziekte! 

De lezing wordt gehouden op don-
derdag 29 september bij Dorpshuis 
De Pompe in Wilp. Aanvang 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur. Gratis 
voor leden, niet-leden 5 euro.

Afsluiting van concerten 
in Muziekkoepel

Gelder Thuiszorg treft 
maatregelen na klachten
TWELLO.- Dit jaar zijn er 60 klachten binnengekomen over Gelder Thuiszorg. 
Daarnaast zijn er via het loket bij de gemeente Voorst circa 20 klachten bin-
nen gekomen. Deze klachten gingen voornamelijk over de bereikbaarheid, de 
continuïteit van zorg, maar ook zijn er klachten gemeld door de medewerkers 
over bedrijfsmatige zaken. Om een objectief beeld te krijgen heeft de gemeente 
Voorst een vragenlijst uitgezet onder de klanten van Gelder Thuiszorg die begin 
dit jaar zijn overgegaan van Trimenzo naar Gelder Thuiszorg. Uit dit onder-
zoek blijkt dat niet iedereen tevreden is. Een aantal mensen weten niet wie 
Gelder Thuiszorg is, er is zeer weinig informatie gegeven tijdens de overgang. 
Ook wordt de telefoon vaak niet op gepakt en wordt er slecht teruggebeld. Ook 
zijn er een aantal klachten gekomen over vervanging tijdens ziekte of vakantie. 
De gemeente Voorst heeft een overleg gehad met Gelder Thuiszorg om de resul-
taten en vervolgacties te bespreken. Een aantal van deze vervolgacties zijn: de 
bereikbaarheid per team regelen, het regelmatig voeren van teamoverleg, een 
vakantierooster per team opstellen met vervanging binnen het team of door de 
inhuur van hulpkrachten. Volgens Wethouder Wim is het aantal klachten sterk 
afgenomen na het nemen van de nieuwe maatregelen. “Zolang er geen nieuwe 
klachten komen, gaan wij er als gemeente vanuit dat alles nu op orde is.” 

DE WORP.- Aankomende zondag 
25 september sluit Muziekkoepel 
Nering Bögel het concertseizoen 
af met vrolijke muziek en zang. 
Met de herfst in aantocht maken 
het Shantykoor Op Koers en Het 
Stijlorkest er een feestje van in het 
Worpplantsoen. 
In hun gezamenlijk programma 
klinken liederen vol weemoed, 
maar ook vrolijke nummers waarbij 
je niet stil kunt blijven zitten. De 
zomerse zondagmiddagconcerten in 
het groen staan volgend jaar vanaf 
mei weer op het Uit-programma van 
Deventer. Het Stijlorkest brengt mu-
ziek in diverse stijlen, van zomerse 

Latin-nummers tot gezellige dans-
muziek en van populaire meezin-
gers van nu, tot gouwe oude rock-
nummers. 
Shantykoor `Op Koers’ zingt met 
veel plezier liedjes over de zee, het 
ruige leven op de schepen, woeste 
stormen, schepen die in de golven 
ten onder gaan, afscheid nemen en 
heimwee naar huis en vrouw. Onder 
de bezielende leiding van dirigent 
Tijme de Boer is de afgelopen jaren 
hard gewerkt aan het repertoire van 
meer dan honderd Nederlandse, 
Engelstalige en Duitse liedjes. Het 
laatste concert dit seizoen begint 
om 14.30 uur in het Worpplantsoen. 
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GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

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

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

- KOZIJNRENOVATIE

- DOUCHEDEUREN
Let op: Subsidie op HR++

glas in de gemeente Voorst.
Kijk op onze website.

Eerste Terwolds Oktoberfest
TERWOLDE.- Voor het eerste Terwolds Oktoberfest, dat plaatsvindt 
op zondag 25 september, hebben de Graapendaelers alles uit de kast 
gehaald. Samen met de Iesselbloazers uit Veessen en Nu Even Niet uit 
Apeldoorn vullen zij de middag met een diversiteit aan muziek. 

Naast de bekende Duitse Schlagers kunt u als bezoeker ook genieten van 
onder andere oer-Hollandse feestmuziek. Zo spelen de Iesselbloazers veel 
Nederlandse nummers die lekker in het gehoor liggen. Ook Nu Even Niet 
speelt veel echte meezingers. De drie blaaskapellen sluiten muzikaal ge-
zamenlijk af. Natuurlijk zijn de andere belangrijke ingrediënten van het 
Oktoberfest ook volop aanwezig: lange biertafels, heerlijke Duitse versna-
peringen en volop gezelligheid. Het terrein rondom de muziektent van Ter-
wolde wordt zelfs omgebouwd tot een heus festivalterrein. Ook wordt er 
een springkussen geplaatst voor de jongere bezoekers. Het Oktoberfest is op 
zondag 25 september en begint om 16.00 uur in het centrum van Terwolde, 
rondom de muziektent. Parkeren is mogelijk nabij het terrein en naast de 
kerk, maar u wordt geadviseerd met de fiets te komen. 

De Bathmense Kermis
REGIO.- Ook dit jaar is de Bathmense Kermis weer hét feest van het 
jaar! Het gezelligste weekend van heel Bathmen vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 september. Natuurlijk kun je ook 
dit jaar het hele weekend weer bij Boode terecht voor hét gezellige ker-
misgevoel. Boode’s programma voor de Bathmense Kermis staat weer 
bomvol met de leukste artiesten die ervoor zorgen dat het hele weekend 
één groot feest wordt. 

Vluchtelingenwerk Oost 
Nederland op nieuwe locatie
TWELLO.- Het is druk aan de Torenbosch 10. Een tafel met home made 
muffins, drankjes en andere versnaperingen getuigen van feestvreugde. 
Vluchtelingenwerk is van de Dorpstraat verhuisd naar haar nieuwe 
adres. 

Gerda van Diejen, teamleider locatie 
Voorst, begroet alle gasten, vluch-
telingen en vrijwilligers, terwijl 
de imaginaire stenen muur ervoor 
zorgt dat de toegang tot alle ruim-
telijkheden geblokkeerd is tot aan 
de officiële opening. Aan de muur 
hangen briefjes met opschriften zo-
als: ‘Integreren gaat niet vanzelf’ en 
‘Integreren geeft onafhankelijkheid 
en zelfredzaamheid’. 
Gerda neemt het woord en bena-
drukt dat Vluchtelingenwerk een 
vrijwilligersorganisatie is en dank-
zij een team van 25 vrijwilligers in 

de gemeente Voorst vluchtelingen 
ondersteunt en begeleidt in het 
leerproces hoe onze samenleving 
eruitziet en wat er van hen wordt 
verwacht. Samenwerkende net-
werkpartners en organisaties zoals 
bibliotheek, gemeente en Mens en 
Welzijn etc. helpen mee om hen 
weer in een vreedzame samenle-
ving te kunnen laten geloven en een 
nieuw bestaan op te bouwen. Met de 
woorden: “Kom binnen in de wereld 
van begeleiden van vluchtelingen 
bij Vluchtelingenwerk Voorst”, geeft 
zij het woord aan wethouder Harjo 

Pinster. Hij benadrukt nog eens hoe 
belangrijk goede huisvesting is en 
bijdraagt aan een gelukkig leven. 
Vluchtelingenwerk, zo zegt hij, le-
vert al sinds jaren een bijdrage om 
mensen op te vangen;  Op dit mo-
ment is er weer sprake van een toe-
nemende stroom aan vluchtelingen. 
Mensen, ver verwijderd van huis en 
haard, die hun toevlucht zoeken en 
opnieuw moeten werken aan stabi-
liteit en geborgenheid. “Jullie lijken 
zélf wel op vluchtelingen”, grapt de 
wethouder, “want inmiddels heb-
ben jullie al heel wat verhuizingen 
achter de rug. Hopelijk kunnen jul-
lie je op dit nieuwe adres settelen en 
inzetten voor deze kwetsbare groep 
in de samenleving. 

Samen met teamleider van Diejen 
doorbreekt de wethouder de muur 
om iedereen de gelegenheid te ge-
ven, alle ruimten – twee kantoren, 
twee spreekkamers, een vergader-
ruimte en een keukentje, te bezichti-
gen. In één van beide spreekkamers 
zitten Ashraf Al Asadi en Nepour 
Elias, beiden uit Syrië. “Zij gaan 
voor inburgering naar school en in 
hun vrije tijd komen zij hier tolken”, 
legt maatschappelijk begeleider Fre-
ka van de Zedde uit, “de meesten 
spreken namelijk Arabisch en dan 
is hun hulp onmisbaar.” Iedereen is 
blij met de nieuwe locatie en is erg 
gemotiveerd ook in de toekomst op 
te kunnen komen voor de rechten 
van vluchtelingen en te helpen bij 
een nieuw bestaan in onze gemeen-
te. 

Wethouder Harjo Pinkster en teamleider Gerda van Diejen 
‘doorbreken’ samen de muur. 

Zaterdag 24 september
Na de opening van de kermis is er 
vanaf 14:00 uur de kidsshow met 
Kwintijns Kindershow. Kwintijn 
weet jong en oud te boeien met zijn 
show vol hilarische wedstrijden, 
hippe dansjes, rare fratsen en na-
tuurlijk een flinke dosis Turbo. Onze 
eigen DJ Sander draait zaterdagmid-
dag gezellige en vrolijke muziek. 
Ook van het avondprogramma wil je 
niks missen. Met knallers als de Hak 
op de Tak Show van Rob & Sander, 
DJ Jeronimo én natuurlijk onze eigen 
Boode DJ’s blijft het de hele avond 
feest. Nog even losgaan binnen kan 
met Ruben van der Meer aka DJ 
Fluffer. Houd je ook nog een beetje 
van de Hollandse hits? Pascal Rede-
ker zingt de beste Nederlandstalige 
nummers.

Zondag 25 september
’s Zondags kun je eerst even rustig 
bijkomen van de avond daarvoor 
met onze eigen DJ’s zoals Rob, San-

der, Lars en Jeronimo.  Mee rocken 
kan met de band Big o en the Bot-
tem. Daarna zingt Jarred Grant de 
disco hits van vroeger met heerlijke 
meezingers. Vervolgens komt er een 
prachtige Duitser met blonde haren, 
Dieter Koblenz. ’s Avonds zetten we 
heel Bathmen op zijn kop met de bes-
te optredens van Rob Toonen,  BAAS, 
Dennis Wiltink en de Lawineboys. 
Ken je ze nog? “Seks met die kale”.

Maandag 26 september
De derde dag van de kermis begin-
nen we met een band die bijna niet 
meer weg te denken is van de Bath-
mense Kermis: Tilt. Daarnaast kun je 
lekker jodelen met het Tiroler Teufel 
en ’s middags treedt Lesley Willi-
ams op. Vervolgens komen de beste 
Nederlandse plaatjes van Danny Pa-
nadero. Niet vergeten: maandag boe-
renkooldag. En.. Save the best for 
last: maandagavond komt onze spe-
cial guest John de Bever zijn beste 
nummers zingen.

Week van de pauzehap 
 
TWELLO.- Tijdens de Week van de Pauzehap biedt Albert Heijn Twello 
met het lesprogramma ‘Ik eet het beter’ de bovenbouw van alle scholen 
in de gemeente Voorst een gratis pakket gezonde pauzehappen aan. Met 
de uitdagende en interessante kennis- en doe-opdrachten ervaren de 
leerlingen hoe leuk en lekker een gezonde leefstijl kan zijn. 

Tijdens de Week van de Pauzehap, 
die van 26 september tot en met 30 
september plaatsvindt, laat Albert 
Heijn maar liefst landelijk 250.000 
leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 
zien dat tussendoortjes een belang-
rijk onderdeel zijn van een gezonde 
dag. Het pakket tussendoortjes en 
het vernieuwde lesmateriaal in co-
creatie met kinderen, bestaat onder 
meer uit mozzarella met trostoma-
ten, komkommer met een peterse-
lie-yoghurtdip, appels, bananen en 

kiwi’s. Op de laatste dag selecteren 
leerlingen samen met hun ouders 
een lekker en gezond tussendoortje 
en nemen deze mee naar school. De 
Week van de Pauzehap is onderdeel 
van het ‘Ik eet het beter’-programma 
en Albert Heijn hoopt hiermee een 
bijdrage te kunnen leveren aan een 
gezonde leefstijl voor basisschool-
kinderen. 
Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG) is de beweging waarbij ie-
dereen in stad, dorp of wijk zich 

inzet om gezond eten en bewegen 
voor jongeren gemakkelijk en aan-
trekkelijk te maken. Het doel is de 
stijging van overgewicht en obesi-
tas om te zetten in een daling. Al-
bert Heijn is landelijk partner van 
het JOGG en werkt lokaal intensief 
samen  met de gemeente Voorst 
en hier is het idee om de Gezonde 
Pauzehap op het Marktplein van 
Twello te organiseren uit ontstaan.  

Op woensdagochtend 28 september 
bereiden en nuttigen de leerlingen 
van diverse basisscholen uit de ge-
meente Voorst gezamenlijk de pau-
zehap, om vervolgens af te sluiten 
met een actieve beweegactiviteit on-
der leiding van de Kidz-DJ. 

Historie en onderzoek steeds 
meer in de belangstelling
VOORST.- “Als voorzitter van de historische vereniging OKV Voorst”, 
geeft Bert van de Zedde aan, “ben ik blij met iedere vorm van erken-
ning voor ons werk. Wij doen dit met meer dan 800 leden en 38 actieve 
vrijwilligers die in de weer zijn om alle historische gegevens van onze 
gemeente voor iedereen toegankelijk te maken. Onze Kroniek is een 
unieke uitgave die viermaal per jaar verschijnt. Opmaak en voorberei-
ding druk doen wij in eigen beheer. Van veel kanten hebben we al com-
plimenten in ontvangst mogen nemen over uitvoering en inhoud. Dat 
is de kwaliteit en verdienste van onze redactie. Als dan ook Derk van 
Eext in Voorster Nieuws van 14 september jongstleden aangeeft dat het 
lidmaatschap slechts € 0,05 per dag kost dan verwacht je eigenlijk dat 
alle inwoners in de gemeente Voorst automatisch lid zijn of lid worden 
van de historische vereniging in de gemeente Voorst.”

Van de Zedde: “Dat is nog niet aan de orde, maar wel een prachtige 
kans om als extra bonus de laatste uitgave te krijgen  bij het aangaan 
van een nieuw doorlopend lidmaatschap. U leest de historie van de 
Eerste Nederlandse Fietsfabriek Burgers in de gemeente Voorst, u heeft 
gratis toegang tot vier lezingen in de gemeente Voorst per jaar (dit jaar 
nog twee lezingen) en u krijgt korting op fotomaterialen en verslagen 
uit onze archieven. Mooier kunnen wij het voor u niet maken wel aan-
trekkelijk. Lees het artikel van Derk van Eext (de nar aan het hof van 
Voorst) in Voorster Nieuws van vorige week. Aanmelden kan via de 
site van de OKV www.okvvoorst.nl. Bellen kan ook op dinsdag en 
woensdag 0571-277090. Doen!”

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN

Repairie’s maken bij Repair Café
TWELLO.- Repair Café in de Kringloopwinkel Twello 
was afgelopen zaterdag zeer goed bezocht. In het ka-
der van de Keep it Clean-dagen hadden veel mensen 
hun kapotte rommel van de plank gehaald en hebben 
de reparateurs 34 apparaten en spullen zonder stek-
ker door de handen laten gaan en werden zes kle-
ding- en textielreparaties uitgevoerd. 

Het recordaantal ‘kapotte spullen’ stond op vijf, waarbij 
deze enthousiaste klant steeds keurig opnieuw in de rij aan-
sloot om een nieuw repair-bonnetje op te halen. Deze regel 
is ingesteld om iedereen een kans op een reparatie te geven. 
De klant is Koning kreeg hiermee wel een extra dimensie. 
Bij eenderde van de elektrische apparaten is de schade deze 
keer helaas te groot om ‘de patiënt’ beter te maken. Geluk-
kig recyclet de Kringloopwinkel deze restanten netjes. Ook 
is er door een aantal fans van Repair Café een ‘raparie’ ge-
maakt van zichzelf met hun reparateur. Mevrouw Bessem 
noemt zichzelf een recycle-fan van nature en geeft deze 
kunst met liefde door aan haar kleinkinderen. “Mijn man 
heeft geen interesse in repareren, dus vroeger probeerde ik 
het dan gewoon zelf. Ik heb wel eens een aandrijfriem van 
mijn wasmachine zelf vervangen!”, vertelt ze met een gro-
te glimlach. Ze is zeer te spreken over Dick, de reparateur 
van haar vrolijk gekleurde broodrooster en ze gaan samen 

op de foto. “Gelukkig ben ik een half uur eerder opgestaan 
om mijn haar te doen”, grapt Dick en schuift snel door naar 
de volgende reparatie van een snoer van een strijkijzer. Het 
volgende Repair Cafe Twello is op 26 november. Tussendoor 
kan men terecht bij de collega’s in Deventer. Kijk voor de 
agenda op de website van Repair Cafe Deventer-Twello of 
op facebook. 

Mevrouw Bessem met haar favoriete reparateur Dick: 
“Repareren is een feestje bij Repair Café!”

http://www.okvvoorst.nl


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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

 Raadsvergadering 19 september 2016

Op maandag 19 september 2016 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audiover-
slag van deze vergadering is via https://voorst.raadsinformatie.nl af te luisteren 
in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. In de kalender klikt u dan op de 
gewenste datum. De besluiten die genomen zijn, kunt u lezen op dezelfde pagina 
van de website van de gemeente. Voor vragen over Politiek Portaal kunt u contact 
opnemen met de griffi  e via (0571) 27 93 87.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de 
ronde-tafelge sprek ken of een brief of e-mail sturen aan de raad. 

Vergaderingen en bijeenkomsten:
10 oktober 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
24 oktober 10.00 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
7 november 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informa-
tie over de raadsleden.
Het adres van de raad is: Postbus 9000, 7390 HA Twello; e-mail: 
raad@voorst.nl, twitter: @RaadVoorst.

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
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, 
 b.vandezedde@voorst.nl / (06) 53 67 85 62
 Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, 
 e.nobel@voorst.nl / (0571) 29 22 13
 Annetta Lasance, fractievoorzitter D66, 
 annetta.lansance@voorst.nl / (0571) 29 24 51

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

 Kent u de raadsleden in de gemeente Voorst?

De gemeenteraad van Voorst neemt ongeveer maandelijks grote besluiten waar u 
als inwoner, instelling of bedrijf mee te maken kunt krijgen. Maar weet u wie in 
uw gemeenteraad zitten? En weet u wat zij belangrijk vinden voor de gemeente 
Voorst? Via het raadsinformatiesysteem “Politiek Portaal” kunt u dat in één oogop-
slag zien.

Politiek Portaal
Het overzicht van de raadsleden in Politiek Portaal kunt u via https://voorst.raad-
sinformatie.nl/leden benaderen. U klikt vervolgens op het raadslid van uw keuze. 
Daarna kunt u klikken op “Wilt u zien wat ik recent gezegd heb?” of op “Wilt u 
zien wat ik gestemd heb?”. Via de link die oplicht kunt u eveneens de persoonlijke 
pagina van het raadslid bezoeken. Als u de QR code scant met uw smartphone of 
tablet komt u direct op de pagina van de raadsleden terecht.

Informatie
Heeft u vragen over de gemeenteraad of over het raadsinformatie-
systeem Politiek Portaal? Neem dan contact op met de griffi  e van 
de gemeenteraad, via raad@voorst.nl of (0571) 27 93 87.
 

 Gratis cursus 'Politiek Actief'  

De gemeenten Voorst, Brummen, Epe en Apeldoorn bieden samen de cursus 'Poli-
tiek Actief' aan. De cursus is bedoeld voor iedereen die er over nadenkt om politiek 
actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Of u na de 
cursus deze stap ook daadwerkelijk zet is uiteraard geheel aan u. De cursus wordt 
verzorgd door Manouk Visser van Pro Demos. En het mooie is: de cursus is gratis! 

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, afwisselend in de gemeentehuizen in 
Voorst, Brummen, Epe en Apeldoorn (woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 november van 
19.30 – 22.00 uur). Omdat deze cursus al snel vol zat, zijn in november 3 paral-
lelle cursussen ingepland plus een extra cursus op 5 achtereenvolgende woens-
dagavonden van 11 januari t/m 8 februari 2017. Speciaal voor alle cursisten uit de 
gemeente Voorst is op woensdagavond 26 oktober 2016 een introductie-avond in 
het gemeentehuis in Twello. Aanmelden kan tot 9 oktober 2016.

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

Geen inloopspreekuur Stadsbank 
op 29 september 

Op donderdag  29 september 2016 is er geen inloopspreekuur van 
de Stadsbank Apeldoorn in Twello. Het inloopspreekuur van de 
Stadsbank in Twello is wekelijks op donderdag van 15.00 uur tot 
16.00 uur in het Kulturhus, Jachtlustplein 11. Het inloopspreekuur, 
zonder afspraak, is voor korte vragen over schulden of een lening. 
Wilt u uw schulden aanpakken? Neem dan rechtstreeks contact op 
met de Stadsbank in Apeldoorn. Dit kan door te bellen met telefoon-
nummer (055) 58 02 000 en te vragen naar team schuldhulpverle-
ning van de Stadsbank. De Stadsbank is gevestigd in het Activerium 
in Apeldoorn. Het adres daarvan is: Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van septem-
ber en de eerste twee weken 
van oktober wordt vaak mais ge-
oogst. Tijdens het oogsten van 
mais kan er modder op de weg 
komen. Vooral als het regent 
kunnen de vervuilde wegen glad 
worden en gevaarlijke verkeers-
situaties ontstaan. 

