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 Voor meer info: www.bello.nl
Dorpsstraat 11, 6964 AA Hall

Tel.: 0313 - 651579    Gratis wifi 

Buffet met live-cooking all-inclusive
Buffetrestaurant & Partycentrum

Ook voor al uw feesten!

5 uur onbeperkt eten en 
drinken voor € 29.95 p.p.
1,5 uur voor € 21.95 p.p.

Elke zaterdag geopend tot 18.00 uur.

499

Elke zaterdag geopend tot 18.00 uur.

2 voor

Vetbollen 
20 stuks, 
per zak 3,99

Koopje

Geldig t/m zaterdag 
24 oktober 2015

www.tuinland.nl Liefde voor groen

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Woensdag 21 oktober, 20.00 uur, 
informatie-avond De Nieuwe Zweep

Wordt De Nieuwe Zweep 
de nek omgedraaid

APELDOORN.- De Raad van State 
(RvS) oordeelde in april 2014, ge-
zien het geluidsniveau en de par-
keerproblematiek bij De Nieuwe 
Zweep aan de Klarenbeekseweg dat 
er geen sprake is van een aanvaard-
baar woon- en leefklimaat voor de 
omwonenden. De, na de RvS-uit-
spraak, vijf ingeleverde akoestische 
onderzoekrapportages van De Nieu-
we Zweep kon de gemeente niet 
overtuigen. Gemeente Apeldoorn is 
voornemens het bestemmingsplan 
van De Nieuwe Zweep te wijzigen, 
wat na 80 jaar het einde zou kunnen 
betekenen van het bedrijf. 
Hans Bosch en Ayhan Sahin namen 
op 1 december 2008 de exploita-
tie op zich van De Nieuwe Zweep, 
huurden het bedrijf van Karel Las-
sche en het bedrijf onderging een 
metamorfose. In totaal werd 1,2 mil-
joen geïnvesteerd om het bedrijf te 
moderniseren en gezond te maken. 

Feestzaal en café
De bestemmingsplanwijzigingen 

zijn qua geluidsniveau gericht op de 
feestzaal en café.  
De feestzaal wordt in dit nieuwe 
plan ingedeeld in categorie 1 (was 
2). Gestelde houdt in dat er bijna 
geluidloos feesten en diners mogen 
worden gehouden. De ‘parkeer-
plaats achter de feesttent kreeg van 
de gemeente een agrarische bestem-
ming waardoor er niet meer mocht 
worden geparkeerd. 

Gevolgen
De bestemmingsplanwijzigingen 
kunnen inhouden dat de leiding 
en het personeel op straat komen 
te staan. Afgelopen vrijdag werd 
het personeel officieel medegedeeld 
dat de voorkant, het cafégedeelte, 
per zondag 1 november 2015 dicht 
gaat en gehoopt wordt dat de par-
tijen en feestjes die nog geboekt zijn 
doorgang kunnen vinden. Daarnaast 
wordt in het dorp carnavalsviering 
onmogelijk gemaakt en het kinder-
speelparadijs, ontmoetingsplaats, 
feestlocatie en alle andere sociale 
activiteiten zal dan komen te verval-
len. 

Initiatiefgroep
Vanuit de Klarenbeekse bevolking is 
er een initiatief/actiegroep ‘De Nieu-

we Zweep moet blijven’ ontstaan. 
Vanuit de actiegroep is een petitie 
verspreid. Deze kan ingeleverd wor-
den bij De Nieuwe Zweep, DCO (3 
locaties) en Plus Imanse. Daarnaast 
kan de petitie ook online getekend 
worden: http://www.petities24.
com/denieuwezweepmoetblijven

Extra info en informatieavond
Vanavond om 20.00 uur is er een 
informatieavond in De Nieuwe 
Zweep. Extra informatie via https://
www.facebook.com/denieuwe-
zweepmoetblijven

Griezelen 
in Twello
TWELLO.- Kom griezelen in Twello 
op vrijdag 30 oktober van 18:00 uur 
tot 21:00 uur. In het centrum wordt 
je op deze koopavond verrast door 
griezelige figuren en etalages. Samen 
met scouting de Vundelaar en vrij-
willige griezels kunnen kinderen sa-
men Halloween pompoenen maken 
en zich laten schminken. Wanneer 
je verkleed naar het centrum komt 
ontvang je een  ‘treat’ in de winkels 
of word je verrast door een grieze-
lige act. Wil jij deelnemen aan deze 
avond samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes? Meld je dan nu gratis 
aan samen met een ouder op info@
intwello.nl. Ook vrijwillige griezels 
kunnen zich via dit e-mail adres 
aanmelden. Voor meer informatie 
kijk op www.intwello.nl.

Brengdag voor 
kerstmarkt
VOORST.- Op vrijdag 11 december 
wordt er weer een kerstmarkt ge-
houden door de RESKEVO (Restau-
ratie Kerk Voorst). Net als vorig jaar 
is de markt in de kerk dus ongeacht 
het weer kunt u rustig over de kerst-
markt wandelen:  genieten van de 
“oude” kerk en tevens leuke spullen 
kopen. De opbrengst is voor het on-
derhoud van het kerkgebouw.
Wegens groot succes wordt dit jaar 
voor de tweede maal de herdertjes-
tocht georganiseerd. Op dit moment 
zijn er nog niet genoeg spullen om 
de marktkramen te voorzien van 
leuke (kerst)spullen. U kunt daar 
een bijdrage aan leveren door onge-
bruikte kerstspullen als tafelkleden, 
kerstartikelen en kunstkerstbomen 
te brengen naar de familie Smeenk 
(camping de Adelaar). Kerstmarkt: 
25 oktober, tussen 9.00 en 13.00 uur 
bij camping De Adelaar

Uw petities kunt u ook hier deponeren. 

www.beddenhuis.nl

Div. SUPERDEALS

Twelloseweg 79,  Terwolde 
Tel.: 0571-290641

ZONDAG 25 okt. 
GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

Zondag
geopend

11.00 - 17.00 uur

Zie onze advertentiepagina elders in deze krant

Kom en profiteer!

Twelloseweg 79 
Terwolde | 0571-292056 

www.marismode.nl

Uw woon- 
en slaapadviseur

Wintertijd
In de nacht van zaterdag 24 

op zondag 25 oktober gaat de 
wintertijd weer in. Vergeet niet uw 

klokken één uur terug te zetten.

Verwenmiddag 
mantelzorgers 

gemeente Voorst

JOTA-JOTI weekend 
bij Scouting

Lezing en concert ter 
ere van Lebuïnus

http://www.petities24.com/denieuwezweepmoetblijven
http://www.petities24.com/denieuwezweepmoetblijven
https://www.facebook.com/denieuwezweepmoetblijven
https://www.facebook.com/denieuwezweepmoetblijven
https://www.facebook.com/denieuwezweepmoetblijven


Familieberichten 
Overlijdensberichten kunt u opgeven 
tot dinsdagochtend 10.00 uur.
Geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, 
dankbetuigingen, jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur.
U kunt deze berichten mailen naar: 
info@voorsternieuws.nl 
of inleveren bij:

Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
Telefoon: (0571) 27 61 91

Op maandag 26 oktober a.s. zijn wij 
60 jaar getrouwd. Wilt u ons hiermee 

feliciteren dan bent u op genoemde datum 
van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur 

bij Restaurant Pijnappel, 
Hoofdweg 55 te Klarenbeek.

Chris & Nies
Aalpoel-Kamperman

H.H. Wilkensstraat 20, 7383 CJ Voorst

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Als ervaren uitvaartverzorger in de regio Zutphen en 

omstreken weet ik dat een betekenisvolle manier van 

afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom 

ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van  
een begrafenis of crematie. 

U kunt mij bellen op 0313 769 005 of 06 188 853 82.

Yarden & Lucía Uitvaartzorg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 

0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden-lucia.nl

   “Ik help 
u graag bij 
   een goed 
   afscheid.”

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

- 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

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

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)
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Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

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

Voor hen die ik achterlaat:

vaarwel en wees tevreden. 

Wij danken u voor uw warme medeleven na 
het overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma

Maria Hendrika 
Huis in ‘t Veld - Biezeman

- Mieke -

Uw blijken van medeleven zijn ons tot steun 
geweest.   

Benny en Bianca
     Brigitte, Bohdi
Hans
Dennis, Joey

Twello, oktober 2015
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Wij werken aan het spoor 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 2 op 3 november op het 
traject Apeldoorn - Deventer een slijptrein.
Woont u in Teuge of Twello in de buurt van dit spoor, 
dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling 
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens 
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).Quabbenburgerweg 21, Terwolde, 

Tel. (0571) 29 08 03, Mob. 06 10 51 66 55

www.hoveniersbedrijfjutten.nl

Najaarsactie 
beplantingen!

Nieuwe beplanting nodig? 
Bij ons kunt u terecht 

voor hagen, bomen, planten en 
zoden van hoveniers kwaliteit.

15% groene korting
Vandaag besteld morgen geleverd
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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
Marcel van Raan
Donderdagavond 19.00-21.00 uur
Politiebureau, Veilingstraat 30
NIjbROEk
Teuge en Twello boven spoorlijn
Roos Kok
Elke 2e maandag van de maand
19.30-20.30 uur, Dorpshuis Arend
kLARENbEEk
Cengiz Kara
Elke 3e woensdag van de maand
19.00 uur-19.30 uur
Multifunctioneel Centrum 
WILP/VOORST/buSSLOO/
STEENENkAmER
Frans van Dijk
Elke 1e dinsdag van de maand
Wilp 19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de 
Pompe
Voorst 20.00 - 20.30 uur, Dorpshuis 
Voorst

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft
klarenbeek: bellen naar 
Apeldoorn: 0900 600 90 00
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
de Centrale Huisartsenpost Salland 
0570 50 17 77. 
DIENST APOThEEk SALLAND
De apotheek in Twello is van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze 
openingstijden kunt u terecht bij 
Dienst Apotheek Salland, gevestigd 
in de centrale hal van het Deventer 
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSkuNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA kRAAmZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YuNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag 
bereikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg
mEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINkEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Rac-
corderment 8. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 13.00 uur. Voor informatie kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAm; uITLEEN 
huLPmIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: 
maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30 
uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u 
op werkdagen van 16.30-20.00 uur 
en op zaterdag, zon- en feestdagen 
van 10.00-16.00 uur terecht bij Zorg-
centrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 
5 in Apeldoorn. Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-12.30 uur, tel. 055 58 898 58.
SENSIRE ALGEmEEN 
mAATSchAPPELIjk WERk
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.
SENSIRE ThuISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnum-
mer 0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
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 
hulpvragers in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. U kunt ook bin-
nenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
buuRTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIAbETESLIjN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in geval 
van nood) en over de producten en 
diensten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEkERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.30-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
mEE VELuWE VOOR mENSEN 
mET EEN bEPERkING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappelijk 
Netwerk Voorst, inloopspreekuur bij 
Kulturhus op werkdagen van 09.00-
14.00 uur. Tel. 0570 74 51 11. Voor 
meer informatie www.meeveluwe.nl 

DIERENkLINIEk TWELLO
Dierenarts voor huisdieren 
zaterdag 10.30-11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar 0571 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl
DIERENARTSENPRAkTIjk 
DE DRIEhOEk
Zutphenseweg 50, 7382 AM 
Klarenbeek. Torenbosch 64, 7391 
CA Twello. Voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar op ons 
centrale tel. 055 301 22 55. 
Voor meer informatie  
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

Schilderij gemaakt van mooi een plekje op de “Voorsterklei”. Waar kan dit zijn geweest?

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 42.
Dit is mevr. R. Straatman-Pol met haar zoon Gerard bij de boer-
derij ,,Dijkseinde’’ aan de Oude Wezeveldseweg 7, Twello. Deze 
foto is van rond 1955. Er kwamen vele reacties o.a. van Gerard, 
Th. Boesgoed, Terwolde, B. Debets en mevr. Verheul uit Twello, 
Oskar Swartjes (kleinzoon) en mevr. A. Hulleman uit Klaren-
beek.

Reactie week 41.
Enkele namen van de groep supporters  V.enK. zijn op de ach-
terste rij zesde van rechts is mijn vader J. Jansen, voorheen op 
een na de langste melkboer van Nederland.  J. Jansen met een 
lengte van 2.03 meter uit Twello. (zijn zoon was 2.06 meter). Op 
de derde rij vierde dame  van rechts is mijn moeder J.H. Jansen- 
van Voorst. Deze reactie kwam van Anje Dalhuisen-Jansen .

Zondag 25 oktober
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur leesdienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
J. Kapper.  
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. W. Roos, 15.00 uur ds. H. 
van Marle.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. G. 
v/d Top.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. E. Fokkema.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. M. Valk, 11.30 uur ds. M. 
Valk en ds. E. Rijks.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
mevr. R. Vermeltfoort.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. M. 
Bassa. 
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. E. 
Kl. Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 19.00 uur  ds. K. 
Roffel (Wilp 1250 jaar Futuristische 
dienst in ijsfabriek).
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastor Hofstede. 
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. E. Mijnheer, 17.00 uur 
ds. J. Veldhuizen.

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.
naastenhulpvoorst@gmail.com

Vermiste en gevonden huisdieren

Ik ben als vermist opgegeven vanaf 
de Rijksstraatweg te Twello.

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, zwart op de kop en rug, 
rode vlek op het voorhoofd, witte 
snuit, borst en poten: Rijksstraatweg, 
Twello.
Grijs gestreepte kater, witte bef, vlek 

tussen de voorpoten, witte buik en 
voetjes voor, achter witte sokjes, 
mager en doof: Kanaal Zuid, Klaren-
beek.

Gevonden 
Zwart poesje met wit vlekje op de 
borst: Zuiderlaan, Twello.