Weggebruikers moeten in deze 
periode daarom alert zijn op 
gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft afspraken ge-
maakt met de agrarische bedrij-
ven dat zij modderborden plaat-
sen bij een vervuild wegvak, om 
de overige weggebruikers te 
waarschuwen. Daarnaast maken 
de agrariërs, na afl oop van de 
werkzaamheden, zelf de open-
bare weg schoon. De politie en 
medewerkers van de gemeente 
Voorst gaan  hier nauwlettend 
op toezien. Als u een gevaarlijke 

(weg)situatie ziet kunt u dit via 
www.verbeterdebuurt.nl melden. 

Subsidieregeling energiebesparing 
huiseigenaren

Het Rijk heeft ruim 60 miljoen 
beschikbaar gesteld voor huisei-
genaren die energiebesparende 
maatregelen in huis doorvoeren. 

Over het algemeen geldt dat 
je bij twee of meer isolerende 

maatregelen (zoals vloerisolatie, 
dubbel glas, dakisolatie, geve-
lisolatie) 20 procent van de kos-
ten als subsidie ontvangt. Een 
gemiddelde investering voor 
isolerende voorzieningen blijkt 
in de praktijk € 4.000 te zijn en 

dat betekent dat de subsidie al 
snel kan oplopen tot € 800.

Meer informatie
www.energierijkvoorst.nl 
(kijk bij ‘laatste nieuws’) 
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voorstwijzer

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Gemeente Voorst Collecte Natuurmonumenten van 26 juni 2017  
t/m 1 juli 2017

Vergunning verleend* Z-16-03081_2016-41462

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Burgemeester van der Feltzweg 88 in Twello Omzetten bedrijfsbestemming naar woonbestemming Ontwerp wijzigingsplan NL.IMRO.0285.20227-OW00

Omgevingsvergunning

Achter ‘t Holthuis (kad. Voorst S 659) in 
Twello

Bouwen woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0825

Binnenweg 29 in Twello Kappen 1 amberboom Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0747

Bongerdskamp 11 in Voorst Bouwen woning met bijgebouwen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0818

Burgemeester Crommelinstraat 15 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0660

Daslook 4A en 4B in Twello Brandveilig gebruiken van zorggebouw Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2016-0589

Dernhorstlaan (kad. TLO B 6512) in Twello Bouwen 3 geschakelde woningen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0817

Dernhorstlaan 36 in Twello Kappen 1 beukenboom Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0743

Duizendblad oneven nrs. 5 t/m 27  
in Klarenbeek

Bouwen 12 appartementen met bergingen Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2016-0351

J.R. Krepellaan 7 in Klarenbeek Bouwen kassen technische ruimte Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0808

Kasteelweg 11, 13, 15 en 17 in Wilp Bouwen woon- en zorgvoorziening voor  
kinderen/jeugdigen en naaste omgeving 

Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0514

Leemsteeg 3 in Wilp Verbouwen woonboerderij Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0772

Molenweg 4 in Klarenbeek Wijzigen gevelkozijnen Proceduretermijn verlengd Z-HZ_WABO-2016-0680

Omloop 63 in Twello Bouwen erker Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0655

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen vleeskalverenstal met berging (wijzigingsaan-
vraag)

Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0644

Rijksstraatweg 34 in Voorst Renoveren en uitbreiden van tolhuis Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2016-0368

Rijksstraatweg 34 in Voorst Vervangen dakbeschot Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2016-0379

Rijksstraatweg 59 in Wilp Bouwen kapschuur en veranderen parkeerplaats Proceduretermijn verlengd Z-HZ_WABO-2016-0674

Rijksstraatweg 72 in Voorst Bouwen schuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0814

Rondweg Voorst  
(kadastraal Voorst - K - 1 en 319)

Kappen bomen voor rondweg N345 Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0794

Schakerpad (kad. TLO B 6752/Voorst S 225) 
en Blikkenweg ((kad. Voorst P 300) in Twello

Kappen 3 zomereiken Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0821

Stobbenakker 40 in Twello Bouwen woning met garage en carport Vergunning verleend (revisie) Z-HZ_WABO-2015-3323

Twelloseweg 2A in Terwolde Kappen 8 prunussen, 1 Amerikaanse eik en 1 beuk Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0822

Veluwsedijk 19 in Nijbroek Vergroten woning Vergunning verleend (revisie) Z-HZ_WABO-2016-0640

Voorsterklei (kad. Voorst K 23) in Voorst Aanpassen ramen in gemaal Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0628

Overig

Gemeente Voorst Aanmelden bij Commissariaat voor de media voor  
aanwijzing als lokale omroep mogelijk tot  
13 februari 2017

Huidige aanwijzing loopt tot  
12 augustus 2017

Z-16-03251_2016-40659

Sloopmelding

Kneuterstraat 38 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak van varkensstal Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0827

Slangengatweg 3 in Wilp Verwijderen asbest uit 2 schuren Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0826

bekendmakingen
Week 38: 21-09-2016

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 ge-
ordend, indien mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer 
belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op http://www.
voorst.nl/actueel/bekendmakingen. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 
telefoonnummer (0571) 27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van B&W of de burgemeester 
kan een belanghebbende be-
zwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethou-
ders (of de burgemeester, af-
hankelijk 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 bezwaarschrift geen schor-
sende werking heeft, kan tevens 
een verzoek tot een voorlopige 
voorziening worden gericht aan: 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

 Woensdag 28 september 2016 
vindt er een mandaatvergade-
ring van de welstandscommissie 
plaats.

Plaats:   gemeentehuis van de 
 gemeente Voorst
 H.W. Iordensweg 17 
 in Twello
Aanvang: 10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-

nen) wordt bekend gemaakt op 
www.voorst.nl en aan de balie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu.

Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Indien u aanwezig wilt 
zijn, dan horen wij dat graag van 
u. 

Houdt u er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 

rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld 
kan zijn in een welstandsver-
gadering.

De balie VROM is op werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, telefoonnummer 
(0571) 27 93 37. 
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Goede resultaten cliëntervaringsonderzoeken 
Wmo en Jeugd

In 2015 is de nieuwe Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Jeugdwet ingegaan. 
Vanaf dat moment zijn mensen 
die nu zorg en begeleiding no-
dig hebben, aangewezen op de 
gemeente. De gemeente Voorst 
neemt deze nieuwe taak serieus 
en wil de uitvoering van de Wmo 
en Jeugdwet graag laten aanslui-
ten bij de wensen en behoeften 
van haar inwoners. Daarom zijn 
in mei schriftelijke cliënterva-
ringsonderzoeken uitgevoerd. 
Met de uitkomsten van dit onder-
zoek krijgt de gemeente Voorst 
inzicht hoe cliënten, en bij het 
onderzoek Jeugd ook de ouders/
verzorgers van kinderen tot 
12 jaar, de toegankelijkheid en 
kwaliteit van de ondersteuning 
en diensten in het kader van de 
Wmo en Jeugdwet ervaren. De 
gemeente Voorst is blij dat uit de 
onderzoeken blijkt dat zowel de 
Wmo als de Jeugdhulpverlening 
positief worden gewaardeerd.

Wmo: cliënten zeer 
tevreden over gekozen 
oplossing
BMC Onderzoek heeft in op-
dracht van de gemeente Voorst 
inwoners die gebruik maken van 
de gemeentelijke ondersteuning 
en diensten in het kader van de 
Wmo in mei 2016 een uitnodiging 
gestuurd voor deelname aan het 
cliëntervaringsonderzoek. De 
respons op het onderzoek Wmo 
is hoog, namelijk 42%. De resul-
taten zijn positief. Ruim 91% van 
de ondervraagde cliënten is te-

vreden over het gesprek en 86% 
geeft aan dat tijdens het gesprek 
gezamenlijk naar een oplossing 
is gezocht. Dit percentage is 
een stuk hoger dan bij vergelijk-
bare gemeenten. In de gemeente 
Voorst wordt bij het zoeken naar 
een oplossing de persoonlijke 
situatie in beeld gebracht zodat 
de ondersteuning of hulp aan de 
wensen en de behoeften van de 
cliënt voldoet. Hierdoor ervaren 
cliënten dat zij serieus genomen 
worden door de consulent en 
dit draagt bij aan de tevreden-
heid. Een verbeterpunt is dat de 
onafhankelijke cliëntondersteu-
ning door medewerkers van MEE 
Veluwe nog niet zo bekend is en 
dat de samenwerking tussen de 
verschillende (hulpverlenende) 
organisaties verbeterd kan wor-
den. Hier gaat de gemeente de 
komende periode extra aandacht 
aan besteden. 

Jeugdhulpverlening: 
respectvolle behandeling
BMC Onderzoek heeft in totaal 
253 ouders van kinderen tot 18 
jaar aangeschreven. Daarnaast 
zijn 145 jongeren tussen de 12 en 
18 jaar die jeugdhulp ontvangen 
aangeschreven. In totaal hebben 
79 jongeren en ouders deelgeno-
men aan het onderzoek. Ook van 
dit onderzoek zijn de resultaten 
positief en overwegend beter 
dan bij vergelijkbare gemeen-
ten. In Voorst weet bijvoorbeeld 
81% van de ondervraagden dat 
ze bij CJG Voorst in het Kultur-
hus terecht kunnen als zij hulp 

of ondersteuning nodig hebben. 
Dit is bij andere gemeenten een 
percentage van 69%. De jongeren 
en ouders in de gemeente Voorst 
hebben het gevoel dat zij de zorg 
en ondersteuning kunnen krij-
gen die nodig is en dat zij goed 
geholpen worden bij vragen en 
problemen. Jongeren en ouders 
geven aan dat ze medezeggen-
schap ervaren, beslissingen over 
de hulpverlening worden samen 
met hen genomen. De kennis van 
de medewerkers is volgens 80% 
goed en 94% van de ondervraag-
den geeft aan dat de behandeling 
respectvol is. In de gemeente 
Voorst werkt het CJG volgens 
het principe één gezin, één plan, 
één regisseur zodat hulpvragen 
integraal opgepakt worden. Van 
de ondervraagden ervaart 58% 
dat de verschillende organisaties 
die hulp leveren goed samenwer-
ken. De hulp voor jongeren heeft 
vooral effect op het gebied van 
opgroeien en zelfredzaamheid. 
Door de hulp voelt de jongere 
zich beter en is het gedrag vol-
gens zowel de jongeren als de 
ouders verbeterd. 

Goede resultaten 
na hard werken
Het college van B&W is verheugd 
met de goede resultaten, wet-
houder Wim Vrijhoef: “Het harde 
werk van Maatschappelijk Net-
werk Voorst en CJG Voorst in 
de afgelopen periode heeft ge-
resulteerd in goede resultaten 
van beide cliëntervaringsonder-
zoeken. Daar zijn we trots op. 
We blijven onverminderd hard 
werken om de hulp nog verder te 
verbeteren.”

afvalinformatie
 Geen of kleine PMD-container 

Huishoudens in de gemeente Voorst zijn begin september per 
brief geïnformeerd over de veranderingen in de afvalinzameling. 
Vanaf 1 januari 2017 gaat de gemeente het PMD-afval (plastic 
verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons) in-
zamelen met behulp van PMD-containers. Ieder huishouden ont-
vangt in het vierde kwartaal een container (240 liter) voor PMD-
afval. Deze container wordt gratis bij u afgeleverd. U hoeft niets 
te doen als u hiermee akkoord bent. 

Voor 30 september andere keuze doorgeven
Als u een kleinere PMD-container (180 liter) of géén PMD-contai-
ner wilt, dan kunt u dit vóór 30 september 2016 aan ons door-
geven, via:
  internet: www.dbics.nl/voorst, met uw persoonlijke inlogcode 

(zie rechts bovenaan de brief die u hierover ontvangen heeft)
  e-mail: voorst@dbics.nl
  telefoon: 0800-10 50 
Bovenstaande informatie is niet van toepassing voor bewoners 
van appartementen en aanleunwoningen. 

 Gratis afval-app met afvalkalender

De gemeente Voorst biedt haar inwoners de afval-app met een 
persoonlijke afvalkalender. Deze digitale afvalwijzer, de zoge-
naamde Recyclemanager, is gratis te downloaden voor iPhones 
en Android toestellen. De digitale afvalwijzer kunt u ook raad-
plegen via www.recyclemanager.nl . 

Digitale afvalwijzer
De Recyclemanager helpt inwoners bij het scheiden van hun 
afval. Door goede afvalscheiding kunnen meer materialen her-
gebruikt worden voor nieuwe producten. Dat is goed voor het 
milieu en het vermindert de kosten voor afvalverwerking. De 
digitale afvalwijzer geeft direct antwoord op vragen over welk 
afval in welke container hoort, waar bevinden zich de dichtstbij-
zijnde inleverpunten in de buurt voor bijvoorbeeld glas of batte-
rijen èn wanneer in uw straat welk soort afval opgehaald wordt. 

Hoe werkt de digitale afvalkalender?
Met www.recyclemanager.nl en de app krijgt u altijd actuele in-
formatie over afval en de inzamelingskalender op het moment 
dat het u uitkomt. U vult uw postcode en huisnummer in en u 
krijgt in één oogopslag een overzicht met de ophaalgegevens 
voor uw adres. U kunt deze aan uw postcode gekoppelde print-
versie ook downloaden. Een handige functie in de app is dat u 
de afvalkalender ook in uw persoonlijke agenda kunt opnemen 
en instellen dat u automatisch een melding krijgt om de juiste 
afvalcontainer buiten te plaatsen. Daarnaast attendeert de af-
val-app inwoners op actuele of onverwachte wijzigingen in het 
ophaalschema, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden.  
Check uw persoonlijke digitale afvalwijzer op recyclemanager.
nl/afvalkalender of download de Recyclemanager als app op uw 
mobiele telefoon.

Proficiat!

De gemeente Voorst feliciteert 
Team Manege Voorst: winnaar 
van het NK voltige klasse L tij-
dens de KNHS Hippiade. 

Wethouder Hans van der Sleen 
bezocht het team tijdens de trai-
ning en feliciteerde hen met het 
behaalde kampioenschap. 

Training ‘samen sterk de toekomst in’ 
voor jong volwassenen

Kulturhus - Jachtlustplein 11 – 7391 BW Twello - T. 0571 – 74 51 11 - www.mnvoorst.nl - E. info@mnvoorst.nl Openingstijden:
Inloopspreekuur ma. t/m vrij. 08.30 – 12.30 uur

Voor jong volwassenen (18-30 jaar) 
die behoefte hebben aan meer sociale 
contacten, organiseert MEE in Twello een 
training ‘samen sterk de toekomst in’. Deze 
training start op 27 september en bestaat 
uit tien bijeenkomsten van 19.00 uur tot 
20.30 uur. Het doel van de training is om een 

vriendenkring op te bouwen. Deelname aan 
de training is gratis. 

Sociale vaardigheden 
en netwerken
Tijdens de training komen onderwerpen 

als sociale vaardigheden, vriendschap, 
weerbaarheid, social media en netwerken aan 
bod. De bijeenkomsten worden gehouden 
bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNVoorst) in het Kulturhus in Twello. De 
training en de vriendengroep worden begeleid 
door twee consulenten van MEE Veluwe. 

Aanmelden
Aanmelden kan bij MEE Veluwe via Riet de 
Jong, telefoon 06-12 06 76 74, e-mail riet.
dejong@meeveluwe.nl of via Roline Jansen, 
telefoon 06- 22 96 15 99, e-mail roline.
jansen@meeveluwe
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Expositie jong kunstenaarstalent 
bij Kunstkring 

TWELLO.- Jonge kunstenaars tussen de 14 en 22 jaar exposeren hun 
kunst in Galerie de Statenhoed van 1  t/m 9 oktober. Op 1 oktober om 
15.00 uur is de feestelijke opening. Twee weekends zet de galerie  jeug-
dige kunstenaars in het zonnetje.  Allerlei leeftijden en technieken 
zijn vertegenwoordigd: van tekeningen en schilderijen t/m beelden en 
installaties. Deze unieke expositie wordt mogelijk gemaakt door de  
Kunstkring Voorst te Twello.

Rens Huisman (20) start dit studiejaar bij de HKU.

Pröttelpot op 
zaterdag 1 oktober 
POSTERENK.- Wie in de sprookjes van duizend en één nacht gelooft 
moet beslist komen proeven van de fabelachtige smaken die op 1 okto-
ber op tafel komen. De koks van die dag willen de sprookjesachtige en 
geheimzinnige sfeer uit ‘Duizend en één nacht’ realiseren in een diner. 
Het zal een waar kunststuk worden.

Emmy de Vletter.

Zij willen er iets heel speciaals van 
maken uit waardering en respect 
voor Emmy de Vletter, die helaas 
op 6 september is overleden. Zij 
heeft de pröttelpot altijd gesteund 
en heeft bijna geen maaltijd gemist.  
Niet alleen om te genieten van de 
diverse smaken, maar ook om te 
sjouwen met stoelen en te helpen 
met de enorme afwas nadien. Emmy 
heeft de vrouwen van de praatgroep 
zoveel gegeven. Elk project van 
hen heeft ze ondersteund met hart 
en ziel. Speciaal met de koks van 
vandaag heeft Emmy een bijzonder 

warm contact opgebouwd. Rita en 
Naïm hebben heel wat uurtjes gedis-
cussieerd over de verschillen tussen 
de Arabische en Europese opvattin-
gen. Dat gaan deze koks erg missen. 
Deze pröttelpot zal ter herinnering 
aan haar een speciaal tintje krijgen. 
Op zaterdag 1 oktober om 17.30 
uur Arabische pröttelpot in Bethel 
Grotenhuisweg in de Posterenk. 
Aanmelden via de mail: martheke-
reuzel@gmail.com of telefonisch 
: 0571.261715 (met een antwoord 
apparaat, zodat niemand voor niets 
belt). 

NIEUW BIJ DE GRUTTER

Handmatige 
verstelbaar 

VANAF

€1495,-
(in leer)

Elektrisch 
verstelbaar 

VANAF

€2095,-
(in leer)

De feestelijke opening zal muzi-
kaal omkleed worden met een jong 
zangtalent: de zestienjarige Lieneke  
Derksen. Een aantal interessante jon-
ge kunstenaars heeft zich aangemeld 
waaronder de twintigjarige Rens 
Huisman uit Terwolde/De Vecht. Hij 
is een aankomende leraar beeldende 
kunst die het komende studiejaar 
zijn studie op de HKU gaat starten. 
Van Rens treffen we behalve schil-
der-en tekenwerk ook fotografie aan. 
Maar ook is er werk van de recent 
geslaagde haviste, Willemijn Bus-
sink uit Lettele,  die met één van haar 
kunstwerken in tekst en beeld de fi-
nale 2016 van Doe maar Dicht  heeft 
gehaald. Daarnaast tonen enkele 
leerlingen van het Vlier in Deventer 

bijzondere perspectieftekeningen en 
schilderijen en treffen we enkele 3D-
examenwerken van zes vwo waaron-
der een bijzondere installatie. En er 
is nog een aantal individuele deelne-
mers met werk variërend van schil-
derijen tot en met encaustic art. De 
jongste deelnemer is de vijftienjarige 
Leah Heil uit Twello die verfijnde 
papierkunst toont en imponerende 
mangatekeningen. Kortom, er is veel 
te zien en te beleven voor jong en oud 
de komende twee weekends. Ope-
ningstijden Galerie de Statenhoed: 
vrijdag 1500 – 1800 uur, zaterdag van 
14.00-17.00 uur, zondag van 14.00-
1700 uur. Informatie  via Lis van der 
Geer e-mail: info@crecoco.nl. Telefo-
nisch via 0625352645.

mailto:marthekereuzel@gmail.com
mailto:marthekereuzel@gmail.com
mailto:info@crecoco.nl


Elektra installatiesElektra installaties

Gas/Water/SanitairGas/Water/Sanitair

Data installatiesData installaties

CV installatiesCV installaties

DakDak-- en zinkwerkenen zinkwerken Service Service -- OnderhoudOnderhoud

Inspectie Inspectie -- RapportageRapportage

Advies Advies –– BegeleidingBegeleiding

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
Kruisakkerweg 10
7391 GA   Twello

www.hamutwello.nl

Jan Willem HartgersJan Willem Hartgers
jwhartgers@hamutwello.nl
06-22368297

Stefan MulderStefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

Het CV Onderdeel

Altebra Sprinklertechniek B.V. te Deventer feliciteert 

Wasco met haar 25 jarig bestaan en het in gebruik nemen 

van het nieuwe pand in Apeldoorn.

iemschoten 25, 7381 BC  Klarenbeek

Koers

Installatietechniek V.O.F.

dakbedekking - cv - water - sanitair - gas

GEFELICITEERD!

Profi ciat met het 25 jarig jubileum van 
het Onderdeel binnen de Wasco groep!

De installatie is sterk door een onderdeel 
van Wasco voor warmte en comfort.

Oude Rijksstraatweg 23 Twello
Tel.: 0571 - 27 45 23
www.installatiebedrijf-kerkhof.nl
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Het CV Onderdeel

Van harte gefeliciteerd 
buurman!

Van harte gefeliciteerd Van harte gefeliciteerd 
buurman!

Van harte gefeliciteerd 
buurman!

GEFELICITEERD!

Gefeliciteerd met jullie jubileum en 
nieuwe bedrijfspand, succes gewenst 

voor de toekomst.

Transportbedrijf Verheul
Weteringstraat 10 - 7391 TX  Twello - www.verheul-transport.nl

Van harte gefeliciteerd 
namens alle medewerkers.

GEFELICITEERD!GEFELICITEERD!GEFELICITEERD!



  De Matterij Meubelstoffering 

 
     Rijksstraatweg 53 
     7391 MH  Twello 
     T: 0571-272334  
      

 * Klassiek en modern stofferen 
 * Caravan bekleding 
 * Kussens maken 
 * Biezen en webbing 

 www.matterij.nl    

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

Voor al uw schilderwerken 

en overige klussen in en om 

het huis 06-47007921

www.klussenbedrijfnarek.nl

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

TRAINING

TWELLO CENTRUM M kt t t T ll

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

ARMOUR TANK +
PLAY UP SHORT

•   tank van zachte mesh stof 
 met fi tted pasvorm
•   short van zachte, ademende 
 stof met loose pasvorm
•   ook in zwart verkrijgbaar

50.-/25.-

•  ook in zwart verkrijgbaarg

TECH SHIRT

•   ultralichte en zachte stof voor 
perfecte bewegingsvrijheid

•   loose fi t
•   in meerdere kleuren verkrijgbaar

25.-

MICRO G LIMITLESS 2

•   nauwsluitende ondersteuning
•   duurzame zool vangt zware schokken op
•   natuurlijker loopgevoel door extra 
 hieldemping en groeven bij voorvoet

80.-

ARMOUR SHIRT +
ARMOUR SPORTBRA

•   licht mesh shirt met fi tted pasvorm
•   verlaagde zoom aan achterkant
•   sportbra met elastische band, 
 cupmaat A t/m C

30.-/30.-
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Nieuw initiatief voor hoger opgeleide werkzoekende 

IJsseldal Wonen organiseert open huis nieuwbouw Marktplein 

1 oktober - Dag van het huren
TWELLO.- Zaterdag 1 oktober 
is de dag waarop bijna alle wo-
ningcorporaties in Nederland 
hun deuren openzetten voor be-
langstellenden. Dit om wat meer 
bekendheid te geven aan wat een 
woningcorporatie is en doet. IJs-
seldal Wonen doet dit in de vorm 
van een open huis in de nieuw-
bouw aan het Marktplein. Ieder-
een is van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen.

Bent u ook zo nieuwsgierig naar het 
nieuwe gebouw aan het Marktplein? 
Of heeft u vragen over het reilen en 
zeilen van IJsseldal Wonen? Loop 
dan op 1 oktober vrijblijvend binnen 
tussen 10 tot 13 uur in het nieuw-
bouwcomplex aan het Marktplein. U 
kunt dan een kijkje nemen in enkele 
net opgeleverde appartementen. Er 
is ook een informatiekraam van IJs-
seldal Wonen in de winkelruimte 
op de begane grond. Hier zijn mede-
werkers aanwezig en kunt u vragen 
stellen over het huren bij IJsseldal 
Wonen. Hoe kom je bijvoorbeeld in 
aanmerking voor een huurwoning? 
Wat mag een huurder van IJsseldal 
Wonen verwachten? Voor de eerste 
honderd bezoekers ligt bij de infor-

matiekraam een leuke gratis attentie 
klaar!

Project Marktplein Twello
Het project aan het Marktplein be-
staat uit 22 sociale huurapparte-
menten en diverse winkelruimtes 
op de begane grond. Na jarenlange 
voorbereiding is in 2015 gestart met 
de bouw van het complex. Beltman 

Architecten tekende het ontwerp 
dat door Koopmans Bouw is gereali-
seerd. De provincie Gelderland heeft 
subsidie verstrekt om de bouw mo-
gelijk te maken. Alle appartementen 
zijn inmiddels door IJsseldal Wonen 
verhuurd. De toekomstige bewoners 
kunnen vanaf oktober in hun nieu-
we woonruimte terecht. Winkel-
ruimte is nog beperkt beschikbaar. 

Op het gebied van energiebesparing en energieopwekking zijn 
er tal van mogelijkheden en subsidies. Hetzelfde geldt voor het 
aanpassen van de eigen woning om langer zelfstandig wonen 
mogelijk te maken en het onderhoud van de eigen woning. 
De gemeente Voorst en EnergieRijk Voorst willen woningeigena-
ren helpen om wegwijs te worden in dit uitgebreide aanbod van 
mogelijkheden en subsidies en zijn daarom op zoek naar:

WOONCOACHES

Taak
De wooncoach komt op uitnodiging bij mensen thuis en inventari-
seert samen met de bewoners hun woonwensen en de financiële 
mogelijkheden. Woonwensen zoals energiebesparende maatre-
gelen en energieopwekking. Maar ook mogelijkheden om langer 
zelfstandig thuis te blijven wonen, om eenzaamheid te bestrijden 
of om hulp te krijgen bij het werken met een computer of het op 
orde brengen van financiën en administratie. De coach heeft een 
brede basiskennis over allerlei onderwerpen en brengt waar nodig 
de bewoner in contact met een specialist. 

Functiewensen
- Opleidingsniveau MBO/HBO/WO
- Goede gespreksvaardigheden
- Brede algemene ontwikkeling
-  Een halve dag per week beschikbaar voor huisbezoeken 
 (twee per week)
- Inwoner van de gemeente Voorst

Voorbereiding
De wooncoaches krijgen een gedegen training over wonen en 
energiebesparing. Deze training is verplicht. Wooncoaches 
kunnen gebruik maken van een tablet die hen ter beschikking 
wordt gesteld. Andere beschikbare hulpmiddelen zijn het digitale 
energieloket van de gemeente Voorst en een app waarmee een 
snelle energiescan van woningen gemaakt kan worden. 

Vergoeding
Er is een belastingvrije vrijwilligersvergoeding (als uw inkomens-
situatie een vrijwilligersvergoeding toelaat) beschikbaar voor de 
werkzaamheden. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie wooncoach kunt u contact 
opnemen met EnergieRijk Voorst, Henk Vos. 
Telefoon 0571 27 50 82, e-mail: henkvos@energierijkvoorst.nl

Solliciteren
Uw sollicitatie kunt u tot 12 oktober 2016 sturen naar EnergieRijk 
Voorst, p.a. Vermeersweg 40, 7391 JK Twello. EnergieRijk Voorst 
en de gemeente Voorst voeren gezamenlijk de selectiegesprek-
ken die in de laatste week van oktober plaatsvinden. 

Das Neutenfest met Radio 538
KLARENBEEK.- ‘Ja liebe Leute!’ Terwijl jullie nog genieten van een 
heerlijke nazomer ‘sind wir’, CV De Neutenkrakers, alweer druk met 
de ‘vorbereitungen fur das Neutenfest’ op zaterdag 1 oktober, aanvang 
21.00 uur in De Nieuwe Zweep! 

Na vorig jaar een ‘Supertolles’ eerste editie meegemaakt te hebben gaat de 
CV ‘natürlich’ proberen om dat dit jaar weer te overtreffen. Dat kan de ver-
eniging ‘natürlich’ niet alleen ‘und’ daarom krijgen ze hierbij hulp van Ra-
dio 538 DJ Rick Romijn (sidekick van Edwin Evers) die deze avond de beste 
‘Verruckte Stunden’ muziek aan elkaar zal knopen. Zorg dat je ‘Dabei’ bent!
De voorverkoop van kaarten (€8,-) is al gestart bij Bike Totaal Wolters (Kla-
renbeek), De Nieuwe Zweep (Klarenbeek) en bij Boekhandel Oonk (Twello). 

Voorst Wandelt door
VOORST.- Het avondwandelseizoen van Voorst Wandelt is bijna voorbij. Op 
27 september wordt voorlopig voor de laatste keer een avondwandeling ge-
lopen. Start om 19.00 uur bij Wiekslag, Tijmstraat Voorst. Het wordt al vroeg 
donker dus dit keer een wat kortere route dan gebruikelijk: houd rekening 
met ruim een uur wandelen. Kom met lampjes, reflecterende bandjes en hes-
jes en loop de laatste avondwandeling van het seizoen met ons mee. Bij 
voldoende animo proberen we na afloop nog even het seizoen te ‘evalueren’.
Is dat nu jammer dat het seizoen voorbij is? Nee hoor, want Voorst Wandelt 
door! Naast nog te plannen zondag wandelingen is er een nieuw initiatief. 
Gebleken is dat er behoefte is om overdag te wandelen en dan de wat minder 
lange afstanden. Op maandag 3 oktober start “Voorst wandelt door”. Principe 
is hetzelfde, namelijk starten bij Wiekslag, Tijmstraat Voorst en het wandelen 
is op vrijblijvende basis. Af- of aanmelden hoeft dus niet. Tijdstip: 10.00 
uur en de wandeling zal circa 1 uur duren. Vrouwen en mannen (alle leef-
tijden zijn van harte welkom) die na het weekend wel wat beweging willen: 
tot ziens op 3 oktober! Voor wie de wandelingen van het afgelopen seizoen 
nog eens wil bekijken, ga naar http://wandelen.propa.nl. Meer informatie : 
Facebookpagina @Voorstwandelt of mail naar voorstwandelt@hotmail.com.

TWELLO.- Maandag 10 oktober 
organiseert TalentPlus bij Restau-
rant De Vier Seizoenen een inter-
actieve middag voor werkzoekende 
45-plussers met een HBO/WO op-
leiding. Doel van dit nieuwe initi-
atief is werkzoekenden direct met 
sectorgespecialiseerde recruiters in 
contact te brengen, zodat de kans 
op het vinden van een passende 

baan wordt vergroot. Eerst zal nader 
worden ingegaan op de trends in de 
(regionale) arbeidsmarkt. Vervol-
gens wordt in ronde tafeldiscussies 
gesproken over de lastige arbeids-
markt voor deze groep. En tot slot 
kunnen de deelnemers zich door 
speeddaten en netwerkgesprek-
ken aan de recruiters presenteren. 
De middag begint om 13.30 uur en 

duurt tot 17.00 uur. Deelname is 
mogelijk door je aan te melden via 
www.talentplus.nl/apeldoorn. Ta-
lentPlus is een landelijk netwerk 
voor werkzoekenden op HBO/WO 
niveau van 45 en ouder. De leden 
komen wekelijks bij elkaar om sa-
men hun positie op de arbeidsmarkt 
te verbeteren door trainingen en ge-
sprekken.   

Plantenactie zangkoor 
VOORST.- Gemengd Zangkoor Voorst houdt op vrijdag 23 september 
en zaterdag 24 september de jaarlijkse plantenactie. Enthousiaste leden 
van het koor gaan, op vrijdag vanaf 16.00 uur en op zaterdag vanaf 9.30 
uur, langs de deuren in en om de dorpen Voorst en Klein Amsterdam.

Ook dit jaar is er weer een gevari-
eerd aanbod van onder meer super 
bolchrysanten, kamerplanten, ama-
ryllisbollen, violen en heideplanten. 
Tevens is er een verkooppunt bij de 
heer Robberts aan de Noord Emper-
weg 17. Daar kunt u ook op zaterdag 
24 september vanaf 10.00 – 14.00 
uur planten komen kopen. Met de 
extra inkomsten van deze planten-
actie is het koor in staat concerten 
en uitvoeringen te organiseren.

Honderdjarig jubileum
Het koor is oud, maar de leden zijn 
nog jong van hart en zingen met 
heel veel plezier. Dit jaar hebben 
zij hun honderdjarig jubileum kun-
nen vieren met een groots concert. 
Volgend jaar geven ze op 25 maart 
een uitvoering. Zoals gebruikelijk 
met een zanggedeelte en een toneel-
stuk, opgevoerd door een aantal ei-
gen koorleden. Het koor zou graag 
wat versterking krijgen van nieuwe 

leden, vooral tenoren zijn bijzon-
der welkom. Elke woensdagavond 
wordt er van 20.30 uur tot 22.30 uur 
gerepeteerd in het Dorpshuis van 
Voorst (naast de kerk) onder leiding 
van Wim Riefel.

Voor meer informatie kunt u bellen 
of mailen naar het secretariaat: Wil 
Leerdam. Tel.0575-503412 of mail: 
l.leerdam@hetnet.nl. Zin om mee te 
doen? Kom gerust vrijblijvend luis-
teren op de repetitieavond. Woont u 
nog niet zo lang in Voorst? Zingen 
in het koor is een goede manier om 
in te burgeren! Zingen maakt blij en 
is goed voor uw gezondheid! www.
zangkoorvoorst.nl

Najaarscursus Floralia Hall
HALL.- Op donderdag 13 oktober 
om 20.00 uur kunt u weer bloem-
schikken in De Wheme in Hall on-
der leiding van Willy Pardijs (www.
vrijgeschikt.nl). Er wordt een lang-
werpig tafelstuk gemaakt met na-
tuurlijke materialen. Een voorbeeld-
foto is te zien op de Facebookpagina 

(www.facebook.com/FloraliaHall). 
Voor alle benodigde materialen 
wordt gezorgd, wel een snoeischaar 
en mesje meenemen. 

Telefonische opgave vóór 1 oktober 
2016 via 0313 - 653855 of per mail 
aan floraliahall@gmail.com. De 

deelname wordt bevestigd door het 
cursusgeld vooraf over te maken op 
rekeningnummer NL46 RABO 0316 
1051 55 ten name van Floralia Hall 
of contant aan bovenstaand adres. 
Het maximaal aantal deelnemers is 
22, dus wacht niet te lang met aan-
melden.

Vrede verbindt: het thema 
van Vredesweek 2016
TWELLO.- Ontmoeten van mensen 
met verschillende achtergronden: ge-
boren in Nederland of wonend in een 
land dat van oorsprong niet het jou-
we is. Op donderdag 22 september 
wordt daarover van gedachten gewis-
seld in de bibliotheek, Marktplein 
Twello. Aanvang 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur). Er wordt gestart met 

de ‘Wereldexpress’, die in een trailer 
bij de bibliotheek staat. Die gaat over 
onderwerpen als wonen in een ander 
land, vooroordelen, hoe verder na 
conflict. Tegen de achtergrond van 
de Indische geschiedenis. De Mo-
lukse gemeenschap herdenkt juist dit 
jaar 65 jaar geleden in Nederland te 
zijn gekomen. De genoemde Wereld-

express (zie www.wereldexpress.nl)  
staat van 19-26 september in de bibli-
otheek en is open tijdens bibliotheek-
uren – buiten schooltijden – of op 
afspraak.  Plaatselijke organisatoren: 
Bibliotheek Brummen Voorst  en de 
werkgroepen Bezinning en Inspiratie 
en PAXvredesgroep Twello,  Mieke 
van Ee  (t) 055 323 19 03     

http://wandelen.propa.nl
mailto:l.leerdam@hetnet.nl
http://www.vrijgeschikt.nl
http://www.vrijgeschikt.nl
mailto:floraliahall@gmail.com
http://www.wereldexpress.nl


WEGENS SUCCES IN TWELLO!
Overheerlijk, onbeperkt 
Asian tapas eten

Openingstijden: Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen)
Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30 en zondag 12.00 - 21.30

Dinsdag t/m donderdag   2 PERSONEN € 35,00
 

Vrijdag t/m zondag    2 PERSONEN € 40,00

Tegen inlevering van deze bon speciale aanbieding geldig t/m 31 oktober 2016

reserveren gewenst

�

Duistervoordseweg 128, Twello - www.dynasty-twello.nl - Telefoon: 0571 27 49 83 - info@dynasty-twello.nl

Kinderen 4 t/m 11 jaar Leeftijd +  € 2,-
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Jubilarissen bij de 
Vrouwen van Nu
WELSUM.- Donderdag 15 sep-
tember zijn de Vrouwen van Nu 
van de afdeling Welsum weer bij 
elkaar geweest. Deze avond heb-
ben wij teruggekeken op een ge-
slaagde zomerperiode met de ver-
slagen van de diverse activiteiten. 
De jubilarissen zijn in het zonnetje 
gezet. 

Dit jaar zijn er maar liefst vijf dames 
gehuldigd.  B. Bensink-Testerink is 
25 jaar lid van de afdeling geweest, 
J. Kruitbosch-Beumer en G. Schok-
kenkamp-Doornebosch 40 jaar, W. 
Voorhorst-Kattewinkel 55 jaar, maar 
de kroon spant K. Musch-Brink. Zij 
is 65 jaar, en zoals ze zelf zegt, met 
veel plezier, lid van de Vrouwen van 
Nu.
De dames kweken ieder jaar weer 
een stekje op. Dit jaar was dat een 
begonia. Bloemisterij Teunissen uit 
Terwolde beoordeelde de resulta-
ten. De eerst prijs is uitgereikt aan 
T. Bijsterbosch-Keurhorst. Na de 
pauze hebben de dames genoten van 

de film “Het platteland en wij”, ge-
maakt in 1955 ter gelegenheid van 
het 25 jarig bestaan van de Bond 
van Plattelandsvrouwen. Het werd 
volgens verwachting een feest van 
herkenning.  

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN
100
De kans dat we 100 jaar worden neemt toe, lezen we steeds vaker. Wie 
vandaag wordt geboren heeft zelfs een flinke kans om ruim boven die 
magische grens uit te komen. Het getal 100 omvat niet alleen een eeuw, 
maar stond in lang vervlogen tijden ook voor de maximumsnelheid die 
in heel Nederland gold. Namelijk na de oliecrisis (1973), toen de uiterste 
snelheid naar beneden werd bijgesteld. In deze tijd van broeikaseffect 
mogen we 130 rijden op steeds meer delen van het snelwegennet, maar 
wie geregeld gebruik maakt van onze A-wegen zal weten dat vele gebrui-
kers het niet zo nauw nemen met die grens en snelheden bereiken die 
daar vaak ver boven liggen. Binnen de bebouwde kom geldt gelukkig 
nog altijd de grens van 50 km en daar wil ik het over hebben. Want als 
aanwonende van de Beethovenlaan in Twello merk ik dat deze mooie 
en goed overzichtelijke weg steeds vaker wordt beschouwd als een kans 
om het gaspedaal eens diep in te trappen. Ik schat dat de snelheid van 
100 diverse keren per dag en niet te vergeten ’s nachts wordt gehaald  of 
benaderd. Het zullen vast geen 100 mensen per dag zijn die zich hier aan 
schuldig maken, maar het zijn er genoeg om vroeg of laat een enorm on-
geval te veroorzaken en dat duurt zeker geen 100 jaar meer. Maar we heb-
ben toch politie, vraagt u zich wellicht af. Ja, maar die hebben minstens 
100 andere taken die  grotere prioriteit hebben dan effectieve snelheids-
controles binnen de bebouwde kom.  Ziet u ze nog wel eens controleren? 
Vroeger was het vaste prik (Iordensweg, donkere auto nabij de Welkoop) 
maar nu? De gemeente dan? Die zou toch iets kunnen doen aan de weg 
waardoor die er niet als een gratis racebaan bij ligt. Tja, maar dat kost 
vast meer dan enkele honderden euro’s en vereist dus een duidelijke 
keuze voor de aanwending van de financiële middelen.  De gemeente 
heeft al laten weten dat herstructurering er niet in zit, want te duur.  Als 
er daadwerkelijk een ongeval plaatsvindt, wat we niet hopen, dan komt 
er vast wel aandacht, voor dit probleem. Toch zou ik liever geen 100 
worden voordat er maatregelen genomen worden, ook al omdat het dan 
nog 40 jaar zou duren. En dat is echt te lang om de hoge snelheden die 
er gereden worden aan te pakken. Ik neem aan door mensen die er niet 
bij nadenken wat er mis kan gaan als je gewoon even wat harder rijdt 
(moderne auto’s zoeven voor je het weet naar de 100) en welke overlast 
zij veroorzaken door 70/80/90/100 te tijden binnen de bebouwde kom. 
Misschien anders maar eens minstens 100 handtekeningen verzamelen? 
Hans Fibbe,
Sweelinkstraat, Twello,
fibbe004@planet.nl 

Brei- en haak modedagen
VOORST.- Kun je op vierkante naal-
den breien? Wil je een rondbrei-
naald of een tunische haaknaald 
proberen? Voelen hoe het is om met 
dat ene speciale garen te werken?
Dat kan, op zaterdag 24 tot en met 
woensdag 28 september (9.00 - 18.00 
uur) tijdens de brei- en haak mode-
dagen bij Voskamp Textiel In Voorst.

Tijdens deze dagen kan men het 
nieuwste zien op het gebied van 
zelf modemaken, zoals breien, ha-
ken, handwerken en interieurdeco-
raties en worden de modellen voor 
de workshops onder andere sokken 
breien, fair isle kleuren breien, hexa-
gon breien of haken gepresenteerd.

Op zaterdag 24 en zondag 25 sep-

tember is Voskamp Textiel deelne-
mer aan Atelierroute Voorst (11.00 - 
17.00 uur). Kom het nieuwe seizoen 
proeven en beleven bij Voskamp 
Textiel Rijksstraatweg 148 in Voorst. 
info: tel. 0575-501423 of www.face-
book.com/Voskamp

De lekkerste aardappels bij Hof van Twello
TWELLO.- Al jaren specialiseert Hof van Twello zich in de teelt van 
aardappels. Niet alleen de bekende soorten als Nicola, Frieslander en 
Parel, maar ook wat minder bekende als Raja en Charlotte. En daar 
zijn nu maar liefst tien nieuwe soorten bij gekomen, voor het merendeel 
echte saladeaardappels. Heerlijk van smaak.