Grijs gestreepte poes met beige vlek-
jes, beige streep over de neus, drie 
beige voetjes, witte snorharen, een 
hoektand afgebroken, vrij klein: 
Kneuterstraat, Wilp. 
Grijs gestreepte kat met voor witte 
sokjes, achter witte kousen, tel. nr. 
bij de chip is afgesloten: Iordensweg, 
Twello.

Sterker worden 
   na echtscheiding.

www.cjgvoorst.nl/kies

mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi/


MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Stihl going 
Strong

Keukens, tegels 
en sanitair 

www.gijsbertsbv.nl

5000 m2 showroom!

Vlijtseweg 190  |  7317 AM Apeldoorn  |  Tel.: 055 5219175  |  info@gijsbertsbv.nl  |  www.gijsbertsbv.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur  |  vrijdag 09.00 - 21.00 uur  |  zaterdag 09.00 - 16.00 uur

IN ONZE VERNIEUWDE TEGELSHOWROOM
DE LAATSTE TRENDS

Romaterweg 8, 7391 TW Twello, 
Nieuwbouw bij Zwembad De Schaeck
info@schoonheidssalonbeautycol.nl
www.schoonheidssalonbeautycol.nl

Bel voor meer informatie of een 
intake gesprek 06-40222681

 

START MET DEFINITIEF ONTHAREN
Nooit meer scheren, harsen of epileren start nu met 
defi nitief ontharen en heb er volgende zomer al profi jt van.

Oksels 59,00 29,50

Bikinilijn 79,00 39,50

Bikini volledig 99,00 49,50

Onderbenen 159,00 79,50

50% KORTING 
op de gehele behandeling

* gratis en vrijblijvend intake gesprek

Oliehandel.nl zoekt ter uitbreiding van het magazijn een Leerling 
magazijnmedewerker. Voor 32/40 uur. 4 dagen werken en 1 dag 
opleiding behoort zeker tot de mogelijkheden. Wij zijn dan ook een 
erkend leerbedrijf. Oliehandel.nl is snel groeiend onderdeel van 
Oliehandel de Croon b.v. te Twello, waarmee wij via de online markt 
olie, brandstof, smeermiddelen en aanverwante artikelen verkopen. 

De magazijnmedewerker werkt in een klein team aan het managen van 
de logistieke processen in de organisatie. We zijn  zeer afhankelijk van 
gecontroleerde logistieke processen omdat de beschikbaarheid van de 
materialen evenals een goede beheersing van de voorraadniveaus, 
cruciaal is voor de bedrijfsvoering van het bedrijf. 

Taken:
• Expeditie
• Goederenontvangst
• Order picking
• Intern transport
• Distributie management

Wij bieden je een salaris conform C.A.O. De mogelijkheden om je kennis 
doormiddel van een opleiding te verbreden met doorgroeimogelijkheden 
voor de toekomst. 

Heb je interesse mail dan je C.V. naar: Info@oliehandel.nl 
en/of bel met 088-0323300 en vraag naar Dhr. J. de Croon.

Functie-eisen:
• MBO werk en denkniveau. 
• Ervaring is niet noodzakelijk, 
  dit is een starters functie.
• Resultaatgericht, praktisch en accuraat
• Goed begrip van logistieke informatiesystemen
• Stressbestendig & teamspeler
 

Vacature Oliehandel.nl
Leerling BBL Magazijnmedewerker
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de aed’s zijn gedurende 
openingstijden beschikbaar op de 
volgende locaties:
 

bussloo
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

Terwolde
café restaurant dorpszicht
Dorpsstraat 59, 0571 292022
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.
Woningstichting goed Wonen
Marktplein 110, 0571 277980
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
Duistervoordseweg 11, 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 twello
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
Aanwezig in het magazijn achter de keuken 
onder openingstijden van ‘t Kruiwerk
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, 

(24 uur per dag bereikbaar)Steenenkamer
buurtvereniging steenenkamer
Mr. Van Marlestraat 12. 24 uur per dag 
toegankelijk, hij is echter wel opgeborgen in een 
met pincode beveiligde kast. Via aanmelding bij 
AED-Locator krijgen AED-bedieners in geval van 
nood (dus als 112 gebeld is en de AED nodig is) 
per sms de pincode en locatie toegestuurd.
bowling de Worp
Twelloseweg 1a, 0570 612869

Oproepen via 112

AED’s

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!

Huisvesting vluchtelingen
wordt problematisch
TWELLO.- Permanente woningen voor vluchtelingen zijn niet voorhan-
den als de gemeente meer asielzoekers met een verblijfsvergunning (sta-
tushouders) moet huisvesten. Ijsseldal wonen zegt geen extra wonin-
gen beschikbaar te hebben als er meer statushouders naar de gemeente 
Voorst komen dan op dit moment het geval is. Dat bleek maandagavond 
tijdens een inspreekavond bij de gemeente. 

In 2015 biedt Voorst plaats aan 
45 statushouders, voor 2016 ligt 
dat percentage vermoedelijk der-
tig procent hoger, rond de zestig 
statushouders. IJsseldal zegt dat 
haar grens bereikt is met het hui-
dige aantal van 45. Zij verwacht 
daar in 2015 zo’n twaalf wonin-
gen voor nodig te hebben. “Als er 
meer woningen nodig zijn, moe-
ten we creatief denken”, aldus di-
recteur Yolanda Winkelhorst van 
IJsseldal Wonen. “We zullen dan 
moeten kijken of er bijvoorbeeld 
kantoren omgebouwd kunnen 
worden of dat er containerwonin-
gen gerealiseerd kunnen worden.” 
Winkelhorst benadrukt dat de si-

tuatie niet ten koste mag gaan van 
de huidige woningmarkt. Ze geeft 
aan als woningcorporatie op zoek 
te zijn naar het evenwicht tussen 
belangen voor Voorster woningzoe-
kenden, belangen van de wijken en 
belangen van vluchtelingen. “We 
denken graag mee over een hoger 
aantal statushouders om te huis-
vesten, maar liever niet binnen de 
huidige sociale woningvoorraad.” 
De gemeente Voorst trekt de ko-
mende jaren structureel EUR 
200.000 uit voor het vluchtelingen-
beleid. Wethouder Pinkster (CDA) 
gaf in antwoord op vragen van D66 
raadslid Lasance aan nog geen con-
creet doel voor dat bedrag te heb-

ben. “Je kunt denken aan bijvoor-
beeld menskracht en huisvesting, 
maar we hebben het geld vooral 
gereserveerd om het beschikbaar 
te hebben op het moment dat het 
snel nodig is.” Pinkster gaf boven-
dien aan open te staan voor extra 
inspanningen bovenop de wette-
lijke verplichting om zestig status-
houders te huisvesten in 2016. “We 
zijn altijd bereid na te denken over 
de mogelijkheid meer statushou-
ders te huisvesten of statushouders 
sneller te laten komen als zij toch al 
voor Voorst op de lijst staan.” Hoe 
één en ander definitief vorm gaat 
krijgen is nog onbekend. Pinkster: 
De nota die nu voorligt is een ba-
sis, hiermee gaan we verder vooruit 
kijken naar bijvoorbeeld mogelijke 
opvanglocaties. We hebben op dit 
moment nog geen concrete plekken 
in gedachten. Pinkster verwacht 
voor het eind van het jaar een plan 
klaar te hebben liggen. 

Gaslek Karel Doormanstraat
TWELLO.- Aan de Karel Doormanstraat in Twello is maandagavond om-
streeks 19.40 uur de brandweer opgeroepen vanwege een mogelijk gaslek. 
Ter plaatse werden bij verschillende putten hoge percentages gas gemeten. 
De straat werd voor verkeer afgesloten. Liander was ter plaatse om uit te 
zoeken waar het lek vandaan kwam en dit op te lossen.

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur

ma en do 19.00-19.30 uur

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

Laparoscopische 
sterilisaties 
Een mond vol, dat geven we meteen toe! Voor ons is het al lang 
gesneden koek, want deze vorm van opereren passen we al jaren 
toe. Met succes en naar volle tevredenheid, voor alle partijen 
(eigenaren, dierenartsen en niet in de laatste plaats de honden).
We hebben het natuurlijk over de “kijkoperatie”. Met behulp 
van een klein cameraatje en een net zo klein tangetje op een 
lange steel opereren we in de buik van de hond. Op deze manier 
kunnen we de eierstokken van de teef uit de buik halen zonder 
er hardhandig aan te hoeven trekken. Het gebruik van een 
“ligasure”, een soort sealapparaat dat bloedvaten dicht brandt, 
zorgt ervoor dat er geen bloedingen optreden en bovendien er 
geen hechtmateriaal in de buik achterblijft. Terloops inspecteren 
we de buik nog even van binnen nu we er toch zijn en klaar is 
kees. De twee piepkleine sneetjes (1 cm) hechten we in de huid 
met oplosbaar hechtdraad zodat er naderhand geen hechtingen 
meer verwijderd hoeven te worden.
De voordelen van deze vorm van onvruchtbaar maken van de teef 
zijn zo overtuigend dat wij de vroegere methode van sterilisatie al 
geruime tijd volledig hebben verlaten (met uitzondering van héél 
kleine hondjes). 

Graag adviseren we u persoonlijk op het gebied van sterilisatie 
van uw hond. En natuurlijk op alle andere gebieden die de 
gezondheid van uw dier aangaan!

Vluchtelingenopvang oude 
Rabobank wordt gedoseerd
TWELLO/VOORST.- In de oude Rabobank in Voorst blijft het komende half-
jaar regelmatig plek voor crisis noodopvang. Dat zegt burgemeester Jos Pen-
ninx na evaluatie van de eerste opvang eerder deze maand. Voorst heeft bij 
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangegeven dat er na ver-
trek van een groep steeds twee weken zonder opvang moeten volgen. Pen-
ninx: “We willen recht doen aan de vluchtelingen die we opvangen, maar 
vooral ook aan de buurt en ook aan onze eigen organisatie. Even rust na 72 
uur opvang vinden wij gewenst.” Deze constructie houdt in dat er ongeveer 
tien keer een groep vluchtelingen opgevangen kan worden, vanaf maandag is 
het pand weer beschikbaar. De buurt is gistermiddag geïnformeerd.



PUNTJES

De mooiste 
brillen vind je 

bij ons

Koopt u een 
2e complete bril 

dan is bij de 2e bril 
één glas gratis!

Duistervoordseweg 12a  Twello  T. 0571 273271  

Volop herfst chocolade 
en speculaas producten

Vrijdag vanaf 12.00 uur 

vers gebakken 
appelbeignets
& oliebollen

Vanaf heden iedere maandag geopend!

oducten

urr 

d d!d d!

Voor leuke korting!

Zie onze coupons op

www.debanketbakkerij.nl

 

Pe
utercentrum

voor spel en ontwikkeling

Peutercentrum De Kruimelkring
Abraham Kuyperstraat 3 Twello

www.dekruimelkring.nl 

SCHOLENMARKT
NAAR WELKE BASISSCHOOL IN TWELLO GAAT UW PEUTER?

28 OKTOBER 19.15 - 21.00 UUR
DE KRUIMELKRING TWELLO

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

autoverlichting-Carrosserie-
delen-Radiateuren. www.
autopartstwello.nl Tel. 

055-3231551

div. stroken hpl merk 
trespa v.a. €4,99/m1 & hpl 

stukken v.a. €1/st. Bel 
Griffioen Teuge 06-

41015473/055-3231307. Ook 
op Marktplaats.

paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

dagen herbalife testpakket. 
Bel. Jantina (0570) 617660 

www.ikwilproeven.nl
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Meer weten over wonen in Huis Hunderen?
t: 088 - 165 16 50

e: info@huishunderen.nl
a: Hunderenslaan 7  te Twello

www.huishunderen.nl

•	particuliere	woon-	en	zorgvoorziening	voor	ouderen	met	
problemen	t.a.v.	het	geheugen	en	de	regie	over	het	leven,	
zoals	bijvoorbeeld	dementie,	en/of	lichamelijke	beperkingen.

•	warme	en	persoonlijke	zorg	door	een	professioneel	zorgteam
•	welzijn	aansluitend	bij	de	wensen	en	belevingswereld	van	de	
bewoners

•	19	wooneenheden	verdeeld	over	het	volldige	gerenoveerde	
landhuis	en	koetshuis

•	wonen	in	een	historische	omgeving		
met	het	comfort	van	nu

•	kleinschalig
•	wekelijks	live-concerten

	Nog wooneenheden       
         beschikbaar! 

Opening 
december 2015

Voorst Schrijft 
Geschiedenis 
op visite op 
Wolfsweerd
VOORST.- Op zaterdag 24 oktober 
organiseert de Oudheidkundige 
Kring Voorst een visite bij boerderij 
de Wolfsweerd aan de Wellenberg-
weg op de Voorsterklei.
“Vanaf de 15de eeuw kregen de 
weerden op de klei een naam. Soms 
werden ze genoemd naar een per-
soon, zoals de Wolfsweerd. Een 
leenacte uit 1619 noemt als eerste 
de Wolffsweert. Een notariele acte 
uit 1896 noemt ‘Het Boerenerve de 
Wolfs- of Wullen-weerd, bestaande 
uit een boerenhuis met Landheers-
kamers. Op de sluitsteen in de ach-
tergevel staat het jaartal 1798”  - naar 
D. Otten.
In de boerderij bevindt zich nog een 
ongeschonden kamer met bedstee 
en broodkast. Ook de landheerska-
mer is nog te zien.

Datum: 24 oktober; Wellenbergweg 
3, Voorst. Aanvang: 10.00 uur
Aanmelden via info@okvvoorst.nl is 
nodig in verband met de koffie.
De ingang van de (verlegde) Wellen-
bergweg vindt u bij de terp van de 
familie Wijers, Voorsterklei 13.