Als één van de weinige bedrijven 
biedt Hof van Twello de Charlotte 
aardappel aan, gewoon in de bulk 
en even duur als Frieslander, Parel 
en Nicola. Charlotte is, zou je kun-
nen zeggen, een verbeterde Nicola: 
vastkokend, goed te schillen en met 
een afgemeten heerlijke smaak. In de 
Elzas, waar deze aardappel vandaan 
komt, wordt hij op markten nog 
steeds voor veel geld verkocht (met 
prijzen tot € 3,50 per kg), bekend als 
deze aardappel daar is. Kort de kook 
erover en bakken of langer gekookt 
voor de salade.  Op Hof van Twello 
betaal je gewoon de bulkprijs van € 
6,00 per 10 kg. Ook in kleinere ver-
pakkingen leverbaar. 
Een tweede bulksoort is de Raja, een 
roodschillige aardappel met hoog 
liggende ogen waardoor hij makke-
lijk schilbaar is. Net als de Frieslan-
der is de Raja iets bloemig wat hem 
voor meerdere doeleinden geschikt 
maakt, zelfs voor puree. 

Oude en bijzondere rassen
Oorspronkelijk komt de aardappel 
uit de hoogvlakten van Bolivia en 
Peru. Nog steeds worden daar veel 
bijzondere aardappelsoorten geteeld 

die de laatste jaren mondjesmaat 
Europa binnenkomen. Sommigen 
zijn hier echter al meer dan 150 
jaar en hebben zich al die tijd door 
hun bijzondere smaak of andere ei-
genschappen kunnen handhaven. 
Waarom ze  niet doorgebroken zijn 
als bulkaardappel komt vaak door 
hun vorm. Veel soorten zijn zoge-
noemde vingeraardappels: langwer-
pig en niet te groot zoals de Ratte. 
Anderen, zoals de Pink Fir Apple, 
lijken wel ruimtestations met alle-
maal vertakkingen, uitstulpsels en 
diepliggende ogen. De vingeraard-
appels Mayan Gold en Mayan Twi-
light zijn in Schotland veredeld tot 
soorten die het bij ons ook goed 
doen. Net als de Anya, een kruiding 
tussen Désire en Pink Fir Apple. 
Kenmerk van de genoemde soorten 
is dat ze zéér vastkokend zijn met 
een bijna transparante structuur. Dit 
soort aardappels moet je niet schil-
len, maar even afborstelen en met 
schil en al koken of rechtstreeks, in 
repen gesneden, de frituur of bakpan 
in. Een feest! 
Natuurlijk ontbreekt ook de paarse 
truffelaardappel niet in het assor-
timent. Ook na koken blijft deze 

aardappel paars van binnen wat een 
mooi, niet afgevend, kleurtje aan de 
aardappelsalade geeft. Kom deze en 
nog wat andere soorten bekijken en 
probeer er eens wat, je zult niet te-
leurgesteld zijn. 
Zie ook www.hofvantwello.nl en 
facebook Hof van Twello.  Let op! 
Vanaf 1 oktober is Hof van Twello 
geopend van woensdag tot en met 
zondag. 

Jaren ‘80 bij 
De Vier Seizoenen
TWELLO.- Vrijdagavond 30 septem-
ber kunt u even terug in de tijd bij De 
Vier Seizoenen. DJ Tonnie Mensink 
neemt plaats achter het mengpaneel 
en neemt u mee terug naar de jaren 
80. Hij zal alleen platen uit de jaren 
80 draaien. Bezoekers krijgen daar-
naast ook de gelegenheid om vinyl 
uit eigen collectie te laten draaien. 
Tegen het eind van de muzikale 
avond wordt er een broodje been-
ham geserveerd (bij de entreeprijs 
inbegrepen). Kaartverkoop (à 6 euro 
p.p.) aan de zaal bij De Vier Seizoe-
nen. Vrijdag 30 september van 20.00 
uur tot 00.30 uur.

Curves Twello bestaat zaterdag 24 september negen jaar en 
nodigt leden en niet-leden voor het Open Huis van 09.00 uur 
tot 12.00 uur. Daarnaast nodigt Curves Twello alle vrouwen 
uit om Curves één week gratis te proberen. Deze uitnodiging 
is een manier om het fitnesscircuit te leren kennen. 
Uit ervaring van alle vrouwen die hier sporten, weten wij dat 
de werking van Curves op je lichaam en gezondheid je zal 
verbazen!

De Curves workout bestaat uit een 
fitnesscircuit van 30 minuten. Je 
traint op toestellen met hydraulis-
che weerstand. Hiermee bouw 
je spierkracht en vergroot je je 
conditie. Je bepaalt je eigen 
tempo en kracht en daardoor is 
het geschikt voor jong en oud. 
Zelfs bij vele aandoeningen 
is Curves geschikt, ook komt 
een fysiotherapeut maandelijks 
bij Curves en houdt een inloopuur 
voor vragen bij aandoeningen en/ of 
blessures. Uit wetenschappelijk onderzoek 
is gebleken dat deze manier van sporten 
zeer effectief is bij gewichtsverlies, spi-
erversteviging en voor het krijgen van meer 
energie. Samen met een vriendin, buurvrouw 
of collega geeft Curves je de kans om bewe-
gen tot een gezellige en gezonde gewoonte 
te maken. Op zaterdag 24 september tussen 
9 en 12 zien we jullie graag voor een hapje 
en een drankje!

Oude Rijksstraatweg 43
www.curvestwello.nl

0571-274227

CURVES TWELLO (9 jaar)
Viert feest en trakteert!

Open asieldag Kuipershoek
KLARENBEEK.- Dierenasiel de 
Kuipershoek van de Dierenbe-
scherming in Klarenbeek opent op 
zaterdag 1 oktober van 11.00 uur 
tot 16.00 uur de deuren voor het 
publiek. Bezoekers kunnen tijdens 
de open asieldag een kijkje nemen 
achter de schermen van het asiel en 
van de dierenambulance. Het be-
looft een informatieve en leuke dag 
te worden voor jong en oud.

Hoe ziet een dierenartskamer er 
uit? Welke katten zitten in de bui-
tenren? Waar bevindt zich het hon-
denpension? Wat is een quaran-
taineruimte? Zijn er nog kittens? 
Het antwoord op al deze vragen 
wordt duidelijk tijdens een bezoek 
aan de open dag.  

Flessenactie
Onderdeel van de open dag is een 
flessenactie voor asielkatten. Be-
zoekers worden opgeroepen zoveel 
mogelijk lege plastic statiegeldfles-
sen mee te nemen naar de open dag. 
Met de opbrengst wil het asiel kat-
tenspeeltjes aanschaffen waarmee 
de asielkatten uitgedaagd kunnen 
worden.  

Dierenambulance
De meldkamer van de Dierenambu-
lance bevindt zich onder hetzelfde 
dak als het asiel. Bezoekers van de 
open dag kunnen ook een kijkje ne-
men in de dierenambulance. Verder 
worden er honden geshowd op de 

‘dogwalk’ en er zijn diverse (ver-
koop)kramen aanwezig. Voor de 
kinderen is er een springkussen, ze 
kunnen zich laten schmincken en 
iets leuks knutselen.  

Tijdens de open asieldag worden 
geen asieldieren uitgegeven. Mocht 
u interesse in een dier hebben dan 

ziet het asiel u graag op een ander 
moment terug. Ook goed om te we-
ten, is dat mensen geen eigen hon-
den kunnen meenemen naar de open 
dag. Dit in verband met mogelijk on-
rust onder de asielhonden. Het asiel 
rekent op uw begrip hiervoor. Asiel 
de Kuipershoek bevindt zich aan de 
Kuipersdijk 11 in Klarenbeek. 

mailto:fibbe004@planet.nl
http://www.hofvantwello.nl


Badkamers     Keukens     Wand- vloertegels     Wellness    en meer...

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

Badkamers, 
keukens en 

tegels 

40 jaar

5000 m2

showroom

Kom langs of maak online een 
afspraak op gijsbertsbv.nl

 
 

 

Presentatie 
middag  

SV TWELLO 

Meer info? 
www.svtwello.nl 

Een verrassende, sportieve en gezellige middag voor jong & 
oud, man & vrouw, leden & niet-leden: we verwelkomen u héél 
graag op ons sportpark! Een boordevol programma bestaande 
uit diverse workshops en presentaties, een sponsorloop, een 
springkussen, een lekker hapje en drankje en nog véél meer! 

 

Zaterdag 24 september 2016 
Vanaf 15.00 uur, sportpark Zuiderlaan 
  

MF7700  |  140-280 pk

ENORME PRESTATIES
VOOR EEN NIEUWE GENERATIE              VAN MASSEY FERGUSONVOOR EEN NIEUWE GENERATIE              VAN MASSEY FERGUSON
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ASSEYFERGUSON.NL/M
F7700

VOOR EEN NIEUWE GENERATIE              VAN MASSEY FERGUSONVOOR EEN NIEUWE GENERATIE              VAN MASSEY FERGUSON

M
F 7700

MASSEY FERGUSON Ferguson is een wereldwĳ d merk van AGCO.

Oude Apeldoornseweg 89, 8171 LV Vaassen                    www.entraction.nl
Tel. 0578 561097, E-mail: info@entraction.nl

ENTRACTION

*  Tarieven geldig tot 6.10.2016 en onder voorbehoud van elk wijziging of aanpassing op ieder moment.

Fin. Lease 

0,9 % 
gedurende 

5 jaar *

 

Wat doet A.L. Asbestinventarisering Lieren: 
 
 Verzorgen van asbestinventarisaties van woningen, 

panden, objecten, etc. 
 Rapportages opstellen volgens de norm SC-540 geschikt 

voor het doen van 
een sloopmelding en eventueel voor het aanvragen 
van een omgevingsvergunning (voormalige 
sloopvergunning) 

 Voor alle vragen over asbest kunt u bij ons terecht 
 

Ons motto is: 
snel en correct voor een acceptabele prijs 
 
 
 
 
 
               055-3030041 www.hcmv.nl 
 

      Veiligheidsopleidingen w.o.: Asbest,  
     VCA, Heftruck, BHV, Hoogwerker, enz. 
     Ook voor CCV/code95 
      Veiligheidsdiensten w.o. RI&E, VCA,              
     ISO-9001, ISO-14001, BRL’s, enz. 

 
 
 
 
                   

   O85-4868588 www.asvex.nl 
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Bessels architekten & ingenieurs ontwerpt 
distributiecentrum voor WASCO Apeldoorn

Van design en ontwerp 
tot ontwikkeling en realisatie 
TWELLO/APELDOORN.- Bessels architekten & ingenieurs Twello 
hebben de wensen en eisen van hun opdrachtgever WASCO Apeldoorn 
vertaald naar een passend ontwerp. Om te voldoen aan de groei van 
het bedrijf was WASCO toe aan vernieuwing en uitbreiding. En daarbij 
is de keuze ván en de intensieve samenwerking mét de projectpartner 
van cruciaal belang. 

Architect Mandy Doeve van Bessels 
architekten & ingenieurs heeft voor 
Wasco op bedrijventerrein Ecofacto-
rij in Apeldoorn het multifunctione-
le gebouw ontworpen. Ontwikkelin-
gen volgen elkaar in razend tempo 
op; wat vandaag hot is, is morgen 
achterhaald. Een gebouw moet daar-
om snel aan een functieverandering 
kunnen worden aangepast. Een 
gebouw dat zowel van buiten naar 
binnen als van binnen naar buiten 
is ontworpen. “Hoe een dergelijke 
samenwerking van start gaat is van 
groot belang”, zegt Mandy Doeve 
van het architectenbureau”, wij vra-
gen ons eerst af wie onze opdracht-
gevers zijn en hoe wij het logistieke 
proces zo goed mogelijk kunnen 
huisvesten. En is een kwestie van: 
met de juiste mensen aan tafel voor 
het beste resultaat. Bovendien wer-
ken we met het 3D-model, dus je 
ziet direct of wensen mogelijk zijn 
en niet pas later tijdens de bouw”. 

Het distributiecentrum heeft het 
BREEAM Duurzaamheidscertificaat 

‘Excellent’ ontvangen. Het gebouw 
wordt dan beoordeeld op negen 
verschillende duurzaamheidsonder-
werpen: management, gezondheid, 
energie, transport, water, materia-

len, afval, landgebruik en ecologie 
en vervuiling.
Een grote bijdrage aan de beleving 
van een ruimte is het ontwerpen met 
daglicht. Daarom is het belangrijk bij 
elk ontwerp goed te kijken naar de 
ligging van de kavel ten opzichte 
van de zon. 
Daglicht zichtbaar ‘binnen’ laat je 
‘buiten’ ervaren. Daglicht wisselt 
van intensiteit en kleur door weer-
sinvloeden en door tijd. Door dag-
licht gaat architectuur leven maar 
het kan ook verblinden en verhitting 
veroorzaken. De zon staat in de zo-
mer hoog en geeft dan veel warmte. 
In de winter echter staat hij laag en 
geeft daardoor minder warmte. In de 
zomer kan verhitting een probleem 
zijn terwijl in de winter, maar ook 
aan het begin en eind van de dag 
als de zon laag hangt, verblinding 
een probleem kan vormen. Hiermee 
moet in het ontwerp rekening wor-
den gehouden. De lichte hal van 
Wasco zorg voor een prettig werk-
klimaat. De daglichtopeningen zijn 
tevens een oriëntatiepunt. Door bo-
ven de entrees de ramen verticaal 
omhoog te trekken zijn de entrees 
buiten voor de chauffeurs direct 
zichtbaar. De ramen hoog in de hal 
geven veel licht tot diep in de ruimte 
zonder te verblinden. 
Het dak wordt gevuld met zonne-
panelen. Dit levert energie, maar 
bespaart ook energie omdat dat deel 
niet opwarmt door de zon. Maxima-
le isolatie en koeling door middel 
van warmtepompen maken een gas-
aansluiting overbodig. Het regenwa-
ter wordt opgevangen in wadi’s zo-
dat er geen hemelwaterafvoer nodig 
is die uitkomt op het riool.

Voor veel mensen is het distribu-
tiecentrum van Wasco een bijzon-
der gebouw. Voor Bessels architek-
ten & ingenieurs is het de nieuwe 
standaard voor het ontwerpen van 
levensloopbestendige gebouwen. 
Daarom waren zij medeorganisator 
van het MFC Event, een congres 
afgelopen maandag en dinsdag in 
Gorinchem; enerzijds gericht op 
de food en anderzijds lag de scope 
op: wat gaat de dag van morgen ons 
brengen met alle bijbehorende ont-
wikkelingen waarop nu ingespron-
gen moet worden.

Architect Mandy Doeve, die het ge-
bouw van Wasco heeft ontworpen. 

Het gebouw van Wasco, ontworpen door architect Mandy Doeve. 

Groothandel WASCO 
al 25 jaar nummer 1

TWELLO.- De in Twello gevestig-
de firma Wasco Onderdelen viert 
dit jaar haar 25-jarig jubileum. 
Een bedrijfsjubileum van een be-
drijf dat onlosmakelijk verbonden 
is met Twello. Mede door de naam 
Wasco staat Twello in heel Neder-
land prominent op de kaart. Voor 
het dorp is Wasco van enorm be-
lang voor de werkgelegenheid.   

In 1991, het oprichtingsjaar van Het 
CV Onderdeel, verliep de distributie 
van CV-ketel onderdelen moeizaam. 
De groothandel had een zeer beperkt 
assortiment van een beperkt aantal 
merken op voorraad en de fabrikan-
ten waren destijds niet ingesteld op 
de detaillevering van CV-ketel on-
derdelen aan de vele installateurs. 
Hierdoor werd dan ook regelmatig 
mis gegrepen met ontevreden klan-
ten tot gevolg. Ook bij Wasco was het 
leveren van onderdelen lang bijzaak, 
totdat men besefte dat je hiermee hét 
verschil in de markt konden maken. 

Het CV Onderdeel was geboren: De 
allereerste gespecialiseerde CV-ketel 
onderdelengroothandel van Neder-
land. Met een compleet assortiment 
onderdelen van alle merken en die 
binnen 24 uur uit voorraad kan le-
veren. Niet alleen onderdelen van 
de cv-ketels die Wasco zelf leverde, 
maar van alle cv-ketels op de markt, 
zodat klanten voortaan alle onder-
delen op één adres konden bestel-
len. Bij deze primeur bleef het niet. 
De allereerste onderdelencatalogus 
van alle merken volgde en al snel 
daarna volgde de digitale versie: De 

CV-Rom. Deze bevatte unieke zoek-
mogelijkheden waardoor het vinden 
van het juiste onderdeel een fluitje 
van een cent werd. Innovaties volg-
den elkaar snel op: 24/7 piketdienst, 
nachtleveringen (orders voor 18.00 
uur bestelt, voor 7.00 uur ’s morgens 
geleverd). De eerste webcatalogus, 
de allereerste onderdelen App, een-
voudige onderdelen-identificatie 
door middel van barcodes en recen-
telijk RFID. Allemaal innovaties om 
de klant te ontzorgen en bij te dragen 
aan een betere dienstverlening rich-
ting de monteur én de eindgebrui-
ker. 
Door de enorme uitbreiding van het 
assortiment, werd de naam in 2005 
gewijzigd naar Het Onderdeel en 
inmiddels naar Wasco Onderdelen. 
Anno 2016 levert Wasco Onderde-
len meer dan 18.000 onderdelen 
van o.a. CV-ketels, boilers, geisers, 
stadsverwarming, luchtverwarming, 
oliestook, ventilatie, sanitair en, 
meer recentelijk, koeltechniek uit 
voorraad. Daarnaast levert Wasco 
Onderdelen een uitgebreid pakket 
accessoires (van poetsdoekjes tot 
batterijen, gereedschap en meetap-
paratuur). Alles binnen 24 uur ge-
leverd op één van de 32 Wasco-ves-
tigingen in Nederland, in een DPD 
Parcelshop, direct in de service-bus, 
op locatie of op elk ander gewenst 
adres. Daarnaast heeft elk van die 
32 Wasco vestigingen 3.000 van de 
meest gebruikte onderdelen op voor-
raad. Al 25 jaar staat de klant cen-
traal bij alles wat Wasco Onderdelen 
doet. En dat zal de komende 25 jaar 
niet veranderen.

Bakker Bart Twello opent vernieuwde winkel
 
TWELLO.- De vernieuwde Bakker Bart aan de Van Ghentstraat 5 in Twello wordt aanstaande donder-
dag 22 september feestelijk geopend. De bakkerij van ondernemers Frank en Jacqueline van Dijk is de 
volgende Bakker Bart die werkt met de meest succesvolle onderdelen volgens de nieuwe winkelformule. 

Frank en Jacqueline van Dijk: “Wij zijn ontzettend enthousiast en trots dat wij de volgende Bakker Bart in Ne-
derland zijn die invulling geeft aan de nieuwe koers: ‘altijd lekker vers’.”
 
Breder en eigentijdser assortiment 
Het assortiment heeft in de nieuwe formule een verandering ondergaan met vers gebakken granola, de lekkerste 
apple pie, heerlijk bananenbrood en ambachtelijke spelt crackers en spelt beschuit. Niet alleen het assortiment 
heeft een verandering ondergaan, ook de winkelinrichting is veranderd. Frank van Dijk: “Het meubilair, de ver-
lichting en de routing zijn nieuw. Het is een overzichtelijke én gezellige winkel geworden.”
 
Openingsacties 
Bakker Bart Twello viert de opening van de nieuwe winkel met bijzondere aanbiedingen en speciale openings-
acties. Belangstellenden kunnen voordelig kennismaken met het nieuwe assortiment en er kan volop worden 
geproefd.

Cursussen Engels in bibliotheek Twello
TWELLO.- U heeft enige of redelijke 
kennis van de Engelse taal en wilt 
die opfrissen. U wilt wat makkelij-
ker vragen stellen en praten over 
allerlei onderwerpen. Dingen goed 
van pas komen tijdens een vakantie. 
Of u wilt ook wat dieper gaande on-

derwerpen kunnen volgen en er uw 
woordje over doen. Van oktober tot 
december zijn er cursussen Engels 
in de bibliotheek, Marktplein, Twel-
lo. Om de week op de maandag- en 
woensdagavonden, steeds van 18.30 
uur - 20.00 uur en op de woensdag-

ochtend van 09.30 uur - 11.00 uur. 
Het niveau wordt bepaald in overleg 
met de deelnemers. Docenten, die u 
kunt bellen voor nadere inlichtin-
gen, zijn: Netty Hesen (tel. 0570-61 
94 41) en Mieke van Ee (tel. 055 323 
19 03).

Trimenzo wederom 
ISO gecertificeerd
TWELLO.- Van 14 tot en met 16 september 2016 heeft een externe on-
afhankelijke auditor van Tüv Rheinland de cruciale bedrijfsprocessen 
binnen de lokale woonzorgorganisatie Trimenzo onder de loep geno-
men. Hierbij ontving Trimenzo evenals vorig jaar wederom haar ISO 
9001 certificaat. 

De auditor was onder de indruk van 
de bevlogenheid van de medewer-
kers ondanks de moeilijke tijd waar 
zorgorganisaties op dit moment in-
zitten door bezuinigingen en vooral 
personeelstekorten deze zomer. Ook 
constateerde zij een verhoogde mel-
dingsbereidheid van incidenten wat 
een open en veilig klimaat weergeeft. 
Bij slechts een drietal processen zul-
len met name op het evaluatievlak 
nog enige verbetering toegepast 
moeten worden en er waren negen 
zeer positieve bevindingen.

De ISO voor de zorg is een Euro-
pese Norm voor beoordeling van 
het kwaliteitsmanagementsysteem 
van organisaties in zorg en welzijn. 
Hierin zijn de eisen geformuleerd 
die gesteld worden aan het kwali-
teitsmanagementsysteem van een 

zorgorganisaties. Het kwaliteitsma-
nagementsysteem wordt beoordeeld 
en de uitvoering daarvan wordt ge-
toetst van directeur-bestuurder tot 
aan uitvoerenden. Ook wordt gecon-
troleerd of de ‘cyclus plan-do-check-
act’ volledig uitgevoerd wordt in de 
praktijk. De ISO-normen dienen ook 
als referentiekader/beoordelingska-
der voor het certificeren van zorg-
organisaties. Hierbij worden ook de 
wet- en regelgeving, sectorspecifieke 
normen, praktijkrichtlijnen en risi-
comanagement getoetst.