Verwenmiddag mantelzorgers 
gemeente Voorst
TWELLO/VOORST.- Ieder jaar wordt er rond de landelijke ‘Dag van de 
mantelzorg’ 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 zaterdagmiddag 7 november. het 
landelijke thema is dit jaar ‘Laat je zien’. 

Mens en Welzijn Voorst organiseert 
in samenwerking met Rotary Voorst 
en Hotel Bussloo/ Restaurant Intens 
een verwenmiddag voor alle man-
telzorgers uit de gemeente Voorst. U 
kunt kiezen uit een kleurworkshop, 
een stijlworkshop een manicure-
workshop en speciaal voor de man-
nen een barbierworkshop. Daarnaast 
kunt u terecht voor make up- advies, 
een stoelmassage of voetmassage. 
Er is een bier- en wijnproeverij en 
Restaurant Intens wil op culinair 
gebied graag laten zien wat het te 
bieden heeft. Rotary Voorst heeft 
de organisatie van deze middag 
mogelijk gemaakt door daarvoor fi-
nanciële middelen beschikbaar te 

stellen. Rotary Voorst heeft ook geld 
beschikbaar gesteld voor jonge man-
telzorgers. Jonge mantelzorgers zijn 
kinderen/jongeren in de leeftijd van 
8 tot 23 jaar die met zorg opgroeien. 
Zij worden uitgenodigd voor een 
Fundag op zaterdag 28 november 
in het Dolfinarium in Harderwijk. 
Er is een spetterend programma sa-
mengesteld en zij kunnen allerlei 
workshops volgen. Kent u jonge 
mantelzorgers geef hen dan vast op, 
dan krijgen zij informatie over deze 
bijeenkomst toegestuurd.

Bent u mantelzorger en komt u uit 
de gemeente Voorst dan kunt u zich 
voor de mantelzorgmiddag van 7 

november opgeven vóór zaterdag 24 
oktober bij: Mens en Welzijn Voorst 
t.a.v. Conny Kalker, 
Jachtlustplein 11, 7391 BW Twel-
lo. Tel: 0571 279090 of mail naar: 
c.kalker@mensenwelzijn.nl. 

Bij opgave graag de volgende gege-
vens doorgeven: persoonsgegevens, 
telefoonnummer en emailadres. 
Wilt u ook aangeven van wie u man-
telzorger bent en wat diegene man-
keert. Daarnaast willen we weten 
naar welke workshop u eerste en 
tweede voorkeur uit gaat. Heeft u 
geen vervoer of kunt u binnen uw 
eigen netwerk geen opvang vinden, 
geef dit dan aan, dan proberen wij 
dit voor u te regelen. Wanneer u zich 
op heeft gegeven wordt u 7 novem-
ber verwacht van 13:30 uur tot 16:30 
uur in Hotel Bussloo/Restaurant 
Intens, Bloemenksweg 38, 7383 RN 
Voorst. 

Mooie novembermaand bij 
Stichting Cultuur Kleine Noordijk 
TWELLO.- In de herfstige novembermaand is op landgoed kleine Noor-
dijk warmte, sfeer en gezelligheid te vinden door een bezoek te brengen 
aan één of beide voorstellingen die dan op de agenda staan. 

Op 1 november 15.00 uur: king 
Lear door joris Lehr
In een kleine, intieme setting van het 
koetshuis kan het publiek genieten 
van een vertolking van Shakespeare’ 
s drama King Lear door Joris Lehr. 
Met alleen een stuk touw, mime, 
taal en spel weet de razendknappe 
acteur een wervelende, geestige en 
spannende voortelling neer te zet-
ten. Hij vertelt het beroemde verhaal 
over waarheid en verzoening door 
de ogen van de nar van de koning. 
De dwaas die als enige de waarheid 
spreekt en die grappen blijft maken, 
ook als de koning alles kwijt is. 

29 november 15.00 uur: ‘beste 
meneer halsema’ door marijn 
brouwers
Deze voorstelling is een eerbetoon 

aan het leven en werk van de in 
1984 overleden cabaretier, liedver-
tolker, musicalacteur, RV- en ra-
diopersoonlijkheid Frans Halsema. 
Marijn Brouwers schrijft brieven 
aan hem. Brieven aan de man die 
hij bewondert en die 30 jaar geleden 
in het huis tegenover hem woonde. 
Hij schrijft wetende dat zijn idool ze 
nooit meer zal lezen. Marijn Brou-
wers is een fantastische zanger die 
je meeneemt in het verhaal van het 
lied. Aldus een recensie uit Trouw!

Kaarten kosten  EUR 20,00 p.p. in 
de losse verkoop en EUR 15,00 p.p. 
voor vrienden van de SCKN, dit is 
inclusief koffie/thee en een con-
sumptie. 
www.stichtingcultuurkleinenoor-
dijk.nl Joris Lehr als Koning Lear. 

17e editie Schrijverscafé 

Kindertaal en andere onzin…
TWELLO.- Veel volwassenen pas-
sen hun taal aan als ze met kin-
deren praten of dieren.  Zinnen 
worden grammaticaal gesimplifi-
ceerd. Vaak ontstaan er fantasie-
woorden en bijnamen die binnen 
eigen gezinnen worden begrepen 
maar zelden daarbuiten. Tijdens 
de bijeenkomst in het Schrijvers-
café in de Statenhoed leidde dat 
afgelopen vrijdag tot hilariteit. 

De één leest een gedicht voor en een 
ander zijn verhaal. Over namen die 
de kinderen elkaar gaven in hun 
jeugd, maar die nu – op 60jarige 
leeftijd – weer zijn verdwenen. Over 
kindertaal die door ouders soms 
niet wordt begrepen, maar ook over 
Wibra-onderbroeken in een tas die 
angstvallig verborgen wordt gehou-
den. 
Men vraagt zich af waar ze gebleven 
zijn, die eerste woorden uit de kin-
dertijd. Die onbezwaarde tijd waarin 
de wereld nog heel was. Pratende 
dieren komen langs, er is een bezoek 
aan het circus en ook schuttingtaal 
blijft niet uit. Streekdichter Tinus 
keert even terug naar zijn kinder-
jaren op De Wingerd. Het gaat over 
juffrouw Das, de streng gelovige, 
over Meester Niekamp, de meester 
die geregeld kinderen liet nablijven 
en over Meester ter Maat, die plots-

klaps dood neerviel. 
Joop zorgt weer voor hilariteit door 
zijn bizarre verteltrant. Zijn verhaal 
gaat over een buurvrouw en haar 
kinderachtig taalgebruik als ze ver-
telt over haar dierenavonturen en 
het kindertaalgebruik bij bejaarden, 
waarbij men iemand niet zelden 
aanspreekt in de derde persoon: 

“Gaat meneer Jansen vanavond nog 
naar de bingo?” En dan is er Mieke, 
met al haar verdriet over het gemis 
van een hond. En zo is er niet alleen 
kindertaal maar komen ook veel 
emoties naar boven, want tenslotte 
mag iedereen zelf bepalen wat hij 
tijdens het Schrijverscafé met de an-
der wil delen. 

Er is een mix van grappige en droevige verhalen…..

Scouting Gelre Groep 
gaat internationaal 
TWELLO.- De welpen van de zaterdagmiddaggroep Scouting Gelre groep uit 
Twello hebben op 17 oktober j.l. meegedaan aan allerlei activiteiten op het 
gebied van communicatie en internationaal die de Scoutinggroep President 
Steyn in Diepenveen organiseerde ter gelegenheid van de JOTA: Jamboree 
On The Air. De JOTA is een jaarlijks terugkerende activiteit voor scouts van 
over de hele wereld waarbij men in contact komt met scouts uit andere lan-
den via zendapparatuur. 
Daarnaast is er ook nog de JOTI: Jamboree On The Internet. In 2014 deden 
1.3 miljoen scouts mee aan de JOTA-JOTI uit 157 landen. De welpen deden 
mee aan leuke en uitdagende spellen in een groepje bestaande uit welpen 
van de Gelre groep, van de Pres. Steyngroep en van de James Lovellgroep 
uit Bathmen. Spellen die te maken hebben met communicatie, non-verbaal 
en verbaal. Zo mochten ze ook via de zendapparatuur met scouts uit andere 
plaatsen in Nederland praten. Kortom, weer een leuke activiteit voor de za-
miwelpen. Meer informatie: www.gelregroep.nl 

Gerardus kalender 2016
TWELLO.- Vanaf heden kan de Gerardus Kalender 2016, a 6,75 euro, besteld 
worden bij mevr. Annie Hagen, IJsseldijkstraat 39 (Pioniershof) in Twello. 
Telefoon 0571 272563. Mobiel 06 10320529. Mail: W.hagen75@upc.nl
Het bezorgen van de kalender is ook mogelijk.

mailto:W.hagen75@upc.nl


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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

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

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

 
 
 
 
 

GA GOED HET NIEUWE JAAR IN 
 

Sluit het oude jaar goed af met een  

Kerstpakket uit de streek 
 
Bij ons kun je je pakket zelf samenstellen met 
producten van meer dan 30 regionale leveranciers. 
In elk aantal, voor elke gewenste prijs. 
Met lekkere hapjes van ontbijt tot borrel. 
Food en non food, fair trade, eko of niet eko. 

     
     Samen maken we het verschil! 
 

Kom eens langs in onze winkel of neem contact op 
via info@hofvantwello.nl of bel 06-51407980 
 

Hof van Twello     Rijksstraatweg 17a    7391 MH Twello 
www.hofvantwello.nl 

 
 

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

www.buurmantwello.nl

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.15 1.15

9.00

0.951.35

Varkenslever of speklever
uit eigen worstmakerij

Bekijk onze BBQ folder op
www.buurmantwello.nl

Eigengemaakte Paté
boeren, champignon, 
peper of créme

Vrijdag 23 oktober 2015 
proeverij Pauls Pie
Paul komt zelf zijn ambachtelijke pie’s 
laten proeven tussen 10.00 en 17.00 uur.
original, beef, thais
chicken of saté

Flinstones
uit eigen keuken

Kip Grillworst
uit eigen worstmakerij

22 t/m 26 oktober 2015

100 gram 100 gram

3 voor

100 gram100 gram
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Rookworst 
steak

145

Een varkenssteak met spek en

rookworst, ideaal voor bij de

stamppot.

100 gram

V iijd 223 kkt b 2015V

RRookworst

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

9.95

2.25

1.79

Vers gebakken

Visfriet

Combinatie voordeel

4 Maatjes Haring + 
1 Gestoomde Makreel

Zalmfilet à la minute

portie

100 gram

tweet van de week: Je moet 
winnen, het gaat niet om 
lekker spelen. surf naar 

www.voorst.pvda.nl

aMerikaanse koelkasten va e 599,-  
bosch WasautoMaten en drogers va e 149,-  

 elektro Witgoed outlet 
 biedt u ruime keuze in  A-merken. Nieuw, jong gebruikt, 

demo’s en licht beschadigde  
showroommodellen. Alles met laagste prijs garantie, dus 

nergens goedkoper! 
www.elektrowitgoed.nl  

De Rotstuin 22, 7325 GC  Apeldoorn. Tel. 055 - 301 62 66

pedicure geen drempel 
ambulant 0623665795 j.van.

luttikhuizen@hotmail.com

te koop coniferen taxus en 
laurier voor een volle haag. 

Enkweg 13 Posterenk 
0571261552

edelsmederij jansen voor al 
uw handgemaakte sieraden, 
tevens reparaties aan juwelen 

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 
06-51607885 Twello.

Buxus, graszoden, hedera, 
coniferen beukenhaag, laurier, 
winterplanten, boomschors-
matten, bosplantsoen, alles 

voor uw tuin. www.
kwekerijhetveld.nl, Veldweg 
50 Klarenbeek, tel. 055 301 

14 51, 06 51554827

Te koop gevraagd: Walnoten 
minimaal 10 kg. 0575-
564119 / 0651-846829 

gerritvanenck@debuthe.nl

Graszoden e 2,25 voor haag: 
Hedera’s, laurier, Coniferen, 
rhodo’s, Bloeiende planten, 

klimplanten, Buxus, 
sierbomen. ook aanleg en 
onderhoud: kwekerij de 

tippe, Woudweg 87, Klaren-
beek. Tel 055-3011542

TK pompoenen, kalebassen 
voor halloween, sier 

consumptie, Beukelaarsweg 5, 
Teuge.

Ontdek ook het Mozaïeken, 
bij het sunny art atelier in 
Twello. Kijk op de website 

www. sunnyartatelier.nl voor 
alle mogelijkheden, of bel 

06-34035704

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Spruiten  kilo  0.99

Zoete witte
Druiven  kilo  1.99

Frieslanders   10 kilo  4.99

  
vanaf kilo 0.79

  
2.5 kilo 1.99

  
10 stuks 2.99

Diverse soorten eetbare

Nieuwe oogst Spaanse Navel

ZZ tt iitttt
Pompoen

Jonagold

Nieuwe oog pNieuwe oog p
Sinaasappels
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Beste mensen,
Wanneer jullie dit bericht lezen zal ik wel in Bangkok geland zijn.  Het 
plan was een weekje door te brengen in het noorden van Thailand om 
nog eens vrienden te bezoeken. Ook ben ik nieuwsgierig naar de projec-
ten van de MartinusStichting ( 2004-2014) om dan door te vliegen naar 
Kathmandu in Nepal. En zoals dat dan gaat: plannen kun je maken, deze 
te realiseren is van een andere orde.
De berichtgeving in onze kranten over Nepal is erg summier. Begrijpelijk, 
want Nederland heeft wel wat anders aan het hoofd.
Nepal zit zonder olie, lees: benzine. Er is een conflict met India en toen 
heeft dat land de oliekraan maar dichtgedraaid. Nepal heeft namelijk eni-
ge maanden geleden een nieuwe grondwet gekregen en daar is India het 
niet mee eens. India zegt dat er onrust is aan de grens met India, veroor-
zaakt door volken die zelfstandig willen zijn. Wat nou precies de oorzaak 
is? Er rijden nauwelijks bussen en taxi’s vragen fikse bedragen. Hoe kom 
ik dan naar de dorpen die op mijn lijstje staan?! Want dat is het doel van 
de reis: de projecten van stichting Hatemalo Nepal bezoeken die dank zij 
de formidabele steun die wij hebben gekregen na de verwoestende aard-
beving in april van dit jaar weer zijn opgebouwd. Daarnaast willen wij in 
de loop van 2016 een boek uitgeven waarin een aantal jonge Nepalezen 
hun visie op de toekomst van Nepal geven. De meesten wil ik bezoeken.