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 19 september t/m zondag 25 september 2016. Week 38. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Vers uit 
eigen oven!

Keuze & Korting
roomboter appeltaart per stuk, ca 5/6 personen
gevulde koeken 2 stuks  
Molenbrood wit of waldkorn heel brood
2 producten naar keuze

ALLE COMBINATIES 

MOGELIJK

1+1 GRATIS*

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Grolsch bierGrolsch bier
krat 16/24 flesjes à 300/450 mlkrat 16/24 flesjes à 300/450 ml 9.99

14.9914.9914.

VOL & 
KRACHTIG

FRUITIG
& SOEPEL Hacienda 

Argentijnse wijn
rood of wit

2 flessen à 750 ml naar keuze

5.99
11.98

2 HALEN=1 BETALEN

Van de broodafdeling!

Coop 
ambachtelijke koeken
emmertje 9-14 stuks of pak 4/6 stuks 1.992.492.492.

2.792.792.

Bij aankoop van 
twee pakken ko�e:

GRATIS 
KOFFIE- 
KOPJE!

Douwe Egberts Douwe Egberts 
aroma rood 
snelfilter of bonen
2 pakken à 500 gram naar keuze 8.9910.98

11.98

2 PAKKEN

Keuze & Korting
slavinken slavinken pak 4 stuks   
kipbraadsticks gekruid pak 4 stuks
zigeuner gehaktschnitzels pak 4 stuks  
kipfilet pak 3 stuks
of shoarma pak ca. 500 gram
3 pakken naar keuze

ALLE COMBINATIES 

MOGELIJK

2+1 GRATIS*

Keuze & Korting
Alle Authentieke vleeswaren   
100-140 gram vers verpakt
3 pakken naar keuze

ALLE COMBINATIES 

MOGELIJK

2+1 GRATIS*

Alvita bananen
per kilo 0.99

Terwolde Terwolde TTerwolde Terwolde eTerwolde Terwolde eTerwolde Terwolde TTerwolde eTerwolde TTerwolde Terwolde rTerwolde Terwolde wTerwolde Terwolde oTerwolde Terwolde oTerwolde Terwolde lTerwolde Terwolde dTerwolde Terwolde dTerwolde Terwolde eTerwolde Terwolde eTerwolde 
Molenweg 1Molenweg 1MMolenweg 1Molenweg 1oMolenweg 1Molenweg 1lMolenweg 1Molenweg 1eMolenweg 1Molenweg 1nMolenweg 1Molenweg 1wMolenweg 1Molenweg 1eMolenweg 1Molenweg 1gMolenweg 1Molenweg 11Molenweg 1

Voorst Voorst VVoorst Voorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst oVoorst Voorst VVoorst oVoorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst oVoorst Voorst rVoorst Voorst sVoorst Voorst sVoorst Voorst tVoorst 
Schoolstraat 1Schoolstraat 1SSchoolstraat 1Schoolstraat 1SSchoolstraat 1Schoolstraat 1cSchoolstraat 1Schoolstraat 1hSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1lSchoolstraat 1Schoolstraat 1sSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 1rSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 11Schoolstraat 1
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Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Duizend dagen Fysiotherapie ’t Twenlo

Alle drie collega’s van het fysioteam. 

TWELLO.- Rian Havekes en Beate Budde vormen sa-
men een positief duo. Als eigenaren van Fysiothera-
pie ’t Twenlo werken ze al een tijdlang onverminderd 
enthousiast samen. De passie voor hun werk straalt 
uit alle poriën en cliënten zijn vol lof over hun posi-
tieve benadering en deskundigheid. Enthousiasme is 
hun kracht. 

Rian Havekes is in hart en ziel Twellose, hier geboren 
en getogen. Beate Budde komt uit Kleve (Duitsland) en 
heeft in Nijmegen gestudeerd. “Er kwamen toentertijd 
veel fysiotherapeuten over de grens werken en die had-
den bij ons een goede naam”, zo verklaart ze de keuze 
van haar studieplek. 
In 2012 is zij hier in Twello begonnen en in 2014 hebben 
beide dames de zaak van de oude eigenaar overgenomen. 
“Wij hadden direct een klik”, lacht Rian, “en dat heeft 
ook geleid tot een fijne samenwerking, bovendien zijn 
we échte maatjes.” Rian werkt als kinderfysiotherapeute 
en Beate is fysio- en manueel therapeute voor volwas-
senen. Maar volgens hun ervaring overlapt dit nog wel 
eens, als namelijk Rian bepaalde ‘beperkingen’ in het 
bewegingsmechanisme van kinderen ontdekt, die Beate 
goed zou kunnen behandelen. 

Rian ontvangt voornamelijk kinderen van 0 tot 16 jaar 
met ontwikkelingsgerelateerde klachten. Dat varieert 
van baby’s met een voorkeurshouding, aangeboren pro-
blematiek, schrijfproblemen tot sportblessures. Beate 
houdt zich vooral bezig met klachten rondom de wervel-
kolom en andere gewrichtsproblemen, maar ook na bij 
voorbeeld een heup- of knieoperatie kunnen volwasse-
nen bij ’t Twenlo revalideren. Om het behandelingspalet 
nog completer te maken wordt het team sinds een jaar 
versterkt door Pascal Stegeman (fysio- en manueelthe-
rapeut) en werken ze samen met een logopediste en een 
orthopedagoog. Maar zélf blijven ze ook niet stilzitten 
en zo heeft Beate in 2012 haar master manuele therapie 
behaald en recentelijk nog een cursus ‘Dry needling’ met 
succes afgerond; waarbij het instrumentarium op dat van 
de accupunctuur lijkt, maar het concept duidelijk ver-
schilt. “Patiënten profiteren enorm van deze methode, 
waarbij strakke en pijnlijke spieren worden ontspan-
nen”, legt Beate uit. Rian heeft de opleiding ‘Pedagogiek’ 
en kinderorthopedie gevolgd en geeft ook baby- en peu-
termassage.

De bezoeker wordt bij binnenkomst verrast door een 

grappig, kindvriendelijk entree waar over na is gedacht. 
Twee frisse, uitnodigende behandelkamers en een ver-
rassend grote oefenzaal met klimrekken, schommels, op-
stapjes en een keur aan hoepels, ballen, fietsen etc. Voor 
de kinderen voelt het als spelen, maar alle attributen 
worden toegepast als oefenmateriaal. Rian enthousiast: 
“Het is buitengewoon prettig werken met kinderen. Ik 
noem het elke keer een feestje. Soms willen de klein-
tjes niet naar huis”. Sinds kort is er ook contact met de 
‘Zuiderlaan’, waar het team gebruik maakt van de fit-
nessruimte. Vergelijkbaar met een sportschool, maar nog 
steeds één op één en niet in groepen. Een bewuste keuze 
van de dames, want zij prefereren een individuele bena-
dering en dat waarderen mensen enorm. Binnenkort be-
staat de praktijk 1000 dagen en daar is iedereen trots op. 
Voor meer info zie: www.twenlo.nl 

Yellow Wings Flight Simulator 
Een levensechte vliegervaring 
TEUGE.- Initiator Rob van Viegen van Yellow Wings raakt niet uitge-
praat als hij vertelt over de allernieuwste aanwinst op Vliegveld Teuge. 
In de wondere wereld van het vliegen voelt hij zich als een vogel in de 
lucht en de nabootsing van een Boeing 737, compleet met cockpit en 
cabine was dan ook een heus avontuur. “Zonder alle vrijwilligers was 
dit nooit tot stand gekomen”, zegt hij met gepaste trots. 

Rob van Viegen in de exact nagebouwde cockpit. 

Rob vliegt al sinds zijn veertiende, 
begonnen met zweefvliegen, gevolgd 
door parachutespringen en  motor-
vliegen. “Ik noem me geen piloot”, 
lacht hij, “maar ik ben wel waanzin-
nig geïnteresseerd in de vliegerij. 
Vliegen betekent drie dimensionaal 
kijken, dus niet alleen in het platte 
vlak. Vanuit de lucht zie je samen-
hang die je vanaf de grond niet kunt 
zien. Als je dat op je denken toepast 
kun je leren om op dezelfde manier 
driedimensionaal te leren denken, 
dus verder denken dan je gewend 
bent en samenhang ontdekken. Dat 
is wat ik als managementcoach ook 
met mijn klanten doe. 

Droom verwezenlijken
In de prachtige hangar van Special 
Air Services heeft Rob samen met 
een stel techneuten en handige 
mannen zijn droom kunnen verwe-
zenlijken. Allemaal boven de 50 en 
betrouwbaar, slim en handig met het 
kenmerk dat zij initiatiefrijk kunnen 
denken en handelen. Rob betitelt de 
training en teambuilding bij Yellow 
Wings als ‘serious game’. Van ’s mor-
gens tot ’s avonds keihard en inten-
sief bezig zijn met strak communice-
ren en samenwerken: “Aan het eind 
van de dag ben je kapot, maar weet 
je wel precies hoe het moet!”. Het 
materiaal haalt hij uit zijn netwerk, 
connecties met vliegtuigslopers en 
luchtvaartmaatschappijen, allemaal 
afgeschreven materiaal. Het resul-
taat is verbluffend en indrukwek-
kend: een Boeing 737 configuratie 
met 30 stoelen, een dummytoilet, 
een galley (keukentje) en een vol-
ledig uitgeruste cockpit. Alles voor 
een realistische beleving is aanwe-
zig, waaronder 180 graden uitzicht 
uit de cockpitramen en realistisch 
cockpit- en cabinegeluid. Voor een 
leek zonder twijfel een beklijvende 
ervaring om in een totaal andere 

omgeving terecht te komen en uit 
de comfortzone gehaald te worden. 
Vanuit de cabine kijk je uit het raam 
naar de wolken. 

Doelgroepen
Het is bedoeld voor drie doelgroe-
pen: a) voor trainingen en teambuil-
ding voor bedrijven en non profit 
organisaties b) voor mensen die 
heel graag even zelf piloot willen 
zijn in een Boeing 737 (al of niet als 
cadeaubon) en allerlei combinaties 
met vliegen en simulatorvliegen. c) 
Piloten die afgestudeerd zijn en ‘op 
de bank zitten’ kunnen hier vaardig-
heden trainen. Volgens Rob borrelen 
in de onlangs opgerichte denktank 
de ideeën over elkaar heen, omdat 
men elkaar telkens opnieuw stimu-
leert. 

Trekpleister 
Rob enthousiast: “Wij hebben ie-
mand ontmoet die niet alleen veel 
van vliegen en de geschiedenis van 
vliegen afweet, maar die ook veel 
over Teuge kan vertellen. Het is 
Theo Schaefers. Hij wil graag rond-
leidingen geven in groepen van 25, 
waarbij de deelnemers bij een aantal 
bedrijven op het vliegveld achter de 
schermen kunnen gaan kijken. Het 
gaat dan vooral om bedrijven met 
activiteiten die tot de verbeelding 
spreken zoals para’s, zwevers, klein 
eenmotorig vliegen, onderhouds-
bedrijven en uiteraard onze Boeing 
737, waar men zich – als er in de ca-
bine presentaties worden gegeven, 
in een echt vliegtuig waant.” Rob 
van Viegen is er stellig van over-
tuigd dat zijn Boeing 737 met cabine 
uniek is in Nederland. Dit gegeven 
zal er onherroepelijk toe bijdragen 
dat het vliegveld nog een groter trek-
pleister wordt voor de omgeving en 
toeristen. 
Info over de Open Dag volgt. 

Voorst barst van de energie

EnergieRijk Voorst gaat het leveren

voorst barst
van de energie! 

Doe mee via energievangers.nl

Samen met je buurt energie 
opwekken kan nu bij Energierijk Voorst

Goed nieuws! Energie opwekken wordt steeds makkelijker. 
Want zelf opwekken kan je samen doen. Als lid van de 
coöperatie investeer je een klein beetje mee en draag je  
bij aan een duurzamere buurt.

i.s.m. Greenchoice

GEMEENTE VOORST.- Om iedere 
bewoner van Voorst te overtuigen 
van de voordelen van samen zelf 
stroom opwekken, start Duurza-
me Energiecoöperatie Energierijk 
Voorst vanaf september de cam-
pagne ‘Voorst barst van de ener-
gie’. Vanuit de gedachte ‘zelf op-
wekken kun je samen doen’ laat 
Energierijk Voorst zien dat zelf 
energie opwekken steeds makke-
lijker wordt. Als lid van onze coö-
peratie investeer je mee in je buurt 
en als klant van Greenchoice krijg 
je lokaal opgewekte energie van 
de aangesloten coöperaties. Bij-
dragen aan een duurzame buurt 
kan via de website energievan-
gers.nl.

Als je alle mogelijkheden zou kun-
nen benutten, is in de gemeente 
Voorst alleen al genoeg zonne-ener-
gie beschikbaar om 27.585 huishou-
dens van stroom te voorzien. Denk 
aan daken van huizen, scholen, 
sportclubs of braakliggende ter-
reinen. De speciale website www.
energievangers.nl laat zien hoeveel 
energie van zon en wind in Voorst 
beschikbaar is en hoeveel duurzame 
zonne-energie kan worden gevan-
gen.Maar, lang niet alle mogelijkhe-
den kunnen in de praktijk worden 
benut. Om aan de doelstelling van 
de gemeente Voorst (50% minder 
uitstoot van CO2 in 2030) te kunnen 
voldoen is een mix van bronnen no-
dig. Zonder windenergie zullen we 
het gestelde doel niet halen.

Duurzame energie uit de buurt
EnergieRijk Voorst wil meer mensen 
bewust en enthousiast maken om 
samen energie op te wekken en het 
energiepotentieel in de eigen buurt 
te benutten. Je kunt lid worden 

van Energierijk Voorst, waarmee je 
mede-investeert in projecten van de 
coöperatie in de buurt. Als je alleen 
lokaal opgewekte energie wilt afne-
men van aangesloten coöperaties, 
stroom uit lokale zon- en windpro-
jecten en bosgecompenseerd gas, 
dan kan dat via duurzame energie-
leverancier Greenchoice. Op green-
choice.nl/energierijkvoorst vind je 
meer info over de mogelijkheden.

Energie opwekken en kopen
Henk Vos, bestuurslid van Ener-
gieRijk Voorst: “Zelf energie halen 
uit wind en zon is voor veel men-
sen ver van hun bed. Terwijl ze het 
best zouden willen: energie in eigen 
hand nemen. Wij laten graag zien 
dat eigen stroom opwekken dichter-
bij is dan je denkt: door het samen 
te doen en je aan te sluiten bij onze 
coöperatie. Samen vang je de ener-

gie sneller en gemakkelijker. Zelf op-
wekken is bereikbaar voor iedereen. 
Bovendien is het veel leuker en ook 
nog voordeliger.” En hij voegt eraan 
toe: “Vanaf nu kunnen mensen klant 
worden en direct stroom en gas ko-
pen van EnergieRijk Voorst. Dat is 
niet alleen goed voor de portemon-
nee, maar ook voor het milieu en 
het levert extra inkomsten op voor 
de coöperatie die weer besteed kun-
nen worden aan nieuwe duurzame 
projecten.” 

Nieuwe projecten
Binnenkort starten nieuwe zonne-
projecten in de gemeente Voorst. Die 
projecten zijn vergelijkbaar met het 
project Zon op gemeentehuis. Geïn-
teresseerden kunnen zich melden 
via Energierijkvoorst.nl. Daar is ook 
informatie beschikbaar over Zon op 
gemeentehuis.

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

http://www.twenlo.nl
https://www.greenchoice.nl/energievangers/?utm_source=Energiek Voorst&utm_medium=Website&utm_campaign=Energievangers
https://www.greenchoice.nl/energievangers/?utm_source=Energiek Voorst&utm_medium=Website&utm_campaign=Energievangers
https://www.greenchoice.nl/energierijkvoorst/
https://www.greenchoice.nl/energierijkvoorst/
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13.00 - 18.00 uur
di. t/m do.
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vrijdag
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TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

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

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Slaapzakken
vanaf 19,99

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NLwww.bouwbedrijfvdbeek.nl

G van de Beek BV
BOUWBEDR I J F

T E R W O L D E      0571 - 29 20 96
www.bouwbedri j fvdbeek.nl

NIEUWBOUW  -  VERBOUW  -  ONDERHOUD

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

TERWOLDE 0571 - 29 20 96

 

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

Duurzaam en goed onderhoud 
voor een eerlijk tarief

WWW.GARAGEDESMEDERIJ.NL 
Ook voor uw oldtimer en youngtimer

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

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

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

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

€19.50

€8.50

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

Presenteren zich

Tshirts, korte+lange mouw
diverse soorten/prints

Boxershorts
diverse designs, S t/m XXL

duo pak 9,95. 2 voor 14,99

ACTIES

Locatie: Terwolde (de Scherpenhof) en Vaassen (de Bosrand)

Zwemmen voor het erkende diploma
Zwemfeestjes, Sport & Spel
Zonnebank & Wellness
Aquarobic
Aquarobic 50+
Kids Aquarobic
Peuterzwemmen
Spoedcursussen
Vrij zwemmen

Leren zwemmen is belangrijk! Voor jong & oud. U kunt veel 
plezier in het water beleven. Zwemmen is voor veel mensen 
een goede manier van bewegen.              verwelkomt u graag 
bij onderstaande zwem activiteiten.

Leren zwemmen? Wij bieden u een uitgebreid programma 
onder leiding van een erkend instructeur. Persoonlijke 
aandacht, kleine groepjes en ruime ervaring staan garant voor 
de kwaliteit van       . U kunt bij ons terecht voor alle 
zwemdiploma’s.        is een Erkend Onderwijsinstituut van 
ZwemOnderwijs Nederland. Wat kunt u verwachten?

Wilt u vrijblijvend meer informatie over onze activiteiten, 
mogelijkheden, tijden of kosten? Neemt u dan gerust contact 
met ons op. Graag tot ziens in het zwembad van Recreatiepark 
De Scherpenhof in Terwolde of Vakantiepark De Bosrand in 
Vaassen!

Aquaworld

Aquaworld

Starten vanaf 4 jaar
Instructie vanuit het water
1 keer per week één uur les
Kleine groepjes, veel persoonlijke aandacht
1 x ziek = les tegoed
Langdurig ziekte wordt in overleg verrekend
Goede doorstroming, korte wachtlijst
Wij werken met maandkaarten

Aquaworld

Aquaworld

06-493 56 248
dmcaquaworld@hotmail.nl



Pagina  31 Voorster NieuwsWoensdag 21 september 2016

Dorpskerk Twello in actie voor 
kinderen en ouderen in Moldavië

TWELLO.- Ans Brandwacht, Rokus Hassefras en Wim Boer zijn naar 
Moldavië gereisd voor de Protestante Gemeente in Twello. Zij zijn op 
bezoek geweest bij de baptistengemeente in Slobazia Mare en de bap-
tistengemeente in Gotesti. Bij beide gemeenten was de ontvangst heel 
hartelijk. Gelukkig hadden ze alle dagen een tolk die hen kon vertellen 
wat de mensen zeiden. Zo konden zij ieder onderwerp bespreken.

De Dorpskerk helpt deze baptisten-
gemeenten financieel bij het opzet-
ten van dagcentra voor jongeren en 
ouderen. Dit is nodig omdat veel ou-
deren en jongeren aan hun lot wor-
den overgelaten omdat de midden-
generatie, dertigers en veertigers, 
naar de grote stad of het buitenland 
vertrekken om daar te werken. 

Stimulans jeugd om in Modavië 
te blijven
De mensen uit Twello hebben in 
Gotesti gezien en gehoord waar de 
wensen liggen. Ze zijn enthousiast 
over de mogelijkheden om te hel-

pen. De baptistengemeente wil een 
dagcentrum realiseren voor de op-
vang van kinderen, maar ook van 
ouderen uit de wijde omgeving die 
vaak alleen thuis zitten. Het is de 
bedoeling dat jongeren en kinderen 
die zelf geholpen worden op hun 
beurt ouderen helpen. Het dagcen-
trum wordt een plek waar gezorgd 
wordt voor een  warme maaltijd, 
waar Bijbelverhalen verteld worden 
en waar geholpen wordt met het 
huiswerk. Ook kunnen de kinderen 
er spelletjes doen en sporten. De 
baptistengemeente van Gotesti wil 
de jeugd stimuleren in Moldavië te 

blijven en te helpen het land op te 
bouwen.

Najaarsfair 1 oktober
Ans, Rokus en Wim zijn overtuigd 
van het belang om te helpen. Mol-
davië is het armste land van Europa. 
De politieke situatie is heel insta-
biel. Van de overheid hoef je geen 
hulp te verwachten. Om geld bij el-
kaar te krijgen organiseert de Dorps-
kerk 1 oktober van 11 tot 15 uur een 
Najaarsfair in Irene bij de Dorps-
kerk. Er is muziek, Twello Vocaal 
komt zingen. Er is een markt met 
producten uit Moldavië, met strofi-
guren, met stekken, zaden, planten, 
bloemen, jam, appelmoes. Er is eten, 
drinken en een wijnproeverij. Er 
worden auto’s gewassen en er is een 
springkussen. Ook kunt u de toren 
van de kerk beklimmen. Iedereen is 
van harte uitgenodigd. 

 

De jeugd in Gotesti in actie. 

Inzamelactie voetbalschoenen 
en ballen voor Oeganda

TWELLO.- Eind oktober vertrekt 
een groep van 18 leerlingen van 
AOC Oost Twello naar Oeganda. En 
niet met lege handen. Er gaan extra 
tassen mee vol voetbalschoenen en 
ballen. De connectie tussen AOC 
Oost en Oeganda gaat verder dan 
sport. Als groene school werkt AOC 
Oost samen met twee stichtingen, 
Kinderen van Uganda en UP4S, al 
enkele jaren aan het opzetten van 
schooltuinen en sinds kort ook aan 
een voetbalprogramma. 

Verschillende clubs uit de regio, 

waaronder Go Ahead Eagles, on-
dersteunen als één team dit voet-
balprogramma in Oeganda. Bij zes 
amateurclubs uit de Stedendriehoek 
en de winkel van 100% Voetbal in 
Apeldoorn kunnen van zaterdag 
17 september tot en met zaterdag 1 
oktober goede voetbalschoenen en 
ballen ingeleverd worden. Enkele 
maanden terug is Huub Denissen, 
sportdocent op het AOC Oost, sa-
men met Jochem de Weerdt, vorig 
seizoen trainer van de C1 van Go 
Ahead Eagles, naar Oeganda ge-
weest. “Wij hebben gemerkt dat kin-

deren in Bukumansimbi erg graag 
willen voetballen en dat de trainers 
daar graag goede training willen ge-
ven. Wij hebben kunnen bijdragen 
met onze trainerservaring en door 
hen te steunen met trainingsmateri-
alen.”

De inzamelboxen staan bij sv 
Schalkhaar, CSV Apeldoorn, vv Hol-
ten, DSC Diepenveen, fc Zutphen, 
sv Terwolde en 100% Voetbal Apel-
doorn. Voor meer informatie: http://
www.aoc-oost-afrika.nl/ en de 
websites van de deelnemende clubs. 

Dit zijn de leerlingen die straks naar Oeganda zullen vertrekken in shirts van de verenigingen die in het 
verleden of momenteel het project steunen.

5x sporten
zonder trek   

Tips vanAnne
Het is deze week Nationale Sportweek! Reden genoeg 
om deze week je sportschoenen extra vaak aan te trekken. 
Sporten is gezond en je wordt er vrolijk van. Het kost alleen ook 
best wat energie. Wist je dat goed eten voor en na het sporten er-
voor kan zorgen dat je je helemaal fit voelt? Met deze tips voel jij 
je de nieuwe Messi! 

1. Ga nooit sporten zonder iets gegeten te hebben. Je hebt dan ei-
genlijk te weinig energie om je helemaal in te kunnen zetten. Tot 
één uur voor het sporten kun je iets lichts eten, bijvoorbeeld een 
schaaltje yoghurt, plak ontbijtkoek, banaan of een krentenbol. 

2. Teveel eten voor het sporten is ook niet slim. Eet daarom twee 
uur voor je begint met sporten geen echte maaltijd meer. Hier kun 
je buikpijn van krijgen. Iets lichts kan dus wel. 

3. Tijdens het sporten is het, tenzij je een echte topsporter bent, 
niet nodig om iets te eten. Drink water en stel het eten uit tot je 
weer thuis bent. Probeer geen sportdrank te drinken, omdat daar 
heel veel onnodige suiker inzit. 

4. Sporten is hard werken! Je lichaam is een motortje die dan even 
heel hard draait en heeft na afloop weer een beetje benzine nodig. 
Eet na het sporten bijvoorbeeld een stukje kip met rijst en groenten. 
Zo komt de motor in lichaam het snelst weer op Formule 1-stand! 

5. Wil je helemaal een Super-Messi zijn? Zorg ervoor dat je genoeg 
groente en fruit eet. Maak bijvoorbeeld eens een lekkere smoothie. 
Hier kun je allemaal verschillende soorten fruit en groente in doen 
en je zorgt ervoor dat je over het veld vliegt! 

6. Drink niet alleen water tijdens het sporten, maar ook daarna. 
Water is altijd belangrijk! 

“Wierig en Niets” 
Battumse Revue 
VOORST.- Dit jaar is er weer een try-out van het nieuwe programma 
van de Battumse revue te zien in het Dorpshuis van Voorst. Voor een 
speciale entreeprijs kunt u op zaterdag 1 oktober een avond genieten 
van hilarische sketches, dans, zang en het eigen live orkest.

Geslaagde Floralia 
OBS Wilp-Achterhoek

Elke twee jaar presenteert de Bat-
tumse Revue een volledig nieuw 
programma. In de maand novem-
ber van de even jaren (2012, 2014, 
2016,..) is de revue drie avonden 
per week te zien in de theaterzaal 
van Cultuurhuus Braakhekke in Ba-
thmen. Naast de optredens in eigen 
dorp, verzorgt de revue ook optre-
dens in de regio: tijdens de try-outs 
of de gastoptredens.  Revue is al 
generaties lang een begrip in Bath-
men. Een passie waarmee de mede-
werkers van de Battumse Revue zijn 
besmet. Die passie zorgt ervoor dat 
elke twee jaar een nieuwe produc-
tie op de planken wordt gebracht. 
Een echte revue bestaat uit sketches, 
zang- en dansnummers. Dat is bij de 
Battumse Revue niet anders. In een 

hoog tempo worden de stukjes aan 
u gepresenteerd. Zo geniet u het ene 
moment van een prachtig vormge-
geven dans om daarna de lachspie-
ren te testen tijdens een hilarische 
sketch. Het geheel wordt afgewis-
seld met vlotte liedjes. Dit natuurlijk 
begeleid door het eigen live orkest.
De voorstelling (try-out) vindt plaats 
op zaterdag 1 oktober, aanvang 20.00 
uur. Kaarten à € 10,--  verkrijgbaar in 
het Dorpshuis, Schoolstraat 14 of te-
lefonisch: 0575-502756 of via info@
dorpshuisvoorst.nl Dit e-mailadres 
wordt beveiligd tegen spambots. Ja-
vaScript dient ingeschakeld te zijn 
om het te bekijken. 
Kaarten kunt u bestellen bij het 
Dorpshuis of via mail: info@dorps-
huisvoorst.nl

WILP-ACHTERHOEK.- Afgelo-
pen zaterdag vond op OBS Wilp-
Achterhoek de jaarlijkse Floralia 
plaats. Op vrijdag voorafgaand aan 
dit gezellige feest hadden alle leer-
lingen bloemstukjes gemaakt met 
als thema “kunst”. In alle leeftijds-
categorieën heeft een deskundig 
jury de bloemstukjes beoordeeld en 
konden de winnaars een leuke prijs 
in ontvangst nemen. Ook was er een 
prijs voor de hoogste zonnebloem 
die dit jaar werd gewonnen door 
Tom Snippe met een hoogte van 
maar liefst 4,04 meter. In de lokalen 
konden de kinderen spelletjes doen 
zoals vissen, knikkeren, stokvan-
gen en broekhangen. Ook kon men 

raden wat er in het krentenbrood 
van 1 meter lang verstopt was. De 
gelukkige winnaars ging met elk 
met een halve meter naar huis. Bij 
het `Rad van Fortuin` waren mooie 
prijzen te winnen.  Als afsluiting 
van deze zeer geslaagde en gezellige 
avond vond de trekking van de lo-
terij plaats.  De raamwisser van Kä-
rcher werd gewonnen door Marisca 
Straatman, de Jack Art bon ging naar 
Ellen Dashorst en de hoofdprijs, een 
terrasheater,  werd gewonnen door 
fam. Groenen.  De opbrengst van 
deze avond komt ten goede aan de 
school en dit allemaal was alleen 
mogelijk door de inzet van de leer-
lingen en de vele vrijwilligers. 

http://www.aoc-oost-afrika.nl/
http://www.aoc-oost-afrika.nl/
mailto:info@dorpshuisvoorst.nl
mailto:info@dorpshuisvoorst.nl
mailto:info@dorpshuisvoorst.nl
mailto:info@dorpshuisvoorst.nl


Runderriblappen
Per 500 gram

Hollandse appels 
en peren
Elstar, Jonagold of Goudrenet appels of 
Conference peren 
Alle combinaties mogelijk
Per kilo

Koopmans 
zoete bakmixen
Alle soorten  
2 pakken à 220-490 gram

2e
HALVE
PRIJS

*  25% korting op de totaalprijs van 2 producten,  
alle combinaties mogelijk

Geldig van woensdag 21 september tot en met dinsdag 6 december 2016.

Kiloprijs 8.98

 Jumbo Binnendijk, Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

449

099

Open van 

maandag t/m zaterdag 

08:00-21:00 

zondag 10:00-18:00
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VOORSTER NIEUWSSPORT
Activia
Zondag 25 september
14.00 Broekland 1 – Activia 1
11.00 Activia 2 – KCVO 2
10.00 SHE 2 – Activia 3
09.30 Vaassen 5 – Activia 4

CCW ’16  
Zaterdag 24 september   
14.00 Apeldoorn 6 – CCW ’16 2 zat.                                       
14.00 CCW ‘16 3 zat.  – Oene 4(Wilp                                         
Zondag 25 september
14.00 Kl. Dochteren 1 - CCW 1                           
10.00 CCW 2 – WSV 6(Bussloo)           
12.30 CCW 3 – Helios 3(Bussloo)                                 
11.30 AZC 5 - CCW 4                                     
09.30 CCW 5 -Voorst 3(Bussloo)
Vrouwen
11.30 Colmschate1-CCW/Voorst 1     
12.00 Warnsv Boys/Almen1-CCW 2                                             
                              

Klarenbeek
Vrijdag 23 september
Vrouwen zaal
20:00 Klarenbeek 1 -VIOS V. 2
Zaterdag 24 september
Heren Veld
14:00 Klarenbeek 2 -RDC 5
Vrouwen veld
12:30 Reiger Boys 1-Klarenbeek 1
12:00 Nieuwleusen 1-Klarenbeek 2
11:00 Dieren 1-Klarenbeek 3
Zondag 25 september
14:00 Klarenbeek 1 -Dierense 
Boys 1
10:30 Klarenbeek 2 -KCVO 3
13:00 Batavia 3-Klarenbeek 3
10:30 Klarenbeek 4 -Victoria Boys 3
09:30 WWNA 5-Klarenbeek 5

Terwolde
Zondag 25 september  
14.00 RDC 1 – Terwolde 1
10.00 Epe 3 – Terwolde 2 
10.00 Terwolde 3 – Welsum 1 
09.30 Terwolde VE1-WWNA VE1 
10.00 Robur et Vel. VE1-Terwolde 
VE2 
Vrouwen
11.30 Terwolde 1 – Wijhe 1

Teuge
Zaterdag 24 september
15:00 Teuge 1 - SEH 1
12:30 Teuge 2 - Dos Kampen 3
12:00 AGOVV 4 - Teuge 3

14:30 Teuge 4 - WWNA 2
14:30 Teuge 5 - Beekbergen 3
Vrouwen
11:15 Hoevelaken 2-Teuge/Voor-
waarts 1

Twello
Vrijdag 23 september 
Zuiderlaan
Zaalvoetbal
19.30 Twello 6 – Voorst 1
20.30 Twello 3 – Holten 2
21.30 Twello 2 – Oranjeboys 2
Elders
18.30 Vict.Boys 1 – Twello 1
19.00 Colmschate 2 – Twello 4
19.30 Twello 5 – Zutphen 2
Woensdag 21 september
19.30 Twello 5 – Zutphen 2
Zondag 25 september
Veldvoetbal
10.00 Twello 6 – Columbia 8
10.00 Twello 4 – KCVO 5
10.00 Twello 3 – Heerde 4
11.00 Gr.Wit 2 – Twello 2
14.00 Zutphen 1 – Twello 1

V en L
Zondag 25 september
09:30 V en L VE1 - Epe VE1
10:00 V en L 2 - Vaassen 3
10:00 ZVV 4 - V en L 3
14:00 Wesepe 1 - V en L 1
Vrouwen
12:00 Lemelerveld 1 - V en L 1

Voorst
Zondag 25 september:
14:00 KCVO 1 - Voorst 1
10:00 Voorst 2 - VIOD 7
09:30 CCW’16 5 - Voorst 3
10:00 De Hoven 3 - Voorst 4

Voorwaarts
Vrijdag 23 september
Zaal Jachtlust
20.30 Voorwaarts 1-Deventer 1
Zondag 25 september:
14.00 Voorwaarts 1-BWO 1
10.00 Voorwaarts 2-DIO 2
12.00 Voorwaarts 3-WSV 3
10.00 ABS 2-Voorwaarts 4
11.30 Voorwaarts 5-Albatross 3
10.00 Turkse Kracht 2-Voorwaarts 7
11.30 Voorwaarts 8-WWNA 3
11.00 Robur et Vel. 5-Voorwaarts 9
12.15 Anadolu 1-Voorwaarts 10
09.30 Beekbergen 3-Voorwaarts 11
09.30 Voorwaarts 12-Columbia 7 CCW’16 niet opgewassen tegen sc Doesburg

WILP.- CCW ’16 werd vanmiddag weer met beide voetjes op de grond 
gezet na twee eerdere overwinningen. Het moest het vanmiddag, in ver-
gelijking met voorgaande wedstrijden, doen zonder Sander Dokter die 
door werkzaamheden verhinderd was en Freek Westerveld die op de 
bank begon, omdat hij afgelopen week door een opgelopen blessure niet 
had kunnen trainen. Tel daarbij nog steeds de blessure van Koen ter 
Riele op en dit betekende toch wel een behoorlijke aderlating voor de 
ploeg. 

Het leek er echter ook op dat men 
dacht ook dit klusje, na twee eerdere 
overwinningen, wel even te klaren, 
maar het oogde ongeïnspireerd  en 
zeer slapjes wat met name de eerste 
twintig minuten aan de dag werd ge-
legd. Al in de tweede minuut komen 
de gastheren goed weg na de eerste 
goede aanval van de bezoekers, di-
rect hierop kreeg de thuisclub ech-
ter ook een levensgrote kans, maar 
Mark Wolters schoot in kans positie 
hoog over. Hierna werden de bezoe-
kers alleen maar sterker en CCW had 
geen enkele grip op met name Mus-
tafa Alemdar van de bezoeker. In de 
veertiende minuut was het dan ook 
diezelfde Alemdar die ongehinderd 
iedereen uit kon spelen en de 0-1 
liet aantekenen. Twee minuten la-
ter was het alweer raak en was het 
wederom Alemdar die iedereen van 
CCW te kijk zette om zo de 0-2 bin-
nen te schuiven. Na dit doelpunt 
werd men blijkbaar wakker bij de 
thuisclub en ging het plotseling wat 
beter voetballen. Dat leverde in de 

28e minuut de aansluitingstreffer 
van Tim Alferink op die van dichtbij 
de doelman van Doesburg kansloos 
liet. Vlak hierna moest diezelfde 
Tim Alferink geblesseerd het veld 
verlaten. Hij werd vervangen door 
Freek Westerveld. Vijf minuten voor 
de rust kwam CCW zowaar weer op 
gelijke hoogte, knullig uitverdedi-
gen van de bezoekers leidde tot een 
onderschepping van Aaron de Haan, 
deze was niet zelfzuchtig,  legde de 
bal goed breed op Bart Keurhorst en 
die kon de 2-2 binnen schieten. Di-
rect hierop kreeg Mark Wolters nog 
weer een mogelijkheid maar zijn in-
zet was veel te slap en kon zodoende 
makkelijk door de doelman worden 
gekeerd. Ruststand derhalve 2-2.

Twee ongewijzigde ploegen kwa-
men terug voor de tweede helft en 
wie dacht dat de thuisploeg de lijn 
van het tweede gedeelte van de eer-
ste helft wel door kon zetten kwam 
echt bedrogen uit. De tweede helft 
was volledig voor de bezoekers, veel 

Volleybal Eredivisionist Alterno 
Heren 1 bezoekt Voorwaarts

TWELLO.- Afgelopen zaterdag bezocht de herenselectie van volleybalver-
eniging Alterno uit Apeldoorn de volleyballers van Voorwaarts in de Jacht-
lust. De heren van Alterno uit Apeldoorn volleyballen op het allerhoogste 
niveau in Nederland, de Eredivisie.  In de ochtend verzorgden de (lange) 
heren een clinic voor jongste volleyballers, de mini’s van 6 tot 11 jaar. Alle 
mini’s waren aanwezig en genoten volop. Ook de jeugdtrainers waren uitge-
nodigd voor een workshop waarin zij tips en tricks ontvingen van de hoofd-
trainer voor het verzorgen van een training. ’s Middags waren de C-, B- en 
A-jeugd aanwezig voor een leerzame volleybalclinic. De dag eindigde met 
een volleybalwedstrijd op eredivisieniveau. De Heren van Allterno namen 
het op tegen de herenselectie van Vocasa, waar uiteindelijk de heren van 
Alterno wonnen met 3-1. 

Silvia wint 
Stedendriehoek
bokaal
‘Vis maar mee’
 
VOORST.- Het tweede deel van de 
viswedstrijd voor mensen met een 
beperking ‘Vis maar mee’ telde 37 
deelnemers. Er deden zaterdag 
ook 49 vrijwilligers mee, exclu-
sief initiatiefnemer Pim van der 
Hall. 

Het vistoernooi is een groot succes 
en kost de deelnemers niets. Voor 
materiaal en catering wordt gezorgd 
dankzij een groot aantal sponsors. 

Het is voor zowel deelnemers als 
begeleiders genieten langs de water-
kant dichtbij het gemaal op de Voor-
sterklei. De vissers, dames en heren, 
worden een op een begeleid door 
vrijwilligers. 

Uiteindelijk wordt Silvia Westerink 
uit Wilp kampioen, mede door haar 
eerste plaats bij de wedstrijd in mei 
dit jaar. Haar begeleider was Dick 
Bensink. De aanmoedigingsprijs 
ging dit keer naar Roland Uland uit 
Apeldoorn, de grootste vis werd ge-
vangen door Wim Post uit Vorden.
 
Overige uitslagen: 
Vak 1: 
1e plaats: 
Tom Hendriks Apeldoorn 20 cm.;
2e plaats: 
Mozes Ponten Brummen 12 cm.;
3e plaats: 
Willem Roossien Vorden 12 cm.;

Vak 2:
1e plaats: 
Pedro Musch Beekbergen 88 cm.;
2e plaats: 
Silvia Westerink Wilp 47 cm.;
3e plaats: Wubbo Foget Voorst 
34 cm.;

Vak 3:
1e plaats: 
Gerben Booij Twello 68 cm.;
2e plaats: 
Cire Udink Voorst  57 cm.;
3e plaats: 
Kevin Krombos Beekbergen 56 cm.;
 
 
 
 

Gerben Booij uit Twello was 
de winnaar in vak 3

Woensdag 21 sept., FIETSTOCHT VOOR OUDEREN
Dorpshuis de Pompe Wilp, 13.00 uur

Woensdag 21 september, VOETBALCLINIC JEUGD DOOR ZPORTZ 
SV Twello, 14.00 uur

Woensdag 21 september, INFORMATIEBIJEENKOMST ZEKER BEWEGEN 70+
De Benring Voorst, 14.00 uur

Zaterdag 24 september, OPEN ATELIERROUTE VOORST 
Voorst en buitengebied, 11.00 uur

Zaterdag 24 september NACHTTOERNOOI
Pitch & Putt Bussloo, 20.00 uur

Zondag 25 september GOLFCLINICS
Breuninkhof Unigolf Bussloo, 10.00 uur

Zondag 25 september, OPEN ATELIERROUTE VOORST
Voorst en buitengebied, 11.00 uur

Zondag 25 september AANGEPAST SPORTEN:BOKSEN, FITNESS, BOOTCAMP 
Wenters sports Twello, 13.00 uur

Maandag 26 september JEU DE BOULES CLINIC DUISTERVOORDE
Martinushof Twello, 10.00 uur

Maandag 26 september, SKEELERCLINIC
Dalkweg Klarenbeek, 15.30 uur

Woensdag 28 september WORKSHOP HAPJES MAKEN
MCF Klarenbeek, 10.00 uur

Woensdag 28 september RECREATIEF FIETSEN IN KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 18.30 uur

Woensdag 28 september ONTMOET CAFÉ PASSEREL
Café Titus Twello, 19.30 uur

Maandag 3 oktober, SKEELERCLINIC
Dalkweg Klarenbeek, 15.30 uur

Woensdag 5 oktober, WANDELEN IN KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 09.30 uur

Vrijdag 7 oktober, WILP STAAT OP DINER 
Boerehofstee Wilp, 18.00 uur

Zaterdag 8 oktober, JUBILEUMCONCERT POPKOOR BREAK OUT 
Ons Gebouw Klarenbeek, 20.00 uur

De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders 
van Cultuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente 
Voorst, zowel het structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contact-
formulier 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

feller en met bij vlagen zeer goed 
voetbal werd de thuisclub hun wil 
opgelegd. Het was dan ook niet ver-
rassend dat het wederom Mustafa 
Alemdar was die na een kwartier 
spelen de 2-3 scoorde. Het enige wa-
penfeit wat de thuisclub hier tegen-
over kon zetten was halverwege de 
tweede helft een schot uit de tweede 
lijn van Bas ter Riele, dat overigens 
zeer knap door de doelman van 
Doesburg onschadelijk werd ge-
maakt. Een kwartier voor tijd pro-
beerde trainer Harold Gierman met 
dubbele wissel het tij nog te keren. 
Aaron de Haan en Bas ter Riele wer-
den vervangen door Tom Stormink 
en Sjoerd Post, maar hier werd het 
allemaal niet beter van. De thuisclub 
mocht in deze fase hun doelman Jo-
ris Bruntink dankbaar wezen dat de 
uitslag niet groter werd, want als 
sc Doesburg de kansen die ze kre-
gen beter had uitgespeeld had het 
zomaar een grote afstraffing voor 
de CCW kunnen worden. Toen de, 
overigens goed leidende, scheids-
rechter Meijnen uit Wageningen een 
einde aan de wedstrijd maakte was 
de CCW een illusie armer en kon sc 
Doesburg met een volledig verdien-
de overwinning huiswaarts keren. 
Volgende week moet CCW op be-
zoek bij Klein Dochteren en mag dan 
laten zien wat het waard is na deze 
afstraffen van afgelopen weekend.
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VOORSTER NIEUWSSPORTSpectaculaire opening 
Nationale Sport Week 
 

BUSSLOO.- De opening van de Na-
tionale Sport Week gemeente Voorst 
heeft vorige week plaatsgevonden 
op Recreatiegebied Bussloo met een 
spetterende Voorster-editie Bommetje 
XL. Talrijke enthousiaste deelnemers 
sprongen vanaf de steiger op een ‘kus-
sen’ om zo de andere deelnemer te 

lanceren. Er werden diverse capriolen 
uitgehaald waarbij het toegestroomde 
publiek op veel spektakel werd ge-
trakteerd. Voor alle deelnemers was 
er fruit en water, beschikbaar gesteld 
door JOGG (Jongeren Op Gezond Ge-
wicht) partner Albert Heijn Twello. 
Naast Bommetje XL waren er ook 

twee springkussens waar de kinderen 
zich konden uitleven. Al met al een 
geslaagde activiteit voor jong en oud 
uit de gemeente Voorst. Gedurende 
de Nationale Sport Week worden er 
diverse (gratis) clinics en activiteiten 
aangeboden voor jong en oud. Voor 
meer info zie www.voorstactief.nl
 

Jeugd Trias weer van start
TWELLO.- Na een welverdiende vakantie begonnen de Trias-spelers af-
gelopen zaterdag weer aan hun competitie. Op vier tafels werd er fana-
tiek gestreden voor ieder punt.