En hoe nu verder
Er komen berichtten binnen dat er mondjesmaat, ik zou hier zeggen; 
druppelsgewijs, olie binnenkomt. We gokken er maar op dat de ruzie 
wordt bijgelegd. Nepal is nog bij lange na niet de gevolgen van de aard-
beving te boven, waardoor de grootste bron van inkomsten, het toerisme, 
stagneerde. En nu de eerste berichten binnenkwamen dat de eerste toeris-
ten zich weer aandienden, gebeurt er dit. Jullie begrijpen nu wel dat het 
land nog lang niet zonder jullie sympathie en daadwerkelijke hulp kan. 
Dus ga ik eerst tot 1 november naar Chiang Mai en Pai en daarna toch naar 
Kathmandu. Ben benieuwd hoever ik kom.
Ik zal tussentijds via onze website www.hatemalo.nl berichten doorge-
ven.
Het is nog onze oude website. De nieuwe is nog niet gereed.
Een hartelijke groet van
Wiel Palmen (ik blijf te bereiken via palme060@gmail.com)

Theatergroep ‘Smoesjes’ treedt 
in bieb op voor jeugd

TWELLO.- Vorige week kwamen de 
groepen van verschillende basis-
scholen van de gemeente Voorst in 
de bibliotheek. Afgelopen maandag 
was er ‘s ochtends een theatervoor-
stelling van theatergroep ‘Smoesjes’, 
met ‘Lab 7’. Het thema van de Kin-
derboekenweek is ‘Raar maar Waar’. 
De bibliotheek heeft maandag 300 
kinderen op bezoek gehad en er is 

nog een extra voorstelling ingelast 
bij De Kleine Wereld. Ook daar heb-
ben 100 kinderen gekeken naar de 
voorstelling van Bibi dumon tak.

Afgelopen dinsdag kwam schrijf-
ster Fiona Rempt. Zij vertelde over 
haar boeken, maar ook over presta-
ties en ging verder in op het thema 
‘raar maar waar’. Er kwamen ruim 

150 kinderen naar haar luisteren. 
Donderdag kwam schrijver Jan Paul 
Schutte een bezoek brengen aan de 
bibliotheek. Op deze ochtend en een 
gedeelte van de middag kwamen 
ook weer verschillende groepen uit 
de gemeente Voorst met in totaal 
circa 200 kinderen. De Kinderboe-
kenweek loopt nog tot en met 17 
oktober.

Theatergroep ‘Smoesjes’ betrekt de kinderen bij het optreden. 

Jonge OuderCafé in bibliotheek
TWELLO.- Wederom organiseert Bibliotheek Twello in samenwerking met 
CJG Voorst een Jonge OuderCafé en wel op vrijdag 30 oktober. Deze ochtend 
zal een medewerkster van de bibliotheek de kinderen met behulp van een 
vertelkastje voorlezen. Met een vertelkastje, ook wel Kamishibai geheten, 
zijn illustraties van een boek omgezet in grote platen. Het Jonge OuderCafé 
is de ontmoetingsplek voor ouders (en oma’s, opa’s, oppas, tantes) met hun 
baby’s, peuters en kleuters: anderen ontmoeten, ervaringen uitwisselen en 
deskundig antwoord op opvoedvragen. Tijd: 10.30-12.00 uur. Locatie: Bibli-
otheek Twello. Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Expositie Buiten en Binnen
TWELLO.- Op zaterdag 24 oktober 
opent Kunstkring Voorst de groeps-
expositie ‘Buiten en Binnen’, van 
het Voorster Palet. Tussen april en 
oktober werkt al jaren een groep 
kunstenaars twee dagen per maand 
op een willekeurige buitenlocatie 
in de gemeente Voorst. Ieder heeft 
een eigen stijl. Er wordt gewerkt met 
acryl, aquarel, krijt, potlood, inkt en 
gemengde techniek. In galerie ‘De 
Statenhoed’ van de Kunstkring is 
de komende weken binnen- en bui-
tenwerk te zien van onder andere 
Sjaak Crezee, Willemien Hartmans-

Gotink, Lidy Klein Holkenborg, Frits 
Pluimers, Froukje Quéré-Laméris, 
Gisela van der Peijl en Martin Smi-
nia.  De expositie loopt van 24 ok-
tober tot 23 november. De galerie is 
geopend op de vrijdagen van 15.00 
tot 18.00 uur en op de zaterdagen en 
zondagen van 14.00 tot 17.00 uur. 
Galerie ‘De Statenhoed’ Kunstkring 
Voorst, Dorpsstraat 11a, Twello, 
www.kunstkringvoorst.nl

Opbrengst collecte Nierstichting
TWELLO.- Ook dit jaar werd er weer gecollecteerd voor de Nierstichting. Er 
is een totaalbedrag van 5675,41 euro opgehaald. Dit bedrag is zelfs iets hoger 
dan vorig jaar. De Nierstichting bedankt alle gulle gevers, collectanten en 
wijkcoördinatoren.

Boeiende filmpresentatie KBO Twello

De Witte Kraai: gespot 
door Henk Teunissen.

TWELLO.- Voorafgaand aan deze, 
door oud Twellonaar Henk Teunissen 
gepresenteerde film over de fauna 
in onze regio, werd de bijeenkomst 
ingeleid door de vice-voorzitter. Zij 
memoreerde het overlijden van twee 
leden in de afgelopen maand, waar-
voor een gebed werd uitgesproken. 
Tevens vroeg ze aandacht voor de 
mogelijkheid binnen de KBO deel te 
nemen aan een computercursus voor 
senioren, ter plekke meldden zich 
een aantal gegadigden. Voorts gaf 
ze aan dat de activiteitencommissie 
voornemens is een bezoek te organi-
seren naar de kerstmarkt in Keulen, 
mits voldoende belangstelling.
Tenslotte wees ze er op dat het lid-
maatschap van de KBO ook financi-
eel voordeel oplevert o.a. vanwege 
minimaal 5% collectiviteitkorting bij 
enkele zorgverzekeraars. Dat Henk 
Teunissen een echte natuurliefheb-

ber is bleek overduidelijk uit de 
plm. 1½ uur durende vertoonde 
film. Er kwam een diversiteit van 
vogels langs, vaak van heel nabij 
gefilmd. We zagen ze nestelen en 
eieren leggen, de jongen geboren 
worden, opgroeien en uitvliegen 
en zag men een zeer zeldzame al-
bino kraai. Daar bleef het niet bij, 
hij toonde o.a. dartelende hazen, 
kronkelende adders en ringslan-
gen, kwakende kikkers, tjirpende 
krekels en zoemende bijen, waarbij 
de koekoeksbij, die dezelfde nare 
eigenschap heeft als de koekoeks-
vogel, in ieders geheugen zal blij-
ven hangen. In het clubblad was 
een putter ofwel distelvink afge-
beeld. Gevraagd werd naar de juiste 
naam daarvan. Mevr. Steentjes was 
de enige die het goed had, waarvoor 
ze een prijsje in ontvangst mocht ne-
men. 

Excelsior ingeloot voor 
Dickens kerstconcert
TWELLO/DEVENTER.- muziekvereniging Excelsior Twello is voor de 
tweede maal op rij uitgenodigd om een kerstconcert te verzorgen tijdens 
het Dickens Festijn op zondagmiddag 20 december. Ruim 45 orkesten 
en koren hebben zich ingeschreven bij de Deventer VVV om een optre-
den te verzorgen tijdens het Dickens Festijn. 

Vorig jaar haar eerste optredens van 
dit grootse spektakel mogen geven in 
de LebuÏnus/Grote Kerk in Deventer. 
De organisatie heeft Excelsior laten 

weten dat zij vorig jaar zeer onder de 
indruk was van de programmering, 
het niveau van het orkest en de pre-
sentatie van het optreden in de kerk. 

Tijdens het optreden in Deventer zal 
Excelsior diverse werken uitvoeren 
in combinatie met het Holtgräve-Or-
gel. Excelsior zal van 13.00 – 13.30 
uur haar kerstprogramma ten gehore 
brengen in de Lebuïnuskerk. Later 
op de middag zal Excelsior het pro-
gramma nogmaals ten gehore bren-
gen in de Dorpskerk van Terwolde, 
daar als onderdeel van de Kerst Inn. 
Meer informatie bij Jasper Esselink 
(jasper.esselink@gmail.com – 0571 
262602). Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

Donderdag 22 t/m zaterdag 24 oktober 2015

Uw Groenteman Gensen
Molenstraat 28, Twello - Tel.: 0571 - 271770
appel@gensen-uwgroenteman.nl    gensen-uwgroenteman.nl

Uw Speciaalzaak voor: Aardappels, Groente, Fruit, 
Fruitschalen, Rauwkosten en Maaltijden

De winterperiode dagelijks verse warme soep

Kijk op www.gensen-uwgroenteman.nl

Muskaat Druiven

Hutspot

Nasi

Bildstar

Italiaanse

Vers gesneden

Maaltijd v/d Week. Uit eigen keuken

Vastkokende 

kilo

500 gram

500 gram

10 kilo

€ 1.99

€ 0.69

€ 2.49

€ 5.75

g

€€€€€€€€€€€€€van 3.99 voor:

Fruitmand of 
geschenk nodig?
Wij maken hem terwijl u wacht!

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

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Amaryllis
bol

per stuk

4.95
stuk
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Voor opgave van advertenties
uitgeverij Voorster Nieuws
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

Aanleveren redactie
TWELLO
Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC  Twello
Tel. (0571) 27 32 07
alburg.adri@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
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
Lars Ramakers
Telefoon (055) 844 91 09
Mobiel 06 50 23 89 50

michel van den hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Gert jacobs
Telefoon (055) 301 15 67
Mobiel 06 54 65 87 65

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

WEERFOTO.NL

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 

JOTA-JOTI weekend bij Scouting De Vundelaar

Er wordt wereldwijd contact gezocht en gecommuniceerd. 

TWELLO.-  De metershoge zend-
mast bij Pigika, het gebouw van 
Scouting De Vundelaar, verraadt 
het al: hier is iets bijzonders aan 
de hand. Zowel buiten als ook bin-
nen is men bezig met activiteiten, 
maar vooral binnen speelt zich af 
waar het in feite om draait: Scouts 
van over de hele wereld ontmoe-
ten elkaar via de amateur-radio 
en het internet. 

Voor de tweede keer doet De Vun-
delaar mee aan het communicatie-
weekend JOTA-JOTI, wat staat voor: 
Jamboeree on the Air en Jamboeree 
on the Internet. 

Ronald, Marvin, Sven, Gijs en Dirk-
Jan hebben in Twello de organisatie 
op zich genomen en zijn laaiend en-
thousiast. Een viertal zendamateurs 
heeft een steentje bijgedragen in de 
voorbereidingen en in de prakti-
sche toepassing. Ronald: “Wij gaan 
dag en nacht door. Vannacht is het 
03:00 uur geworden en de organi-
satoren krijgen dit weekend vrijwel 
geen slaap. Vanochtend is er al con-
tact geweest met Namibië, Katar en 
bij voorbeeld de Faro Eilanden. De 
voertaal is Engels. De internationale 
gesprekken zijn meestal wat korter 
dan die binnen Nederland in eigen 
taal.” Gedurende de JOTA-JOTI da-
gen is er voor iedereen voldoende 
afwisseling en worden er verschil-
lende 
randactiviteiten georganiseerd. Zo 
hebben de Bevers (5 – 7 jaar) de ra-

diofrequentie van de boot van Sin-
terklaas opgespoord. Zij hebben een 
gesprek met hem gevoerd en zagen 
kans alvast hun verlanglijstje aan 
hem door te geven. De Welpen (7 – 
11 jaar) hebben zich strikt aan het 
JOTA-JOTI-thema gehouden en een 
zeeslag uitgevoerd. De scouts (11 – 
5 jaar) zijn op vossenjacht gegaan 
in de nabije omgeving. Met behulp 
van ontvangers hebben zij de vos-
sen (verstopte zenders) opgespoord. 
Ook de Vunda’s, de kinderen met 
een beperking, hebben hun eigen ac-

tiviteiten. Bij voorbeeld het Mijnen-
veldspel: Geblinddoekt lopen ze dit 
weekend op het grasveld bij Pigika, 
vanaf het balkon via portofoons aan-
gestuurd, om ze veilig naar hun doel 
te loodsen zonder op de ‘mijnen’ te 
stappen. 
Afgelopen zaterdagavond werd het 
15+ programma georganiseerd voor 
iedereen ouder dan 15 jaar en zon-
dag was het opruimen geblazen na 
een paar enerverende en spannende 
dagen met weinig nachtrust maar 
met héél veel plezier. 

Isings school in oosterse sferen
EmPE.- “kamelen hier parkeren”. 
Dat stond dinsdag op een bord bij 
de parkeerplaats van tijdelijk the-
ater het Oortveld bij de j.h. Isings-
school in. kaarsjes flonkerden in 
gekleurde glaasjes bij de ingang. 
juffen, gekleed in oosterse gewa-
den, ontvingen bezoekers met 
een geheimzinnige glimlach. De 
meester als sultan bracht zilveren 
schalen rond met dadels, noga en 
kokosmakronen. hulpmoeders 
in sprookjesjurken zwierden met 
stoelen door de gang. maar waar 
zijn de leerlingen? 

Gegil en gelach vanachter de dichte 
kleedkamerdeuren verrieden hun 
aanwezigheid. ‘Wie heeft mijn bel-
letjes?’ ‘Niet op mijn diabolo staan!’ 
‘Ik ben zo zenuwachtig.’ Allemaal 
artiesten die zich voorbereidden op 
de wervelende show ‘Duizend en 
een Nacht’. 
Zodra de leerlingen uit groep 1 en 
2 verkleed waren, bestormden ze de 
zaal. Toen ze klaar zaten op de eer-
ste rijen begon een aantal zevende 
en achtste groepers een meeslepende 
voorstelling over liefde en ontrouw, 

over wraak en verdriet, over vertel-
kunst en troost. De Isingsleerlingen 
jongleerden, turnden en hoepelden 
alsof ze nooit anders hebben gedaan. 
Intussen voltrokken zich spannende 
scenes aan het hof van de koning en 
vertelde Sheherezade, ja die prinses 
met die onuitsprekelijke naam, het 
ene verhaal na het andere om een 
bloederige toekomst te voorkomen. 

Anderhalf uur werd het publiek mee-
genomen door de verbeelding, een 
waardige viering van de Kinderboe-
kenweek dit jaar. En, raar maar waar, 
er liep een halve kameel over het po-
dium; Jan uit groep 1 was zijn weder-
helft Tess kwijt, maar hij liep stoer 
door. ‘Moet ik niet helpen?’ vroeg een 
zorgzame achtste groeper. ‘Nee hoor,’ 
riep Jan, ‘ik durf het wel alleen!’

A.L. Snijders bezoekt bibliotheek 
TWELLO.- Op verzoek van de Boe-
kenvrienden komt  A.L. Snijders 
op vrijdag 13 november naar biblio-
theek Twello. A.L. Snijders maakte 
furore als schrijver van columns 
en staat nu bekend als een van de 
grootste schrijvers van het zeer korte 
verhaal, kortweg zkv genoemd. Aan-
vang 20.00 uur. De toegang bedraagt 
5,- euro.  Donateurs van de Boeken-
vrienden gratis toegang. Reserveren 
is gewenst via www.bibliotheek-
brummenvoorst.nl

bibliotheek zoekt vrijwilligers 
voor Tabletcafé
Bibliotheek Twello start in samen-
werking met SeniorWeb een Ta-
bletcafé op haar locatie aan het 
Marktplein. Dit Tabletcafé zal iedere 
dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 
uur plaatsvinden. Vrijwilligers die 
het leuk vinden om in een informele 
sfeer de bezoekers van ons Tabletca-

fé verder te helpen met hun kennis 
m.b.t. de iPad en/of Android tablet. 
Maar ook vragen over het gebruik van 
e-reader en/of mobiele telefoons gaan 
de vrijwilligers niet uit de weg. Van 
de vrijwilliger wordt gevraagd dat 
deze beschikt over computerervaring 
op gebruikersniveau. Voorwaarde is 
wel dat de vrijwilliger zich aanmeldt 

als ambassadeur bij Seniorweb. Door 
aan te sluiten bij SeniorWeb wordt 
de vrijwilliger tevens onderdeel van 
een landelijk netwerk van ruim 3.000 
vrijwilligers. Geïnteresseerden kun-
nen voor meer informatie contact 
opnemen met Mariël Schotpoort (06 
– 16 826 628) of via m.schotpoort@
bibliotheekbrummenvoorst.nl.

Herfst
voor de weerkundigen begint de herfst op 1 september. Rond 23 sep-
tember begint de astronomische herfst. Officieel gaat de herfst in op 21 
september. 
Rond 23 september staat de zon precies boven de evenaar waardoor 
dag en nacht overal op aarde even lang duren. Daarom begint de herfst 
meestal op 22 of 23 september. Officieel loopt de herfst van 21 september 
tot en met 20 december. Volgens de klimatologische indeling is de herfst 
al op 1 september begonnen en duurt het seizoen tot met 30 november.
Schrikkeljaar
De andere seizoenen beginnen meestal op de 21e. Dat komt onder an-
dere doordat de baan van de aarde geen cirkel is. De verschillende data 
zijn het gevolg van het schrikkeljaar. Eens in de vier jaar telt een jaar, 
het schrikkeljaar, een dag meer dan de andere jaren. In het begin van de 
twintigste eeuw viel de eerste herfstdag enkele keren zelfs op 24 septem-
ber, het laatst in 1931.
Wintertijd
De wintertijd gaat pas in het laatste weekeinde van oktober in. Dat sluit 
beter aan bij het weer omdat het de in deze tijd nog prima nazomerweer 
kan zijn. 

Deze week weer zon en wat regen.
Na het soepkippen weer van het afgelopen weekend krijgen we deze 
week de zon weer te zien.
Donderdag een afwisseling van zon en een buitje bij 14 graden.
Vrijdag zon en wolken bij 13 graden.
Zaterdag heeft de zon de overhand bij 14 graden.
Zondag lijkt een regendag te gaan worden met een temperatuur van 14 
graden.

Mark Wolvenne
Terwolde

http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/seizoenen
http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/seizoenen







 

 

 
 


 

 






 
















KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

UITVERKOOP VLOEREN
Keuze uit verschillende dessins.

Voorbeeld kliklaminaat
Cando Basic.

huiswerkbegeleiding � bijlessen in alle 

vakken � examentraining � training voor 

taal- en rekentoetsen � studiekeuzebegeleiding 

� hulp bij dyslexie � jongeren coaching

Oude Rijksstraatweg 6 – tel. 06-41201625

WWW.STUDIEPUNTTWELLO.NL

TWELLOCentrum voor huiswerkbegeleiding 
en bijlessen

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

 
 

 

PUNTJES

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

Ron en Jolanda Sterkenburg | Dorpsstraat 30, Twello, | Tel. (0571) 27 01 20

THE FAMOUS GROUSE
Mild & zacht
Blend, 1 liter

De meest geliefde whisky 
van Schotland. Beroemd 
om zijn zachte en rijke 
smaak. Het resultaat van 
rijping in sherryvaten.

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

06-13456651

scheidingsWijze[n]. 
Scheiden is niet alleen 

afronden wat geweest is, maar 
ook een nieuwe start. je kunt 
het nu goed regelen. Wij van 
ScheidingsWijze[n] helpen je 
daarbij voor een vaste prijs, 
zodat je van tevoren weet 

waar je aan toe bent. 
scheidingsWijze[n] helpt je 
verder! bel voor een gratis 

adviesgesprek 06 - 54 32 32 
23 of mail naar info@

scheidingswijze.nl, www.
scheidingswijze.nl

eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

colour sound: verhuur van 
prof.geluids/licht- en projectie 

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk gerda 
oosthuizen Spatadertherapie, 

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

afslanken, aankomen, Meer 
energie! herbaliFe Werkt! 

www.dieet-herbalife.nl. 
Antoinet Linthorst (0570) 

540910.

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

Discoteam-Moonlight voor al 
uw disco’s, feesten en 

presentaties. Tel. (0571) 27 
61 39 of www.discoteam-

moonlight.nl

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 vergoe-
ding. 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: 

055 5216957

bert peters bouw- en 
timmerbedrijf. Alle bouw-

werkzaamheden. Timmerwerk-
plaats, kozijnreparaties e.d. 

ook tuinhuizen en schuren. 
06-23592164/0575-502635 

www.bertpetersbouw.nl

Edelsmederij Jansen voor 
nieuw werk en reparatie van 
sieraden en groot zilverwerk. 
www.edelsmederijjansen.nl 

0651607885, Twello

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

harry de Winkel hoveniers-
bedrijf Aanleg borders, 

planten bloembollen 
055-3015271

TE KOOP GEVRAAGD:
WOONHUIS OF APPARTEMENT

IN/BIJ CENTRUM TWELLO

REACTIES: 055-3559871
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Geweldig
LEER bankstel

Super kwaliteit
Pocket interieurvering
Hoge rug + Lendensteun
Diverse kleuren
Ook hoekbank leverbaar 

*
*
*
*
* 1349

Vele kleuren

 Home

master
Meubel

XL

PRIJZENSTORM

Caresse Boxsprings & More 

V L A K K E
UITVOERING

140x200 cm

1095

Duistervoordseweg 29
7391CA Twello (centrum)

www.meubelmaster.nl

Geweldig
LEER bankstel

3+2

1349
€.1999

Zondag 

O
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Herfst

C A R E S S E  4 5 0 0
160x200 cm

2420,- 1695
A N D E R E M A T E N L E V E R B A A R
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KORTING
 725
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Zondag EXTRA openZondag EXTRA open

Op onze bovenverdieping:

LEEGVERKOOP
KORTINGEN TOT 80

%

Werk mee in de tuin bij Huis de Poll
VOORST.- Wilt u zich graag inzetten 
voor uw eigen omgeving? Landgoed 
de Poll zoekt vrijwilligers die de 
handen uit de mouwen willen ste-
ken in een buitenplaatswerkgroep, 
naast de landgoedwerkgroep die 
in 2014 is opgericht. Een buiten-
plaatswerkgroep is een werkgroep 
die bijdraagt aan het onderhoud 
van het monumentale groen bij een 
landhuis of buitenplaats. De Stich-
ting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) heeft in 2014 en 2015 acht 
buitenplaatswerkgroepen opge-
richt en bij Huis de Poll willen ze 
graag de negende werkgroep op-
richten. Daarom nodigen mevrouw 
A. van Lynden en SLG u van harte 
uit voor een mooie dag met pre-
sentaties, een rondleiding en in de 
middag een kennismaking met het 
vrijwilligerswerk in de praktijk in 
de historische tuinen om het huis.  
Datum: zaterdag 31 oktober. Locatie: 
de Vrije Academie De Poll, Deven-

terweg 24/26 Voorst. Tijd: 10:00 tot 
15:30 uur (lunch inbegrepen). Aan-
melden via www.landschapsbeheer-
gelderland.nl.  

Programma
Het doel van deze dag is u te laten 
zien waar de vrijwilligers gaan wer-
ken, hoe mooi het park, de tuin en 
de oude moestuin zijn en wat een 
vrijwilligersgroep daar aan mooi en 
goed werk kan doen. SLG zal vertel-
len over het vrijwilligerswerk en hoe 
dat eruitziet bij andere werkgroepen. 
Eigenares mevrouw Van Lynden 
zal daarna vertellen over de buiten-
plaats en het monumentale groen 
om het huis dat zij graag in stand 
wil houden. Een vrijwilligersgroep 
kan hierbij een grote rol spelen. Ook 
zal er een rondleiding door de tuin 
en het park om het huis plaatsvin-
den. Daarna wordt deelnemers een 
lunch aangeboden. Na de lunch kunt 
u meewerken in de tuin om van het 

vrijwilligerswerk te proeven. Voor 
werkhandschoenen en gereedschap 
wordt gezorgd. Goed zittende werk-
kleding en laarzen zijn aan te raden. 
Velen van u zullen op landgoed de 
Poll vaak gewandeld en gefietst heb-
ben. Maar om al dit erfgoed in stand 
te houden, moet veel werk worden 
verricht. Voor de buitenplaatswerk-
groep zoeken ze mensen die het leuk 
vinden om te tuinieren en om mee 
te werken aan het inrichten van de 
fraaie historische moestuin. De land-
goedwerkgroep doet goed werk in 
het landschapsonderhoud (snoei- en 
afzetbeheer van bomen en struiken). 
Overigens kan de landgoedwerk-
groep ook nog een paar vrijwilligers 
gebruiken, dus ook hiervoor bent u 
van harte welkom op de informatie-
dag.
Meer informatie: 
www.landschaps-
beheergelderland.
nl

Grensverleggend kamp Scouting
VOORST.- Drie speltakken te-
gelijk kamp op één locatie? Dat 
vraagt om een ingenieuze plan-
ning, een strak draaiboek maar 
vooral een flexibel leidingteam. 
met deze ingrediënten beleefden 
de Welpen, Scouts en Explorers 
van de hélène h.Wilkensgroep 
een grensverleggend kamp in en 
om het eigen clubhuis De Vlam in 
Voorst.

Tijdens het kampweekend gingen de 
Welpen na een mysterieus bezoek 
van een gecrashte Russische vliege-
nier aan de slag voor hun vliegbre-
vet, de Scouts zochten het met recht 
hogerop in hun etagekampement en 
de Explorers deden mee aan de Joti-
hunt. De Jotihunt is een vossenjacht 
door heel Gelderland. Verschillende 
groepjes Vossen verplaatsen zich 
door de provincie (soms lopend, 
soms per auto) en middels aanwij-
zingen via Internet kan hun locatie 
gespot en de Vossen gevonden (ge-
hunt) worden. Daarnaast leveren 
verschillende creatieve opdrachten 

ook punten op. Al met al  een razend spannende (en versla-
vende) activiteit waar dit jaar maar liefst zo’n 2000 Scouts 
aan mee doen.  Aan het einde van het kamp “vlogen” drie 
Welpen en 11 scouts via de “levende trampoline” over 
naar de volgende speltak. 
Voor de speltak explorers (vanaf 15 jaar) zoekt Scouting 
Voorst nog ondersteuning van het huidige (bege)leiding-
team. Spreekt deze leeftijd je aan? Zoek je een supergezel-
lige club? Hou je van “doen”? En dat dan samen en niet 
in je eentje? Wil je een mooie aanvulling op je CV? Stuur 
dan snel een mail naar info@scoutingvoorst.nl of bel 06 
41688664.