Trias 1 – NTC Leogang 1
Rick en Marleen IJsseldijk vormen 
samen met Stefan Selders dit sei-
zoen naar verwachting een goed trio. 
Rick trapte de wedstrijd af met een 
overtuigende overwinning en zette 
daarmee het team uit Nunspeet met 
de rug tegen de muur. De ene na de 
andere partij werd gewonnen door 
het Trias-team. Na de dubbel zag het 
publiek dat het trio iets verzwakte 
en werden er zowaar wedstrijden 
verloren. Maar in wedstrijd kon Ste-
fan Selders er definitief voor zorgen 
dat de winst voor Trias was. Leogang 
deed hierna nog iets terug, om niet 
helemaal met lege handen te staan, 
maar dat mocht niet meer baten. 
Eindstand: 6 – 4.

Trias 2 – De Veluwe 1
Eén tafel verder stond tijdens de 
eerste wedstrijd direct al een derby 
op het programma. Jasper Heil, Se-
bastiaan van der Scheer en Toine 
Hulshof ontvingen het Apeldoornse 
“De Veluwe”. In de eerste paar wed-
strijden was duidelijk te merken dat 
het Twellose team weer even moest 
wennen na de vakantie. Nadat de 
dubbel gewonnen werd door Jasper 
en Toine, poetsten vervolgens Toine 
en Sebastiaan de achterstand weg 
en kwamen weer op gelijke hoogte  

met De Veluwe. Later in de wed-
strijd verzwakte het niveau ietwat 
en kwam er een eindstand van 5 -5 
op het scorebord te staan.

Trias 3 – De Veluwe 2
Femke van Schaik, Nina Romano en 
nieuwe aanwinst Amber Schierholz 
begonnen hun wedstrijd ijzersterk. 
De eerste zes wedstrijden werden 
eenvoudig gewonnen door de mei-
den. Dit hield in dat de wedstrijd 
toen al gespeeld was. De Apeldoorn-
se vereniging deed nog iets terug 
door twee punten te pakken. Door 
deze ruime overwinning van 8 -2 
staat dit team op een keurige tweede 
plaats.

Trias 4 – Rijssen 3
Levi van Hunnik, Loes van de Kamp 
en óók een nieuw Trias aanwinst 
Nick Selders stond een zware opga-
ve te wachten. Kampioenskandidaat 
Rijssen kwam op bezoek en dit team 
begon sterk aan de wedstrijd. Halver-
wege de wedstrijd had echter alleen 
Loes een punt in de wacht kunnen 
slepen. Het bleek dus dat dit team 
uit Rijssen inderdaad een maatje te 
groot was. Levi en Nick wonnen wel 
allebei nog één enkelspel. Dit bracht 
een uiteindelijke eindstand van 3 – 7 
op het scorebord.

Activia boekt comfortabele overwinning 
op Diepenveen
TWELLO.- De derde wedstrijd 
van het seizoen was thuis tegen 
Diepenveen. Het plan was om nog 
eenmaal op het tweede veld te 
spelen, maar daar was de scheids-
rechter het niet mee eens. Hij 
vond het tweede veld onbespeel-
baar waardoor er toch op het eer-
ste veld gespeeld moest worden. 
Achteraf ook wel een goede beslis-
sing; het gerenoveerde veld hield 
zich goed en liet in ieder geval be-
ter voetbal toe dan op het andere 
veld mogelijk is. 

Trainer Sander Hulshof stelde de-
zelfde basiself op als vorige week: 
Niels en Leroy zijn nog altijd niet 
beschikbaar en ook Michiel Mikkers 
was nu afwezig. Na een redelijke 
start namen de gasten uit Diepen-
veen aanvankelijk het heft in han-

den. Zij waren het meest dreigend in 
de eerste twintig minuten al werden 
er geen concrete kansen afgedwon-
gen. Er werden enkele schoten van 
net buiten de zestien genoteerd, 
maar echt warm kreeg keeper Jory 
Visch het hier niet van. Gaandeweg 
kwam Activia beter in de wedstrijd 
en na een minuut of 35 was het Bart 
Wippert die op aangeven van Wou-
ter Hameka doel trof met een schui-
ver in de verre hoek. Hierna pakte de 
thuisploeg nog meer nadrukkelijk 
het initiatief en van de gasten was 
weinig meer te duchten. Op slag van 
rust werd de voorsprong verdub-
beld. Een veel te korte terugspeelbal 
werd door Coen Kolkman onder-
schept en hij rondde beheerst af. 

Deze mokerslag kwam Diepeveen 
niet meer te boven en na rust maak-

ten de geelzwarten ook nooit meer 
aanspraak op een treffer, laat staan 
een punt. De voorsprong kwam niet 
meer in gevaar door de goed georga-
niseerde en sterke verdediging, maar 
de trainer zal niet blij zijn geweest 
met het gebrek aan zakelijkheid in 
de zestien van de tegenstander. Er 
werden diverse kansen gecreëerd 
om de voorsprong verder uit te brei-
den, maar net zoals vorige week 
duurde het te lang voordat de derde 
en beslissende treffer viel. Uiteinde-
lijk kwam die er deze zondag wel: 
het was Michael Hubner die Zemir 
Mujic wegstuurde en op diens lobje 
had de doelman noch de wanhopig 
tegenstribbelende verdediger een 
antwoord. Bij de 3 – 0 bleef het; een 
uiteindelijk eenvoudige en zeer ver-
diende overwinning die Activia in 
de subtop van 4H brengt.

Dames V en L starten competitie uitstekend
DE VECHT.- Prachtig voetbalweer en met nagenoeg een complete selec-
tie werd de strijd aangebonden met het 2e team van de Witkampers uit 
Laren. Vorig seizoen nog met 3-2 verloren van dit damesteam. Het zou 
dus wel  een spannende wedstrijd kunnen worden. En dat werd het ook. 

Het was V en L dat beter uit de start-
blokken kwam. Het was wachten op 
enkele goede combinaties achter el-
kaar. Aan beide kanten ging dat na 3 
of 4 keer wel eens fout en mocht de 
andere partij weer eens een poging 
doen.

In de 28e minuut was het dan toch 
raak; vanaf de rechterkant van het 
veld werd de bal over meerdere 
schijven gespeeld naar Linda Cas-
teel op de as van het veld. Linda 
is in het bezit van een stukje voet-
balgogme en zij gaf een geweldige 
steekbal op Lieke Hopman die rus-
tig maar bekeken de bal langs de 
keepster van Witkampers schoof. Er 

speelden twee gelijkwaardige teams 
in het veld en het was V en L dat 
op dat moment net even iets beter 
was en iets meer zelfvertrouwen 
uitstraalde. Waarschijnlijk was dat 
de oorzaak voor de 2-0. Witkampers 
dacht ongehinderd te kunnen op-
bouwen, maar het was Laura Bouw-
meester die met veel inzet daar iets 
anders over dacht. Zij bracht een 
verdedigster van Witkampers zo 
in de problemen dat deze zich ver-
slikte in de bal waardoor Laura de 
2-0 kon aantekenen. Net voor rust is 
dat fijn. Maar nog geen twee minu-
ten later was daar ook de 3-0, door 
Linda Overvelde. Een lucky-one, zij 
meende een voorzet te geven, in de 

hoop dat iemand hem binnen schiet, 
maar de bal verdween bij de tweede 
paal in het doel.

In de rust weer gewisseld terwijl 
dat eigenlijk niet echt nodig was, 
maar de afspraak is dat iedereen bij 
V en L zoveel mogelijk voetbalt. Dit 
had echter niet het gewenste effect. 
Witkampers werd de bovenliggende 
partij en het duurde dus ook maat 5 
minuten of het stond 3-1. Er werd 
van afstand hoog op het doel van 
Evelien Gerritsen geschoten en dat 
was iets te veel van het goede voor 
Evelien. Het spel van V en L werd er 
niet beter op en kort voor tijd werd 
het nog spannend na een toegeken-
de vrije trap door scheidrechter Ben 
Kamphorst aan De Witkampers. Er 
werd een pegel verwacht, maar het 
werd een geplaatste bal die naast het 
doel verdween. Uitslag: 3-1.

55+ toernooi 
Tennisclub Teuge

55 plustoernooi Teuge: de glorieuze winnaars.

TEUGE.- Ook al is het nog zo warm, 
vol ongeduld wachten de deelne-
mers donderdag om aan het 55+ 
toernooi te mogen beginnen met de 
wedstrijden. Het is immers weer 
55+ dag bij tennisclub Teuge. Een 
hele dag strijden de deelnemers met 
elkaar om de ereplaatsen. Veel ei-
gen leden, maar gelukkig ook leden 
van andere tennisclubs doen mee 
aan dit altijd weer gezellige toer-
nooi. Ondanks een temperatuurtje 
van rond de 30 graden speelt iede-
re deelnemer vijf partijen van een 
half uur. Je zou het afzien kunnen 
noemen. Toch mocht dit allemaal 
de pret niet drukken. Met verhitte 
gezichten en dampende haartjes 
wordt er gestreden om iedere bal en 
ieder punt wordt met groot gejuich 
begroet. Water, water, veel water is 
tijdens het toernooi het pepmiddel 
om op de been te blijven. Vanuit 
het publiek worden de tennissers 
van goede raad en tips voorzien. 

Ook bij tennisclub Teuge geldt: de 
beste tennissers zitten op het terras! 
Om vier uur is de strijd gestreden 
en wordt met spanning gewacht op 
de uitslag. Bij de dames is Agnes 
Weiss de glorieuze winnares, met 
als goede tweede Anita van Dijk en 
Dinie Horstink eindigt als derde. 
Bij de heren gaat Jos Horstink met 
de goed betaalde eerste prijs aan de 
haal, Bert Postma bezet de tweede 
plaats en Martin van het Erve pakt 
de derde prijs. En dat is het tijd 
voor afkoeling ofwel een welver-
diend drankje. En om vijf uur het 
immer traditionele heerlijke buffet. 
Dit keer van Take Off. Uitnodigend 
opgediend en smakelijk genuttigd. 
Martin Straathof en Stef Horstink 
hebben dit toch maar weer prima ge-
organiseerd. Wilt u meer weten over 
tennisclub Teuge kijk dan eens op 
onze website: www.tennisclubteu-
ge.nl of like onze Facebookpagina: 
Tennisclub Teuge.

http://www.tennisclubteuge.nl
http://www.tennisclubteuge.nl
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Lichtweek viertallentoernooi
VOORST.- Op maandag 26 september organiseert de Voorster Schaakclub 
voor de 27e keer het traditionele Lichtweek viertallentoernooi. Het gezel-
lige viertallentoernooi is geschikt voor alle niveaus. Ook dit jaar zullen er 
weer huisschakers meespelen. Wie wint dit jaar de prestigieuze Rabobank-
wisselbeker? 
De wedstrijd wordt ook mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Bril, dus iets 
lekkers bij de koffie zal niet ontbreken. Het toernooi gaat om 19.30 uur van 
start en zal zes ronden duren, tot ongeveer 22.30 uur.
De wedstrijden worden gespeeld volgens het snelschaak-reglement met 15 
minuten per persoon per partij. Misschien lukt het u niet om drie medespe-
lers te vinden? In dat geval kunt u zich ook individueel aanmelden. Ook 
huisschakers zullen geen gebrek hebben aan nieuwe teamgenoten. U kunt 
zich aanmelden tot en met 24 september. De kosten voor deelname bedragen 
8 euro per team. Voor opgave en/of vragen kunt u terecht bij: John Eekhuis, 
tel: 06-55415457 en Henri Jansen, tel: 0575-842574 of via email: secretaris@
voorsterschaakclub.nl

VOORSTER NIEUWSSPORTSkeelerclinics voor kids in Klarenbeek
KLARENBEEK.- Na de succesvolle 
start van het nieuwe sportconcept 
voor volwassen: MultiSport Kla-
renbeek, gaan de dorpscontact-
personen aldaar ook van start met 
sportclinics voor kinderen. Vanaf 
eind september staan er drie skee-
lerclinics op het programma. 

Maandag 26 september is de eerste 
clinic van 15.30 tot 16.30 uur. De 
clinic wordt verzorgd door schaats- 
en skeelervereniging DNIJ uit Apel-
doorn. Hiervoor dienen de kinderen 
zelf skates of skeelers mee te nemen. 
Het is verplicht een helm te dragen 
en ook knie- en elleboogbescherming 
worden aangemoedigd. Degene die 
dit niet zelf heeft kan het wellicht 
lenen bij een vriendje/vriendinnetje. 
Ook is het mogelijk dit te huren bij 
een bedrijf in Apeldoorn, neem voor 
meer informatie contact op met de 
dorpscontactpersonen. 
De skeelerclinics worden drie maan-
dagen achter elkaar gehouden, ter 
hoogte van het kruispunt De Dalk-
Henkenburgweg in Klarenbeek. De 
kosten van de skeelerclinics bedra-
gen € 12,00 p.p. voor drie clinics. 
Wil je eenmalig meedoen aan een 
clinic dan kan dit ook, de kosten 
bedragen dan € 5,00 p.p. De clinics 
zijn geschikt voor kinderen van 5 tot 
en met 12 jaar. 
Opgeven is vereist, ga naar www.

Skeelerclinics voor kids in Klarenbeek.

eventbrite.nl te en zoek op de tref-
woorden: skeelerclinics Klarenbeek. 
Indien je drie keer wilt deelnemen, 
dien je je ook drie keer op te ge-
ven. De kosten kunnen contant en 
ter plekke te worden voldaan. Voor 

vragen of problemen bij het in-
schrijven  kun je contact opnemen 
met de dorpscontactpersonen via 
e-mail: dorpscontactpersoon@kla-
renbeeksbelang.nl of via 06 - 30 72 
33 85.

Ga jij een bijdrage leveren?
Sportief Evenwicht Twello bereidt 
zich voor op jubileumjaar

TWELLO.- De vele vrijwilligers die 
het hele jaar door Sportief Even-
wicht Twello met allerlei zaken 
bijstaan werden vorige week zelf in 
het zonnetje gezet tijdens een gezel-
lige barbecue. In de bijeenkomst 
kwam onder andere aan de orde dat 
Sportief Evenwicht volgend jaar 25 
jaar bestaat en er dus alle reden is 
om een feestje te organiseren voor 
de sporters met een beperking. Het 
idee is er om er een gezellige mid-
dag/avond van te maken met leuke 
activiteiten. De organisatoren zijn 
al volop bezig met het zoeken naar 
een centraal gelegen locatie die over 
goede toegankelijkheid beschikt, 

denk bijvoorbeeld aan rolstoel-
vriendelijk. Ook met de invulling 
van de activiteiten is men al druk 
bezig, vanzelfsprekend hoort daar 
lekker eten en drinken bij. Eenieder 
die zich betrokken voelt bij een or-
ganisatie als Sportief Evenwicht en 
het jubileum wil steunen in welke 
vorm dan ook, financieel of bijvoor-
beeld in de vorm van goederen, is 
van harte welkom om contact op te 
nemen met één van de bestuursle-
den. Frits Spijker 0571-271380, Ben 
Hutten 0571-261844, Rob Zwartjens 
0571-277000, Bernard Hoogeslag 
0571-274880 of Sandra Barmentloo 
055-3232012.

Vrijwilligers van Sportief Evenwicht aan de barbecuetafel. 

Weer eerste prijzen voor 
Oortveldruiters
EMPE.- Elisa Tarallo gaat niet zo vaak op wedstrijd, maar als ze gaat, 
dan doet ze het goed. Met haar paard Valerio reed ze naar Driel voor 
twee M2 proeven, die ze beide won met 197,5 en 192 punten.

Elisa Tarallo met Valerio.

Britt en Kim Verwaijen startten 
in Arnhem. Britt verdiende in de 
klasse L1 cat. DE 179,5 en 182 pun-
ten met Ghalid en Kim reed in de 
klasse B cat. CDE naar twee keer de 
eerste prijs met Sanity met 183 en 
184,5 punt.  Kirsten Boogman met 

Clooney, Chrisanne en Harold Raben 
met Rosa en Wolijn, Kelvin Derks 
met Lady Elegance, Joritha Bruntink 
met Toscane en Amy Xhofleer met 
Bailize kozen voor de tripalon in 
Bussloo alwaar ze met veel plezier 
aan hebben deelgenomen.

10e editie Tripalon Bussloo weer 
een groot succes
BUSSLOO.- Dit jaar deden er maar 
liefst 180 enthousiaste paarden- en 
ponyruiters uit het hele land mee 
aan de 10e editie van de Tripalon 
Bussloo. De organisatie en haar 
vrijwilligers kijken terug op een bij-
zonder succesvol evenement.  Mede 
door het mooie weer, is de Tripalon 
van de stichting Voorster Hippische 
Kampioenschappen afgelopen zon-
dag 18 september weer een groot 
succes geworden
Er werd begonnen met een dressuur-
proef, daarna werd er gestart in de 
cross en als laatste was het spring-
parcours aan de beurt. De cross had 
een afstand van 8 kilometer hele-
maal rondom recreatieplas Bussloo, 
waarbij onderweg 18 meest natuur-
lijke hindernissen genomen moesten 
worden, waaronder een waterbak, 
een maïshindernis, een pompoe-
nenhindernis en een zonnebloem-
hindernis. De hoogte varieerde van 
40 cm tot 1 meter.  Alle onderdelen 
werden verreden op Bussloo. 

De kampioenen van de Tripalon 
Bussloo 2016 zijn: Xanthe Gritter 
met Vrimousse, Thyrza Gritter met 
Romantic Daydreamer, Lisa Klop-
man met Prodise’s Varro, Tara Sas 
met Carmen, Jamy Kummeling met 

Patouscha en Denise Goossens met 
Maxime. Alle prijswinnaars van har-
te gefeliciteerd! 

Zonder de enthousiaste ruiters, ama-
zones en de inzet van de meer dan 
60 vrijwilligers is het niet mogelijk 

om een dergelijk evenement te orga-
niseren. Vele handen maken nu een-
maal licht werk. De stichting Voor-
ster Hippische Kampioenschappen 
bedankt iedereen voor de geweldige 
inzet en zien u graag volgend jaar 
weer!

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

Vermist
Lapjespoes, rechter oor zwart, linker 
oor rood/bruin, witte snuit, borst, 
buik en poten, rood/bruine staart 
met zwarte vegen en een zwart 
puntje, mager en klein: Oude Bin-
nenweg, Twello.
Schildpadpoes, zwart/bruin gevlekt, 
zwart op de kop, zwart vlekje onder 
de neus met beide kanten een rood 
vlekje, witte kin en bef: Zonnenberg-
straat, Wilp.

Gevonden
Grijs gestreepte kater met witte kin, 
bef en voetjes voor, achter witte sok-
jes; Wilpsedijk, Wilp.

Egaal donkergrijs katertje: Rijks-
straatweg, Voorst.
Bruine Abessijn: Voordersteeg: 
Twello.

Lisa Klopman met Prodise’s Varro. Foto Sanne van Zon.

mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl


De AutobeDrijven in De regio

Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437

Service Partner

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

Reparatie en 
onderhoud

Like ons op facebook

kwaliteit
50
50 JAAR

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

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

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

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

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

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

VW Golf Plus, diesel, zwart BJ 2008 142.000 km

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

 

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- en dieselauto’s

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR  € 22.750,-

AUDI A4 1.8 TFSI 118 KW S-LINE
108.000 KM - 2011

NU VOOR € 17.500

BMW 320I 135 KW HIGH EXECUTIVE
64.000 KM - 2013

NU VOOR € 26.500

TOYOTA PRIUS 
1,8 HSE DYNAMIC BUSINESS

99.000 KM - 2012

NU VOOR € 12.950

AFPERSEN,VACUMEREN EN VULLEN NU
€ 59,50

AIRCO SERVICE

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

WWW.GARAGEDESMEDERIJ.NL

VW Golf Variant 1.4 TSi dsg
Bouwjaar  2010
Kilometerstand 188.000 km 
Inrichting Stationwagon
Versnellingsbak Automaat
Brandstof Benzine
Vermogen 90 kW (122 pk)

10.500.-
 kleur bjr km prijs

Peugeot 107 automaat airco Zwart  2011  58.599 € 6.499

Citroen C1 Diesel airco Zwart 2006 222.654 € 3.000

Kia Picanto Grijs 2004 113.219 € 3.250

VW Caddy sdi Marge  Wit  2004 211291 € 3.250

VW Bora V5 110 kw  airco Grijs 2000  126381 € 3.650

Opel Astra GTC coupe   airco Zwart  2005  195527 € 4.899
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Doelpuntrijke wedstrijd van sv Twello tegen SVBV
TWELLO.- Heel de  wedstrijd heeft s v Twello bijna achter de feiten aan-
gelopen. Je vraagt je dan altijd af hoe dat mogelijk is? Onderschatting 
van de tegenstander, overschatting van jezelf, gebrek aan concentratie 
of was er te veel aan de opstelling veranderd.? 

Al in de eerste minuut stonden twee 
verdedigers te slapen. Te ver van 
hun directe tegenstander en niet 
scherp ingrijpen. Hendrik Jan Esse-
link scoorde heel gemakkelijk 0-1. 
Daarna volgde de ene aanval na de 
andere op de goed keepende Kevin 
Bannink. In de vijfde minuut schoot 
Max Smaal eerst nog recht in de han-
den van de keeper van SVBV. Even 
later werd Tim Evers binnen in het 
strafschopgebied onderuit gehaald. 
Strafschop, geen discussie mogelijk. 
Max Smaal weet hier wel raad mee 
1-1. Nadat Jesse Knetsch iedereen 
eruit had gelopen vergat hij te sco-
ren. Zijn bal ging net voorlangs. 

De thuisploeg kreeg steeds meer 
balbezit, maar handelde vaak te ge-
haast. In de 27ste minuut verdedig-
de s v Twello weer niet goed uit en 
Cas Platerink kon zo maar 1-2 sco-
ren. Het was zaak deze achterstand 
nog voor de rust weg te werken. Dat 
probeerden de spelers van s v Twel-
lo ook wel, maar een schot van Jesse 
Knetsch werd van heel dichtbij ge-
smoord, Rick Uninge zag een kluts-
bal boven op de lat belanden. Pal 

voor de rust wist Frank Wijnbergen, 
na een vrije trap van Max Smaal, uit 
de rebound 2-2 te maken. Nu bij de 
les zou je denken. Echt niet. In de 
extra tijd van de eerste helft schoot 
Rodney Schulenbarg een vrije trap 
subliem binnen 2-3. Ruststand 2-3 
en sv Twello mocht zich achter de 
oren krabben.

In de tweede helft begon de thuis-
ploeg wel scherp. Nadat Nicky Eek-
huis eerst nog tegen de keeper van 
SVBV had aangeschoten, schoot 
Rick Uninge knap de 3-3 binnen. 
Met Yannick Gorter en Rick Uninge 
op het middenveld liep het veel be-
ter. Rust aan de bal en meer over-
zicht. De volgende minuten had s v 
Twello de wedstrijd op slot moeten 
gooien. Nicky Eekhuis had moeten 
scoren, maar miste in kansrijke po-
sitie. In de 52ste minuut kreeg SVBV 
een vrije trap en de thuisploeg was 
gewaarschuwd zou je mogen den-
ken. Niet dus. Weer wist Rodney 
Schulenbarg de bal schitterend over 
de muur te krullen 3-4. Voor de 
vierde keer liep de thuisploeg achter 
de feiten aan. Nog een half uur had-

den ze om de score om te bouwen. 
De spelers van SVBV mochten hun 
keeper Kevin Bannink wel dankbaar 
zijn. Tim Evers verscheen alleen 
voor hem, maar kreeg de bal er niet 
in. Even later schiet Jesse Knetsch 
tegen hem op en Max Smaal zag zijn 
schot knap gestopt. 

Nadat Cas Platerink voor SVBV nog 
een kansje kreeg was het weer de 
thuisploeg. Teveel mogelijkheden 
om allemaal op te schrijven. Pas in 
de 70ste minuut scoorde Yannick 
Gorter, sterk ingevallen, schitterend 
de 4-4. Henk Tiemens zou gezegd 
hebben: “Echt een vlammend schot 
dat het net deed bollen!” Zat er meer 
in? Zeker, maar het duurde tot de 
84ste minuut voordat Tim Evers s 
v Twello eindelijk en voor het eerst 
op voorsprong zette: 5-4. Nu zette 
SVBV alles op alles om gelijk te ma-
ken. Met corners waren ze gevaar-
lijk. Opvallend dat de verdediging 
van de thuisploeg nu wel bij de les 
was. Na ruim 90 minuten voetballen 
floot de prima leidende scheidsrech-
ter T. Oosterman af.

Volgende week beginnen zoals er in 
de tweede helft gespeeld werd en de 
zekerheden vasthouden. Dan kun-
nen we ook tegen Zutphen een goed 
resultaat tegemoet zien.

Natasja Verheul Apeldoorns 
Kampioen mennen

Klarenbeekse Natasja Verheul Apeldoorns Kampioen mennen.

KLARENBEEK.- Afgelopen za-
terdag werd in Park Berg en Bos 
in Apeldoorn de jaarlijkse Apel-
doornse Ruiter- en Menkampi-
oenschappen (ARK) gehouden. 
Voor veel deelnemers is dit de 
wedstrijd van het jaar. Hij wordt 
verreden op de mooiste locatie 
denkbaar: de mooie speelweide in 
Berg en Bos. Natasja Verheul uit 
Klarenbeek, uitkomend voor De-
venter’85, had zich dit jaar inge-
schreven met Peerke en Kompas 
Gerwin.

‘s Morgens werd er begonnen met 
de vaardigheid. Het unieke van deze 
vaardigheid is dat de menners ook 
de bult bij de vlaggen op moeten. 
Voor veel pony’s een aardige klim.
Met Kompas Gerwin lukt het Na-
tasja Verheul om de snelste tijd van 
de dag neer te zetten en hierbij ook 
alle ballen op de kegels te laten lig-
gen. Zij legden het parcours af in 87 
seconden. Hiermee wonnen zij de 
vaardigheid.
‘s Middags was het tijd voor de dres-
suur. Een proef met een extra moei-
lijkheidsgraad omdat de ring bij de 
ARK niet echt vlak is, maar dat is 
aan de andere kant ook de charme 
van deze wedstrijd. Natasja reed 
met Kompas Gerwin een heel nette 

proef in de M-dressuur die beloond 
werd met 191,5 punt. Hiermee won 
ze de dressuur in de samengevoegde 
klasse L/M.
Maar dat was nog niet alles. Nadat 
al deze bekers en rozetten in ont-
vangst waren genomen en de ere-
ronde gereden was, was het tijd om 
de kampioenen van de ARK bekend 

te maken.
Nog een beetje beduusd reed Natasja 
met Kompas Gerwin naar voren toen 
haar naam werd omgeroepen. Pas 
nadat de deken, sjerp en beker wa-
ren overhandigd en het Wilhelmus 
werd gespeeld drong het eindelijk 
tot haar door dat het na al die jaren 
nu toch echt was gelukt.

Appeltartje 
anders!

Zaterdag is het Lande-
lijke Appelplukdag! Op 
verschillende plekken in 
Nederland kun je langs bij 
een boomgaard om je verse 
appels te plukken. In de 
buurt zijn er helaas geen 
appelboomgaarden die 
meedoen, maar misschien 
heb je wel een appelboom 
in de tuin waar je je dit 
weekend mee kunt uitle-
ven? Appelplukdag bete-
kent in ieder geval één ding en dat is… appeltaart bakken! 

 
Vandaag doe je één dag net als Pippi Langkous. Je klimt in de hoog-

ste bomen en hangt ondersteboven tussen de appels. Heb je zelf 

geen appeltuin in de achtertuin staan? Geen zorgen! Deze appeltaart 

smaakt net zo lekker met appels uit de supermarkt. Dit wordt een 

appelfeesttaart om nooit te vergeten! 
 
Pippi’s lievelingscake: Sockerkaka med Applen 
Dit heb je nodig: 
-24 cm springvorm  
-4 theelepels bakpoeder
-250 gram boter/margarine  
-2 zakjes vanillesuiker
-250 gram suiker   
-snufje zout
-5 eieren    
-ongveer vier appels (Granny Smith of Jonagold)
-275 gram bloem
-3 theelepels kaneel en 2 eetlepels suiker (voor de appels)

En dan? 
Allereerst moet je de oven even verwarmen op 165 graden. Mix dan 

de boter in een kom tot ‘ie zacht en lekker romig is. Het is handig 

om hier een handmixer bij te gebruiken. Al krijg je natuurlijk wel 

flinke spierballen als je het met de hand doet. Misschien is Pippi 

Langkous op deze manier zó sterk geworden? Goed, verder met het 

recept. Doe de 250 gram suiker en vanillesuiker erbij en mix het 

er in ongeveer drie minuutjes doorheen. Voeg nu één voor één de 

eieren toe en wacht na elk ei steeds tot het er helemaal doorheen zit. 

 
Zeef de bloem, het bakpoeder en zout in een andere kom. Giet 

steeds een beetje van het bloemmengsel bij het botermengsel. Niet 

alles in één keer! Mix alles rustig door elkaar tot je geen gekke stuk-

jes of plekjes meer ziet. 
 
Vet nu je springvorm in en strooi er een beetje bloem overheen. Dit 

zorgt ervoor dat de taart straks niet blijft plakken. Giet je cakebeslag 

in de vorm. 
 
Schil nu ook je appels en snijd ze in kleine plakjes of stukjes. Hier 

strooi je de twee eetlepels suiker en drie eetlepels kaneel overheen. 

Zorgt dat je de appels nog even door elkaar husselt, zodat alle stuk-

jes bedekt zijn met een beetje suiker en kaneel. Bedek nu het cake-

beslag in de vorm met een dikke laag appelstukjes. 
 
Zet de taart in de oven (165 graden) en bak ‘m in een uur en tien 

minuten af. Houd de cake wel een beetje in de gaten, want niet alle 

ovens zijn hetzelfde. Wil je testen of de cake gaar is? Prik met een 

satéprikker in het deeg: komt de prikker er droog en schoon uit? De 

cake is klaar! 
 
Als de cake klaar is haal je ‘m uit de oven. Vergeet niet om ‘m nog 

een kwartiertje af te laten koelen, zo kun je de vorm makkelijker 

weghalen. Na het afkoelen kun je de vorm losmaken en de taart op 

een bord zetten. Zin om er echt een feestje van te maken? Serveer de 

taart met karamelsaus of kaneelijs!

Aan tafel metAnne

Aanvulling Grote Actiedag 
De Kopermolen - Het Boshuis 
KLARENBEEK.- Zoals in het artikel van vorige week is vermeld start de 
Grote Actiedag op vrijdag 30 september om 13.30 uur. Wat echter nog 
niet is meegedeeld is het volgende: 

Bij de opruiming van de zolder van 
de Kopermolen-school kwamen er 
dozen te voorschijn met tientallen 
cijferkaarten. Deze kaarten zijn van 
leerlingen die in de jaren 50 tot en 
met 80 van de vorige eeuw de R.K. 
Lagere School bezochten. Er staan 
rapportcijfers op en de desbetref-
fende leerkracht bij wie de leerling 
in de klas zat. Er zijn zelfs cijferkaar-
ten ingevuld door juffrouw Reintjes, 
mevrouw van der Eem, meester 
Schulte, meester Draaisma, meester 
van Dartel, broeder Chrispinus, juf-

frouw Boschker, juffrouw Sciarone, 
juffrouw Scholten, juffrouw Bruins, 
juffrouw Oostendorp, et cetera, maar 
ook van leerkrachten uit een recen-
ter verleden. 

Als je geïnteresseerd bent, kom dan 
naar de Actiedag en je kunt je eigen 
cijferkaart tegen een kleine bijdrage 
meenemen. Het zijn echt collectors 
items! En verder kun je die dag het 
enige echte Boshuis Bier proeven; 
gebrouwen en gebotteld door mees-
ter Harry.

Voorster Hockey Club krijgt geld 
voor nieuw clubhuis
TWELLO.- De Voorster Hockey Club gaat een nieuw clubhuis bouwen. De Voorster Hockey Club heeft een lening 
van 350.000 euro aangevraagd voor de bouw van een nieuw clubhuis en daarvoor heeft de gemeente Voorst een 
100% gemeentegarantie verleend. Sinds september 2010 is de Voorster Hockey Club actief aan de Zuiderlaan 7 
in Twello. De club is ondertussen enorm gegroeid en heeft momenteel 300 leden. Op dit moment is de Voorster 
Hockey Club aan het onderhandelen met verschillende aannemers. In het nieuwe clubhuis komen douches; in 
het huidige clubgebouw ontbreekt dit. 
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Markt Twello van 12.30 tot 
17.30 uur

Uitstapje zeventigjarig 
Scouting Voorst

VOORST.- Met de hele club een dagje uit, dat gebeurt maar zelden. 
Soms zijn er gecombineerde kampen of activiteiten waar een paar spel-
takken aan deelnemen maar op 17 september reisden (bijna) alle Wel-
pen, Scouts, Explorers, Stamleden en Leiding van de ‘jarige’ Scouting 
Voorst af naar Zeewolde om daar een spectaculaire middag te beleven.  

Alle activiteiten pasten perfect in 
het Scoutingthema “Laat je uitda-

gen” . Met onder andere een klim-
toren, tokkelen, trapezesprong ma-

ken, en een  (soms 
hilarische) hin-
dernisbaan met 
teambuildingop-
drachten was het 
een grensverleg-
gende middag. 
En scouting zou 
scouting niet zijn als er niet gekookt 
(natuurlijk outdoor-cooking) en ge-
geten werd: apple crumble en gefri-
tuurde loempiaatjes .  

Doordat de eigen leiding van de 
Hélène H. Wilkensgroep, samen 
met de mensen van EvenBuiten, 
bij alle activiteiten een actieve 
rol had was het mogelijk om dit 
spetterende programma met een 
beperkt budget aan de ruim 50 
HHW’ers aan te bieden. Een meer 
dan geslaagd jubileumuitstapje.  
Alle aandacht gaat nu uit naar 
de Jubileumdag op 25 september 
tussen 13.00 en 16.00 uur. Oud-
scouts: vind de weg naar ons club-
huis en duik even terug in je eigen 
scouting- of padvinderstijd. Bekijk 
en like onze Facebookpagina @ju-
bileumscoutingvoorst of mail naar: 
info@scoutingvoorst.nl  

Deze kat is al twee weken van huis. Vermist van de Oude Binnenweg.
Vermoedelijk zwerft ze ergens rond het Holthuis.

Wie heeft Floortje gezien? Graag contact opnemen 
met Jeroen 06-53891536

Mini-workshop ‘Luxe hapjes maken’
KLARENBEEK.- Woensdagochtend 28 september organiseren de dorpscontactpersonen in 
Klarenbeek een mini- workshop ‘Luxe hapjes maken’ tijdens de inloopochtend in het MFC. 

Tijdens deze workshop maak je zes verschillende hapjes van elk twee stuks. Leuk om op een 
feestje of verjaardag je gasten mee te verrassen. Het gaat om andere hapjes dan tijdens de vorige 
workshop, dus ook de enthousiaste deelnemers van de vorige keer, kunnen weer wat nieuws leren. 
De kosten bedragen tien euro per persoon. Voor alle ingrediënten en materialen wordt gezorgd, je 
dient alleen een bakje mee te nemen waarin je de hapjes mee naar huis kunt nemen. De workshop 
start om 10.15 en de eindtijd is ongeveer 12.00 uur. Aanmelden kan (graag voor 25 september) via 
dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl of via 06 - 12 26 00 21. 

VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

500 gr. Gebakken 
Kibbeling

4 Hollandse 
Nieuwe

Verse Slibtong Verse 
Kabeljauwfilet

Bij ons altijd vers van het mes Tot vrijdag in Twello op de Markt

twitter@vismanjan

Zonder graat & heerlijk gekruid!

Ter plaatse schoongemaakt!

Heerlijke Noordzee vis 
om te bakken!

Heerlijk zonder graat!

samen 
voor

4 voor 500 gr.14.00 10.00

Hollandse Nieuwe ter plaatse gesneden

5e gratis !
10.00

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

�
�

� � �

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

1.99 20.00 12.95

3.99 8.00 3.99

4.99

14.99

BIO 500 GRAM 
 VOOR

1 KILO 
NU 10.99 2 KILO

90 SOFTGELS 
VAN 16.95 VOOR

500 GRAM
NU

1000 GRAM 
VAN 11.99 NU

375ML 
VAN 4.95 VOOR

375 ML 
VAN 5.95 VOOR

2000 ML 
VAN 19.99 NU

VLIESPINDA’S JUMBO
VERS GEBRAND

ACACIA HONING
KNIJPFLES EKO

BLOEMEN HONING
KNIJPFLES EKO

BIO KING SALOMO 
DADELS PRACHTIG MOOI

MAGNESIUM 200
(-CITRAAT) NOVA VITEA

CHOCOLADE PINDA’S 
OF ROZIJNEN
MELK OF PUUR

ABRIKOZEN TURKSE 
A.A. KWALITEIT

BIOLOGISCHE 
KOKOSOLIE 
GEURLOOS

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

“HEERLIJK ZOET EN VOL SAP”

PERSSINASAPPELEN
NU 20 STUKS 399

“VERS UIT EIGEN BOOMGAARD”

ELSTAR APPELS EN 
CONFERENCE PEREN

NU 3 KILO 299
“VAN DE BETUWSE KLEI”

BILDSTAR 
AARDAPPELS

NU 10 KILO599

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

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

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft Klarenbeek: 
bellen naar Apeldoorn: 0900 600 90 
00 Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 Twello/Terwolde/
Wilp: bellen met de Centrale 
Huisartsenpost Salland 0570 50 17 77. 
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m 
vrij geopend van 8.00 tot 17.30. Voor 
spoed recepten buiten deze openings-
tijden kunt u terecht bij Dienst Apo-
theek Salland, gevestigd in de centrale 
hal van het Deventer Ziekenhuis. Tel. 
0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 55 
03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccor-
derment 8. Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 
uur. Voor informatie kunt u bellen 
met de Medipoint Zorglijn 0900-
1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; za-
terdag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt u op werkdagen 
van 17.00-20.00 uur en op zaterdag, 
zon- en feestdagen van 10.00-17.00 
uur terecht bij de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor informatie 
bel met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-17.00 uur, tel. 055 58 898 58. Uit-
leenservicepunt de Benring, Tuinstraat 
51 in Voorst. Maandag t/m vrijdag van 
9.00 - 12.30 uur.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
VéRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de 
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in 
Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van 
nood) en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.30-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. 
Tel. 0570 74 51 11. Voor meer infor-
matie www.meeveluwe.nl 

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren 
zaterdag 10.30-11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar 0571 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl
DIERENARTSENPRAKTIJK 
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren, 
paarden & landbouwhuisdieren. 
Torenbosch 64, Twello, 
Zutphenseweg 50, Klarenbeek. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com
DIERENKLINIEK 
DE IJSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en 
paarden. Voor spoeddienst 24 uur 
per dag bereikbaar 055-3669286. 
Kopermolenweg 11 Klarenbeek. 
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

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 (avond en weekend)
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
Kringloop, Koppelstraat 57, 0571 260183

Voorst
Coop Boogman, Schoolstraat 1, 0575 501257
Trimenzo Zorgcentrum De Benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
Dorpshuis Voorst
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

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

Bij welke boerderij staat of stond dit bakhuisje ?

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

Reactie week 37.
Dit is het voetbalteam met de dames uit Nijbroek. Tijdens 
een uitstapje naar het dierentuin in Rhenen in 1956. Bo-
venste rij links na rechts;  G. Witteveen,  daarvoor mevr. 
Witteveen, ?, en Jan Pannekoek, Jansen, Arie Brink, Jan 
Bonhof, H. Jansen, Menno van Eek, Bertha Eilers, Geert 
Kats, Marinus Veldhuis en Roelof Kats.
Tweede rij; Bouwman,  Minie Veldhius, Riek Kats, Appie 
Troost, Witteveen, Trui van Beek en, Bouwman, ?,   
Voorste rij; Jopie Brink, van Til, Troost, Evert Brink, 
Bouwman en Gait van Beek.
Deze reactie kwam van Riek Kats uit Wijhe (op de foto}.

Donderdag 22 september
Ger.gem.De Vecht-Terwolde, 14.45 
uur ds. J. van Laar (Huwelijksbeves-
tiging).

Zondag 25 september
Ger.gem.De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur leesdienst en 14.30 uur ds. H. 
van Zetten.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur  ds. 
Y. van Neck, gez. dienst in Wilp.   
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 10.00 
uur ds. H. van Marle, 15.00 uur ds. 
H. Lassche.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. J. 
van Ark. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur pastor H. de Jong.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. L. van Prooyen Schuurman. 
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
pater W. Boerkamp.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. Y. 
van Neck, gez. dienst in Wilp.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. E. 
Kl. Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur,  ds. Y. 
van Neck, gez. dienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 pastor Hofstede.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. E. van Spanje, 17.00 
uur ds. M. Barth.

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

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