Mens en welzijn bij 
Vrouwen van Nu 
VOORST.- Voor de pauze legde dhr. hoeben van mens en Welzijn uit 
waar mens en Welzijn voor staat. het staat  voor een zorg en welzijn 
functie. het doel is dat ze een samenleving voor en met elkaar nastre-
ven. 

Je kunt bij ze terecht om informatie over mantelzorg. Enkele projecten zijn:  
vervoersdiensten, hulp bij het boodschappen doen, palliatieve zorg, of sim-
pelweg een luisterend oor. Je kunt er ook terecht voor een sociale raads-
vrouw, ouderenadviseur of een lokale coördinator huiselijk geweld.
Activiteiten van de zorgkant zijn: ondersteunen en advies geven. Netwerken 
met de gemeente, keukentafelgesprekken voeren, mensen activeren en sti-
muleren om weer in contact te komen met de buitenwereld. In de kruiden-
tuin bevindt zich een winkel, een fietsenmaker en een tuinderij. Iedereen is 
daar welkom.
Na de pauze werd er met de vrouwen van nu een discussie gehouden over: 
Hoe gaan we met vluchtelingen om en over de zorg in Nederland. 
Mens en Welzijn kan vrijwilligers gebruiken. Mensen die interesse hebben 
kunnen bellen met 0571-279090. 

Weg vrij voor woningbouw 
 
WELSum.- Op 13 oktober 2015 heeft het college van b en W van de gemeente Olst-Wijhe het 
besluit genomen om het ontwerpbestemmingsplan Welsum noordwestelijke ontwikkeling 
vast te stellen, zodat in Welsum nabij het middelstuk woningen kunnen worden gebouwd. 
Alle partijen zijn met elkaar in overeenstemming gekomen. het plan wordt op 26 oktober 
opiniërend besproken in de gemeenteraad. 
 
De enige zienswijze die in eerste instantie 
werd ingediend, is ingetrokken omdat de in-
diener van de zienswijze en de initiatiefnemer 
tot overeenstemming zijn gekomen. Herman 
Engberink: “Ik ben erg verheugd dat de weg 
vrij is voor woningbouw in Welsum. Vooral 
omdat alle partijen achter het plan staan, want 
juist dat is erg belangrijk in een kleine gemeen-
schap zoals Welsum “
 
Op 4 februari 2015 vernietigde de Raad van 
State het vaststellingsbesluit van de gemeen-
teraad van de gemeente Olst-Wijhe voor het 
bestemmingsplan “Welsum, noordwestelijke 
ontwikkeling”. Hierdoor kon de gemeente geen 
omgevingsvergunning voor de woningbouw 
afgeven en kon de woningbouw in Welsum 
niet starten.
 
De initiatiefnemer en de gemeente spraken 
vervolgens de intentie uit om met dit 
woningbouwproject door te gaan. De be-
langrijkste redenen hiervoor waren dat er in 
Welsum grote behoefte is aan koopwoningen 

voor jongeren en een groot deel van de star-
terswoningen al was verkocht. Dit is goed voor 
de leefbaarheid van het dorp, het voortbestaan 
van de school en andere voorzieningen. Als 
eerste stap is een woningbehoefteonderzoek 
voor Welsum uitgevoerd en is de ladder voor 
duurzame verstedelijking doorlopen. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat er in Welsum 17 
woningen kunnen worden gerealiseerd in de 
periode 2015-2025.  Alle woningen worden in 
de koopsector gerealiseerd. Vervolgens is een 
nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld met 
als belangrijkste uitgangspunten dat het plan 
aansluit bij de dorpse, ruimtelijke structuur 
van Welsum en de woningen op een goede 
wijze landschappelijk worden ingepast. Deze 
inpassing is in de regels van het ontwerpbe-
stemmingsplan vastgelegd. Het plan voldoet 
aan de voorwaarde ‘bouwen voor mensen uit 
Welsum’. Van de tien starterswoningen zijn in-
middels zeven woningen verkocht en is op één 
woning een optie. Ook komt het plan tegemoet 
aan de bezwaren die op het oude plan naar vo-
ren zijn gekomen in zienswijzen en beroepen. 

 

Griezelen 
VOORST.- Op de avond van vrijdag 30 oktober is het weer zover! Het van origine Amerikaanse feest 
‘Halloween’ zal ook in Voorst weer uitbundig gevierd gaan worden. Op initiatief van de ouders zul-
len de soms angstaanjagend uitziende kinderen van basisscholen De Wiekslag en Sjaloom tussen 
ongeveer 18.30 uur en 20.00 uur, onder begeleiding van ouders, de buurt intrekken en bij de huizen 
aanbellen om in ruil voor wat lekkers een liedje te zingen of simpelweg ‘trick or treat’ te schreeuwen. 
Trek dus de verkleedkleren uit de kast, snij een pompoen, haal wat snoep in huis en griezelen maar!
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1001 Dingen
Te Koop heel
goed van start
2e Handspullen zijn helemaal in tegenwoordig. 
Dat kan je zien aan de populariteit van markt-
plaats, maar zelf snuffelen tussen 1001 artikelen 
is eigenlijk veel leuker. De winkel 1001 Dingen 
Te Koop heeft in de afgelopen weken een zeer 
drukke tijd mee mogen maken met veel klan-
ten die tussen de meest uiteenlopende artikelen 
Kwamen. 1001 Dingen Te Koop streeft ernaar 
om naast het reguliere ook mooiere, luxere goe-
deren en antieke meubelen, kasten en verlich-
ting aan te bieden. Zoekt u kwalitatief goede 
spullen voor een lage prijs, dan bent u bij 1001 
Dingen Te Koop aan het juiste adres. 

Spullen, heel en compleet, 
zijn voor hergebruik geschikt!
De winkel staat vol met allerlei spullen die je 
in en om het huis kan verwachten. Ook voor 
kantoor kunt u er terecht voor bureau’s, stoe 
len, tafels, etc... Naar spullen, privé en zakelijk, 
die een tweede leven verdienen, zijn wij en 
ook u op naar zoek. Hierbij moet je niet alleen 
denken aan meubelen en huishoudelijke ap-
paraten maar ook aan bouwmaterialen, gereed-
schap, tuinspullen, kleding, speelgoed, fi etsen 
e.d. Voor witgoed ‘koelkasten, wasmachines en 
dergelijke’ graag eerst even contact opnemen, 
omdat deze niet te oud mogen zijn in verband 
met milieu. Bij 1001 Dingen Te Koop winkel 
wordt een ingangscontrole uitgevoerd op de 
staat van het gebodene. Artikelen dienen in 
goede staat te zijn, schoon en werkend.

Spullen inkopen
Wij kopen bijna alles in, we bekijken en testen 
uw product en bieden na taxatie u een pas-
send bod.

Ruilen zonder huilen
Deze vorm kom je bij collega-winkels weinig 
tegen: U kunt bij ons uw overbodige artikel 
omruilen voor een gelijkwaardig product dat 
u wel kunt gebruiken!

Haal- en Brengservice
Het thuisbezorgen van (te) grote artikelen of
het afhalen (inkopen) van artikelen bij u thuis 
kan al vanaf € 7,50.

Werkelijk 1001 Dingen Te Koop
Wilt u gezellig snuffelen tussen 2e handspul-
len? Kom dan eens langs. Heeft u overtollige
huisraad, meubels, servies, koelkast, stoelen,
audio en TV neem die dan mee!

Openingstijden
Ma. t/m zaterdag 08.30 tot 17.30
7 Dagen bereikbaar op tel.: 06-532 76 046
’s avonds en zondag volgens afspraak

1001 Dingen Te Koop kringloopwinkel
Gijsbrechtgaarde 107, Apeldoorn
(naast Chinees restaurant China Garden)
www.1001dingentekoop.nl
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Tot eind oktober 
KORTINGEN oplopend tot  40% op alle artikelen!

Bonnetje voor
GRATIS kop koffie

en plakje cake
Geldig van 15 okt. / 30 nov. ’15

1001 Dingen Te Koop 
Gijsbrechtgaarde 107
Apeldoorn (De Maten)
Tel.: 06-532 76 046
(naast Chinees restaurant China Garden)
www.1001dingentekoop.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
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VAN DRIMMELEN NOORDMAN SLAGHEKKE 
NOTARIAAT TE TWELLO 

 
zal op vierentwintig november tweeduizend vijftien, om 14:00 uur, op haar 
kantoor, gevestigd aan de Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello, op verzoek van de 
gemeente Voorst (eigenaar) overgaan tot: 
 

OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
 

van 
 

  een perceel landbouwgrond, gelegen aan/nabij de Engelenburgstraat 
te Twello (kadastraal ook bekend als Molenstraat te Twello), 
kadastraal bekend gemeente Voorst, sectie Q nummer 1006, groot 
(ongeveer) een hectare, zeven en veertig are en dertien centiare, 
waaraan door het Kadaster een voorlopige kadastrale grens en -
oppervlakte is toegekend. 

 
Inschrijvingsvoorwaarden 
Verkocht zal worden conform de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij 
openbare inschrijving van registergoederen 1996 (AVIN) van de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie en de brochure inzake openbare verkoop bij 
inschrijving (bijzondere inschrijvingsvoorwaarden), die bij het voormelde 
notariskantoor ter inzage liggen en kunnen worden afgehaald. 
 
Bezichtiging 
Het perceel is vrij te bezichtigen. 
 
Inlichtingen 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mr. P.A.H.F. van Dijk, werkzaam op 
voormeld notariskantoor.  
Telefonisch te bereiken tijdens kantooruren op 0571-274668. 
 
 

Expositie Agnes Rademakers 
Bij Krepel
kLARENbEEk.- Op zondag 25 oktober, van 11.00 tot 17.00 uur, opent Land-
goed Klarenbeek haar deuren. U kunt dan in Galerie Bij Krepel genieten 
van de aquarellen van Agnes Rademakers met voornamelijk monumentale 
panden in Nederland.

Agnes Rademakers heeft haar opleiding gedaan aan de Industrieschool in 
Amsterdam. Daarnaast heeft zij les gehad van diverse kunstenaars van naam, 
waaronder van Jeanne Verwey. Een groot deel van haar werken hangt in Na-
gasaki Holland Village in Japan. In Galerie Bij Krepel kunt u een groot deel 
van de werken zien die Agnes in Nederland gehouden heeft. U bent van 
harte welkom.  www.landgoedklarenbeek.nl.

Lezing en concert ter ere van Lebuïnus
WILP.- Dit jaar is het 1250 jaar ge-
leden dat de Angelsaksische mis-
sionaris Lebuïnus het toenmalige 
‘Huilpa’ stichtte. Inmiddels is het 
dorp beter bekend als Wilp. Hier 
richtte hij een kerk op (een houten 
kapelletje), maar dat werd in brand 
gestoken door de heidense Saksen. 
Vervolgens stak hij de IJssel over 
en kwam hij in 768 in Deventer te-
recht. Hier stichtte hij ook een kerk 
en later werd hij tot patroonheilige 
van de stad benoemd. In aanloop 
naar het Lebuïnusjaar in Deventer, 
in 2018, zoeken Wilp en Deventer 
alvast de samenwerking op. Dins-
dag 10 november is er een open 
lezing van Dirk Otten namens de 
Oudheidkundige Kring Voorst over 
het optreden van Lebuïnus en de 
kerstening van de Saksen. In de in-
spirerende omgeving van de Dorps-
kerk in Wilp vertelt dhr. Otten over 
de tocht die Lebuïnus als Angelsak-
sische missionaris heeft afgelegd.  
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis

jubileumboek
Op zaterdag 14 november slaan het 
Deventer Stedelijk Orkest Lebuïnus 

en de Wilpse Brassband Crescendo 
de handen ineen voor een muzikaal 
concert in de Dorpskerk in Wilp.  
Lebuïnus betekent letterlijk “lieve 
vriend” en het concert bezegelt de 
vriendschap die is ontstaan tussen 
beide orkesten. Bovendien slaan we 
hier de brug tussen het 1250-jarig be-
staan van Wilp en het Lebuïnusjaar 
in 2018 in Deventer. Het Stedelijk 
Orkest Lebuïnus liet over de weg die 
Lebuïnus af heeft gelegd van Wilp 
naar Deventer een muziekstuk com-
poneren door Peter Kleineschaars 
genaamd “Lebuïnus ex Daventria”, 
dat deze avond opgevoerd gaat wor-
den. Dirigenten deze avond zijn 
Crista Boerman en Gilian Schmidt. 
Beide orkesten heten iedereen 
welkom in de Dorpskerk in Wilp.  
Aanvang: 19.30 uur, toegang gratis. 
Deze avond wordt het jubileumboek 
van 1250 jaar Wilp officieel aange-
boden. Het boek kost slechts 12,50 
euro en  is die avond ook verkrijg-
baar. 

metten van Lebuïnus
De feestelijkheden rondom Lebuï-
nus worden op zondag 15 november 

afgesloten met het gregoriaanse koor 
Schola Cantorum Karolus Magnus.  
Het koor uit Nijmegen zingt voor het 
éérst sinds de middeleeuwen liede-
ren uit de zogenaamde Metten van 
Lebuïnus. Achttien koorzangers in 
monnikendracht doen de sfeer van 
750 jaar geleden herleven. Aan het 
eind van het concert wordt een blij-
vend geschenk aangeboden aan de 
Dorpskerk Wilp, namelijk een prach-
tige zonnewijzer.  Twee dorpsbewo-
ners, Frans Pieters en Marten Bos-
ma, hebben met de nodige passie en 
doorzettingsvermogen onderzocht 
hoe onze voorouders de tijd wisten, 
toen er nog een uurwerken waren. 
Zij ontdekten dat er naar alle waar-
schijnlijk op de kerktoren een zon-
newijzer zat. Op die vermoedelijke 
plek wordt in het bijzijn van gedepu-
teerde van de provincie Gelderland, 
Josan Meijers, een eigentijdse vari-
ant van een zonnewijzer onthuld. 
Dat is voor Wilp een blijvende her-
innering aan het jubileumjaar 2015. 
Kaarten: EUR 10 in de voorverkoop 
via www.dorpskerkwilp.nl. 
Tijd: 15.00 – 16.00 uur. Meer infor-
matie via  www.wilp1250jaar.nl

Futuristische dienst in 
voormalige ijsfabriek

Culinair project Zozijn: 
`Uit eten in je eigen woning`
WILP.- Genieten van een heer-
lijk 3-gangen diner op de eigen 
kamer van de cliënten. Dat is de 
opzet van een nieuw project in 
Wilp.  Groepjes vrijwilligers die 
zich voor dit project hebben aan-
gemeld, verzorgen jaarlijks ruim 
30 etentjes. hierdoor kunnen heel 
veel cliënten van Zozijn eten zon-
der dat ze daarvoor de deur uit 
hoeven. 

Er is mooi serviesgoed, kaarsen en 
meer materiaal beschikbaar waar-
mee de tafels mooi aangekleed wor-
den om een echte restaurantsfeer te 
creëren.  De vrijwilligers serveren 
het eten ook nog eens, de cliënten 
en de begeleiding hoeven helemaal 
niets te doen. Men wordt volledig in 
de watten gelegd. 

Opgeven vrijwilligers
Initiatiefnemer van dit project, Mar-
jon Beuwer, was heel enthousiast 
toen Stichting ‘Wilp staat op’ zich 
aanmeldde om een vrijwillige bij-
drage te leveren voor dit project. Ze 
verzorgen dit jaar een aantal etentjes 
op diverse groepen. Ontzettend leuk 
dat de stichting op staat voor een 
project bij dorpsgenoot Zozijn. De 

Stichting ‘Wilp staat op’ organiseert 
allerlei activiteiten voor het goede 
doel. 
www.wilpstaatop.nl is momenteel 
in ontwikkeling.
Opgeven als vrijwilliger voor het 
project “Uit eten in je eigen woning” 
kan uiteraard ook via e-mailadres: 
uiteteninjeeigenwoning@zozijn.nl

Uit eten in je eigen woning is een 
geslaagd project geworden.

WILP.- Zoals bekend viert het dorp 
Wilp zijn 1250-jarig bestaan dit jaar 
met diverse activiteiten. In de oude 
ijsfabriek van Wilp zal de kerkelijke 
gemeente op 25 oktober een Futu-
ristische Dienst houden. De samen-
komst vindt plaats in het jaar 3265. 
Dat gaat ons voorstellingsvermogen 
als mensen van de 21ste eeuw te bo-
ven. Wilp bestaat dan 2500 jaar maar 
ligt niet meer op de planeet Aarde. 
Omdat de aarde door milieurampen 
is verwoest, leven de mensen in 
kleine groepen op hemellichamen 
als Mars en Venus. Via satellieten 
onderhoudt men contact met elkaar, 
maar toch wordt de warmte in het 
samenleven gemist. Daarom zoekt 
men inspiratie en nieuw leven bij 
elkaar. In een soort kerk van de toe-
komst. 

kerk van de toekomst
In de voormalige ijsfabriek krijgt 
deze kerk van de toekomst gestalte. 
Hier komen mensen samen die van 

elkaar weten dat ieder op geheel ei-
gen wijze ´gelooft´ of troost, warmte 
en houvast zoekt. Voor sommigen 
is dans troostend en verrijkend en 
daarom wordt er gedanst. Voor an-
deren is het lied ‘All night, all day, 
angels watching over me’ houvast 
gevend. Dat wordt gezongen bij 
(live) harpspel. Anderen gaan rap-
pen, er wordt verteld, gebakken en 
gezongen en twee meisjes dansen 
een zelfbedachte ballet-choreografie 
op muziek van Fish. Bijzonder is 
het satellietcontact met de bewo-
ners van Venus, een live-verbinding 
waaraan op dit moment nog hard 
wordt gewerkt. Het doel van deze 
viering van de toekomst is te laten 
zien wat eeuwigheidswaarde heeft 
in geloof en kerk. Wie deze avond 
wil meemaken wordt opgeroepen te 
komen. Futuristische kleding is niet 
nodig, maar zorg voor iets wits in je 
kleding. 
Aanvang: 19.00 uur, deuren open 
vanaf 18.30 uur. 

KESJ & Twells Vergiet
TWELLO.- Op zaterdag 21 november a.s.  spelen beide “Twellose” bands in 
de Vier Seizoenen aan de Kerklaan in Twello.  KESJ, met o.a. Evert van der 
Worp op drums en Koen Ketelaar op gitaar speelt het eerste gedeelte van de 
avond.  Heb je zin om te komen, noteer dan alvast deze datum op de kalen-
der. Nadere berichten volgen nog. 

Stemmen op `Kern met pit`
POSTERENk.- Via de website www.kernmetpit.nl kan een stem worden 
uitgebracht op de Posterenkse Feesten. Posterenk is met het project “Poste-
renkse Bevrijding” geselecteerd voor de provincie Gelderland en ontvangt 
in januari 2016 het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast wint 
in elke provincie het beste project de provinciale trofee en vijftienhonderd 
euro extra. Hiervoor kunt u uw stem uitbrengen. 

http://www.dorpskerkwilp.nl
http://www.wilp1250jaar.nl
http://www.kernmetpit.nl


Nu op SkyRegio TV: banen-aanbod, parttime 
SkyRegio TV, een boeiend programma voor ondernemers, werk-
zoekers en inwoners van de gemeente Voorst. SkyRegio TV is altijd 
online op www.voorst.tv en wordt ook uitgezonden op TV Apel-
doorn, Deventer TV en onze eigen kabelkrant in Voorst!

Wethouder Lagerweij betrekt de inwoners erbij
Arjen Lagerweij legt de Ruimtelijke Toekomstvisie van de Ge-
meente Voorst duidelijk uit.  Meer huizen erbij, of juist minder? 
Wel of geen windmolens? Een aantal actieve inwoners kunnen 
nu nog  mee-adviseren. Uitvoerig te zien op SkyRegio TV!

Ontwikkel je bij Saxion, dat geeft je veranderkracht
“De wereld verandert en de organisatie waarin je werkt. Als je 
mee verandert, ben je meer waard als werknemer.’’ De Saxion 
Parttime School biedt maatwerk-opleiding. Programma-mana-
ger Marijke Kling informeert ons enthousiast, op SkyRegio TV! 

Intermontage en BBA zoeken mensen en geven 
sollicitatietips
Deze familiebedrijven zoeken technische krachten die van 
wanten weten. Annet Tienstra van Intermontage en Renate 
Knipscheer van BBA pompen vertellen over hun ervaringen 
met sollicitanten. Geven ook tips. U ziet het op SkyRegio TV.

Thermen Bussloo is weer wereldkampioen
Rob Keijzer vertelt met passie over zijn werk. Het als Neder-
lands beste gekozen wellnesscentrum heeft weer een wereld-
kampioen in haar midden: Inspirerende beelden uit het well-
nesscentrum van deze -voor de 2e keer- wereldkampioen!

Medewerkers gezocht door Schoneveld Breeding 
Peter Rigterink is teamleider bloemzaadproductie en zoekt 
voor het komende voorjaar tientallen nieuwe medewerkers. 
Heel belangrijk is, dat je nauwkeurig kunt werken. En een beet-
je groene vingers is ook wel handig. Kijk naar SkyRegio TV. 

Belastingtips in een snel veranderende 
belastingwereld
Nico van Zanten van Schimmel & Plante geeft op SkyRegio TV 
adviezen over geld schenken voor huisaankoop en over aftrek 
hypotheekrente. En…denk nog even na voor je een nieuwe auto 
koopt, want het belastingvoordeel kan een nadeel blijken… 

SkyRegio ziet u op de Kabelkrant:

ook zaterdagavond 24 okt.   

en zondagmorgen 25 okt. 

op TV Apeldoorn en… 

permanent op www.voorst.tv !

Woensdag 21 okt. om 20 uur

Donderdag 22 okt. om 21 uur

Vrijdag 23 okt. om 19 uur

Zaterdag 24 okt. om 17 uur

Zondag 25 okt. om 11 uur

Maandag 26 okt. om 18 uur

Dinsdag 27 okt. om 10 uur



school, belastingtips en ondernemersnieuws

Wasco ondersteunt zelfstandige 
professionals met kennis over 
ondernemen
Twello  - Afgelopen weken organiseerde Wasco professionele kennis-
evenementen voor installateurs. Met liefst 48 leveranciers toonde Was-
co op originele en spectaculaire wijze de nieuwste ontwikkelingen in 
de markt, is kennis gedeeld en zijn veel praktische tips gegeven. Via 
interactieve presentaties op drie podia konden installateurs de juiste 
kennis opdoen om nóg succesvoller te ondernemen.

Leveranciers informeerden over alle 
nieuwe producten en ontwikkelin-
gen op het gebied van verwarming, 
sanitair, onderdelen, koeltechniek 
en ventilatie. Jan Bijnen, Directeur 
Inkoop & Marketing bij Wasco, kijkt 
terug op een zeer succesvol verlopen 
evenement: “Onze dienstverlening 
is erop gericht het voor installateurs 
op de werkvloer zo eenvoudig moge-
lijk te maken.  We zien onze rol ver-
schuiven van groothandel naar die 
van toeleverancier en kennispartner 
voor installateurs. Een rol die we 
met dit evenement volledig waar 
konden maken.” 
Om het evenement regionaal goed 
bereikbaar te maken, organiseerde 
Wasco het kennisevenement op vier 
locaties. In de Rijswijkse Broodfa-
briek, in de Brabanthallen in Den 
Bosch, in de IJsselhallen in Zwolle 
en in het Taets Park in Zaandam. Elk 
kennisevenement werd ‘s avonds af-

gesloten met een spetterende illusi-
onistenshow van wereldkampioene 
Sittah en de prijsuitreiking van de 
Wasco Game. 

Over Wasco
Wasco is de meest klantgerichte 
groothandel in verwarming, sani-
tair, onderdelen, koeltechniek en 
ventilatie in Nederland en met 45 
jaar ervaring een begrip in de instal-
latiebranche. Wasco ontzorgt haar 
klanten met nuchter en vakkundig 
advies, verrassend innovatieve op-
lossingen en een snelle, foutloze 
levering. De gebruiksvriendelijke 
Wasco webshop biedt een assorti-
ment van 450.000 producten. Met 
meer dan dertig vestigingen is Was-
co altijd in de buurt. Wasco is on-
derdeel van het wereldwijde Wolse-
ley dat een jaaromzet realiseert van 
ruim 13 miljard euro. Meer informa-
tie: www.wasco.nl. 

Continental Car Parks bouwt indrukwekkende
parkeergarage bij station Zutphen
Begin 2016 start Continental Car Parks met de bouw van een nieuwe 
parkeergarage voor de NS bij het centraal station in Zutphen. In samen-
werking met een Rotterdams architectenbureau wordt een parkeerga-
rage gerealiseerd met een capaciteit van 375 parkeerplaatsen en een 
fietsenstalling met 652 plaatsen. 

De opdracht bestaat uit de ontwik-
keling en realisatie van een nieuwe 
parkeergarage passend bij omge-
ving van het centraal station in 
Zutphen. Het gebouw heeft de uit-
straling van een pakhuis en heeft 
ook een zeer hoogwaardig en tech-
nisch aanzicht. Op de gevel wordt 
de stadsplattegrond van Zutphen 
weergegeven. Aan de zijde waar de 
parkeergarage aansluit op het open-

baar gebied komt een grote fietsen-
stalling. 

Modern, functioneel ontwerp
De nieuwe parkeergarage is ont-
worpen door Continental Car Parks 
in samenwerking met architecten-
bureau MoederscheimMoonen uit 
Rotterdam. 
Gezien het dag- én nachtgebruik 
is veel aandacht besteed aan het 

gevoel van een aangename en vei-
lige omgeving. De gevel wordt 
continu led-verlicht. Het interieur 
voldoet aan de hoogste eisen uit 
de ESPA (European Standard Par-
king Award). Het ontwerp voorziet 
in de mogelijkheid tot uitbreiding. 
“Wij zijn buitengewoon trots op 
deze bijzondere opdracht en het 
ontwerp kan meedingen naar de 
hoogste architectuurprijs”, aldus 
Jeroen Drenth van Continental Car 
Parks. Onlangs is voor de NS een 
parkeergarage gerealiseerd in Elst. 
Medio 2016 start de bouw van een 
nieuwe parkeergarage voor de NS 
in Den Bosch. 

Bredenoord scoorde met duurzame 
stroomvoorziening Dam tot Damloop 

De Gemeente nodigt inwoners 
van harte uit voor het Sociaal 
Café op 27 oktober

Gratis fiets te winnen
Het motto van de Voorster werkgevers, verenigd in www.werkeninvoorst.nu, 

is: werken waar je woont, dus lekker op de fiets naar je werk oftewel “Trappen naar de 
baas’’! Via een eenvoudige prijsvraag wordt dit jaar een gratis fiets uitgeloofd. 

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

Tijdens de september-Dam tot Damloop draaide voor het eerst een unie-
ke duurzame opstelling voor mobiele stroom gericht op zo min mogelijk 
emissie. Om dit te bereiken werden meerdere technieken gecombineerd. 

Door inzet van de drie elementen; 
biobrandstof, het hybride aggregaat 
én een ClearAir roetfilter werd de 
uitstoot in emissie aanzienlijk ver-
minderd. De ESaver bespaart ge-
middeld 70% van de brandstof bij 
gelijke stroomopbrengst. Daarnaast 
wordt 99,9% van de roetemissie 
afgevangen door het ClearAir roet-
filter. Als noviteit lanceerde Bre-
denoord een nieuwe brandstof die 
ca. 85% van de CO2 bespaart. Ook 
minder emissie in NOx, CO en CO2.

Biobrandstof
De zuivere synthetische diesel ont-
staat door een reactie met waterstof. 
Als grondstof worden puur biologi-
sche reststromen gebruikt zoals af-
gewerkt frituurvet. “Met het gebruik 
van deze alternatieve brandstof in 
combinatie met onze ESaver met 
roetfilter, streven we naar een CO2 
besparing van 85%. In Amsterdam 
hebben we met succes de besparin-
gen in brandstof en uitstoot getest”, 
zegt Margien Storm van Leeuwen, 
manager Innovatie en New Busi-
ness bij Bredenoord. Hiermee kan 
Bredenoord gebruikers van mobiele 
stroom optimaal adviseren welke al-
ternatieve brandstof voor hun speci-
fieke vraag de beste oplossing is.

De gemeente Voorst organiseert op 
dinsdagavond 27 oktober, in samen-
werking met Stichting Koepel en 
Zwembad De Schaeck, voor de eerste 
keer het Sociaal Café, “De gemeente 
Voorst van de toekomst!”. Op deze 
avond staat de ontwikkeling op so-
ciaal terrein centraal. Hoe kunnen 
(sport)verenigingen en stichtingen 
samenwerken met zorginstellingen 
en/of het bedrijfsleven? Deze sa-
menwerkingsverbanden of allian-

ties, zijn nodig om in te spelen op de 
veranderende maatschappj.

Programma met bekende 
Nederlanders
Een dagvoorzitter neemt u mee in de 
trends en ontwikkelingen voor de 
gemeente Voorst van de toekomst. 
Welke vormen van samenwerking 
bestaan er in 2020? En hoe werk je 
anno 2020 succesvol samen? Twee 
bekende Nederlanders geven hun 
visie op het begrip samenwerken. 

Er is daarnaast voldoende gelegen-
heid voor gesprekken en netwerken 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. Het Sociaal Café vindt 
plaats van 20.00 tot 22.00 uur in 
Sportcafé Jachtlust in Twello. Koffie 
en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Aanmelden
U bent van harte welkom! U kunt 
zich tot 23 oktober aanmelden via 
e-mail sociaalcafe@voorst.nl onder 
vermelding van uw naam en het 
aantal personen. 



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

Gemeentelijke informatie

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Appen, Bussloo, Gieteloo, Voorst en Wilp 
Achterhoek

Verkoopactie speculaas door Wilkensgroep scouting Voorst op 13 en  
14 november 2015

Vergunning verleend* Z-15-03303_2015-48271

Bestemmingsplan

Grotenhuisweg tussen nummers 16 en 32 in 
Posterenk

Bouw twee woningen mogelijk maken Ontwerp NL.IMRO.0285.6101-OW00

Evenementenvergunning

Diverse wegen in Posterenk Sinterklaasintocht op 21 november 2015 van 13.00 uur tot 17.00 uur Vergunning verleend* Z-15-03692_2015-49624

Diverse wegen in Voorst Sinterklaasintocht op 14 november 2015 van 14.00 uur tot 17.00 uur Vergunning verleend* Z-15-03663_2015-49359

Dorpsplein in Nijbroek Kerstmarkt op 11 december 2015 van 18.00 uur tot 21.00 uur Vergunning verleend* Z-15-03500_2015-49138

Kerkstraat in De Vecht “Omtoveren” van kastanjeboom in kerstboom, een lampionnen-optocht en 
optreden van koor op 12 december 2015 van 19.00 uur tot 22.00 uur

Vergunning verleend* Z-15-03643_2015-49471

Molenweg 4 in Klarenbeek Kerstmarkt op 13 december 2015 van 11.00 uur tot 16.00 uur Vergunning verleend* Z-15-03601_2015-49343

Milieumelding

Dorpsstraat 25 Twello Melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een supermarkt annex 
shoarmazaak

Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002896

Rijksstraatweg 210 in Teuge Melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van veehouderij Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002980

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Melding Activiteitenbesluit voor het wijzigen van horecabedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2015-000201

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 34 in Terwolde Bouwen bijgebouw Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3188

Bandijk 7 in Terwolde Bouwen schuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3204

Broekhuizerstraat 10 in Terwolde Kappen kastanjeboom Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3197

Damastbloem 3 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3053

de Zanden 123, 127, 129, 131 en 133 in Teuge Aanvragen in-/uitritten voor hangar Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3213

H.W. Iordensweg 38 in Twello Verbouwen woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3082

H.W. Iordensweg 79 in Twello Verbouwen winkel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3212

Heeringstraat 6A in Wilp Bouwen varkensstal Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3200

Hengelderweg 6 in Voorst Uitbreiden kapschuur Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3006

J.R. Krepellaan 7 in Klarenbeek Plaatsen tenten t.b.v. evenement Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3189

Johan Evertsenstraat 32 in Twello Plaatsen uitbouw op bestaande uitbouw Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3203

Klarenbeekseweg 30 in Voorst Bouwen kapschuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3206

Molenallee 5 in Wilp Plaatsen tijdelijke carport Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3214

Oude Apeldoornseweg 2 in Klarenbeek Herbouwen werktuigenberging Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3074

Rijksstraatweg 218 in Teuge Realiseren bijgebouw Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3201

Verbinding tussen Lochemsestraat in Terwolde 
en Beemterweg in Apeldoorn

Verharden kavelpad en aanleggen fietspad Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3198

Verschillende locaties in Twello Kap bomen t.b.v. groenrenovaties (zie www.voorst.nl ) Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3195

Wijkseweg 3 in Terwolde Deels slopen molen na brand Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3187

Withagenweg 17 in Wilp Plaatsen twee containers met landschappelijke inpassing Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3017

Sloopmelding

Heeringstraat 10 in Wilp Verwijderen asbesthoudende delen van schuur/opslag Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-3202

Klarenbeekseweg 30 in Voorst Slopen bijgebouw Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-3205

Penninksweg 11 in Twello Slopen schuur Melding beoordeeld Z-HZ_SLM-2015-3191

Terwoldseweg 28 in Twello Slopen schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-3199

Zwarte Kolkstraat 96-100 in Wilp Verwijderen asbest van schuur en slopen schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-3215

Tijdelijke verkeersmaatregel

Dorpsplein in Nijbroek Afsluiten voor alle verkeer op 11 december 2015 van 16.00 uur tot 21.30 uur Besluit genomen* Z-15-3500_2015-49138

Kerkstraat in De Vecht Afsluiten voor alle verkeer op 12 december 2015 van 19.00 uur tot 22.00 uur Besluit genomen* Z-15-03643_2015-49471

Wet geluidhinder

Grotenhuisweg in Posterenk Hogere waarde dan voorkeurswaarde vaststellen Ontwerpbesluit Z-15-03150_2015-40640

bekendmakingen
Week 43: 21-10-2015

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

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

 Maandag 26 oktober 2015 
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.

Het beoordelen van nieuwe aan-
vragen kost veel tijd. Houdt u 

er daarom rekening mee dat 
nieuwe aanvragen uiterlijk een 
week voor de mandaatverga-
dering moeten zijn ingediend.

De balie VROM is op werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, telefoon (0571) 
27 93 37. 
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Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

 

afval informatie

27 oktober inzameling grof groen

gemeenteraad

 Begrotingsdebatten in openbare vergadering 
 van de gemeenteraad 
 maandag 26 oktober 2015, 10.00 uur 
 (gemeentehuis Twello)   

Op maandag 26 oktober vanaf 10.00 uur ’s ochtends vergadert de gemeenteraad. 
In deze vergadering staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 
2016 – 2019 centraal. Er vinden o.a. verkennende debatten plaats aan de hand 
van door de raadsfracties aangedragen agendapunten.

Agenda
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder 
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gespro-
ken over:
 a. Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 28 september 2015 [besluit]
b. Verslag ronde-tafelgesprekken 12 oktober 2015 [besluit]
c. Verslag ronde-tafelgesprek 19 oktober 2015 [besluit]
d. Bestuursrapportage 2015 [finaal debat en besluit]
e. Meerjarenprogrammabegroting 2016 – 2019 [verkennend debat]
f. Mogelijkheden opvang asielzoekers en statushouders [verkennend debat]
g. 1e begrotingswijziging Omgevingsdienst Veluwe IJssel [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd moge-
lijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde 
van behandeling. 
In de raadsvergadering van 9 november 2015 (aanvang 19.30 uur) is het finale 
debat over de Meerjarenprogrammabegroting 2016 – 2019 en neemt de gemeen-
teraad besluiten over deze begroting en over door de raadsfracties ingediende 
initiatiefvoorstellen, moties (raadsuitspraak en/of opdracht aan het college van 
burgemeester en wethouders) en amendementen (wijzigingsvoorstellen).  

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor 
kunt u de ronde-tafelgesprek ken benutten. Deze worden meestal twee weken 
voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie
 Scan de QR code met uw tablet of smartphone  om direct bij de 
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook 
inzien op de website via  voorst.notudoc.nl of via de (gratis) app 
Politiek Archief. In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens 
de vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen 
apparatuur.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
26 oktober  10.00 uur raadsvergadering  gemeentehuis Twello
 [begrotingsdebatten] 
9 november  19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
 [begrotingsbesluiten] 
30 november 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
14 december 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer in-
formatie over de raadsleden. Het adres van de raad is: Postbus 
9000, 7390 HA Twello; e-mail: raad@voorst.nl, twitter: @Raad-
Voorst. Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, 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/ 

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. 

Op dinsdag 27 oktober wordt 
grof groen ingezameld. Aan-
melden bij de gemeente is 
mogelijk tot uiterlijk 12 uur 
op maandag 26 oktober. Grof 
groen moet gebundeld zijn 
in handzame pakketten van 
maximaal 20 kilo per stuk. De 
pakketten mogen niet langer 

zijn dan 1,5 meter. Totaal kunt u 
maximaal 1 m3 aanbieden. Grof 
groen kunt u ook naar Attero in 
Wilp-Achterhoek brengen.

Digitaal aanmelden
Digitaal aanmelden van grof 
groen: www.voorst.nl , wonen, 
milieu, afval en duurzaamheid, 

aanmelden grof groen en grof 
huisvuil. U heeft een DigiD nodig 
voor de aanmelding. De kosten 
voor de inzameling bedragen  
€ 30 per keer. De factuur ont-
vangt u na de inzameling. 

www.voorst.nl/wonen/milieu-
afval-en-duurzaamheid/afval/

Burgemeester en wethouders van Voorst maken bekend:

Het concept van de Meerjaren-
programmabegroting 2016-
2019 is aangeboden aan de ge-
meenteraad.

De raad behandelt het concept 
van de meerjarenprogrammabe-
groting in 2 vergaderingen:
1.  Maandag 26 oktober 2015, 

aanvang 10.00 uur. De be-
grotingsdebatten over het 
concept van de Meerjaren-

programmabegroting 2016-
2019,

2.  Maandag 9 november 2015, 
aanvang 19.30 uur. De ge-
meenteraad stelt de Meer-
jarenprogrammabegroting 
2016-2019 vast.

Het concept van de Meerjaren-
programmabegroting 2016-
2019 ligt ter inzage op het 
gemeentehuis en is gratis te 
downloaden van de website 

www.voorst.nl  vergaderstukken 
gemeenteraad. De openingstij-
den van het gemeentehuis (H.W. 
Iordensweg 17 te Twello) zijn 
maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 12.15 uur.

Twello, 15 oktober 2015

Drs. J.T.H.M. Penninx, 
burgemeester
E.J.M. van Leeuwen, secretaris









Pagina  23 Voorster NieuwsWoensdag 21 oktober 2015

 

www.sensire.nl | bel 0900 8856

Praktijkverhaal over de zorg

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

Driekwart vol
Fred Hoogeveen, Zevenaar
Eind januari zag ik in het gemeenteblad een grote advertentie van Sensire. Hun 
verhaal over een persoonlijke benadering, zorg via iPads en 24-uursbereikbaarheid 
sprak mij zeer aan. Vijf jaar geleden, op mijn 59e, heb ik een fi etsongeluk gehad. 
Daar heb ik een dwarslaesie aan overgehouden: ik zit in een rolstoel en heb alleen 
nog gevoel in mijn gezicht, schouders en armen. ’s Ochtends en ’s avonds heb ik hulp 
nodig om uit en in bed te komen, te douchen, me te laxeren – excuses voor het beeld 
– en me aan te kleden. Zou Sensire de hooggespannen verwachtingen kunnen 
waarmaken? Ik besloot de proef op de som te nemen.

Het viel me al snel op dat mijn nieuwe verpleegkundigen precies wisten wat ze 
moesten doen. Ik heb een complete dwarslaesie en dat komt niet veel voor. Als ik 
verkeerd in de rolstoel zit, val ik opzij. De meeste verpleegkundigen hebben even 
nodig om daarmee om te leren gaan, maar bij Sensire ging dat vanzelf. Hoe kon dat? 
Toen ik eens ging polsen, kwam de aap uit de mouw. Ze hadden – zonder dat ik het 
wist – iemand van de Sint Maartenskliniek uitgenodigd om een workshop te geven. 
Heel bijzonder. Op de website van Sensire gaat het wel over klantgerichte zorg, maar 
dit had ik nooit verwacht!

Ook de digitale middelen die Sensire inzet bevallen me uitstekend. Sinds kort heb ik 
een zorgapp, Caren, waarop ik precies kan zien wie wanneer langskomt. Vaak zijn het 
dezelfde verpleegkundigen. Als ik uitgenodigd word om ergens te blijven eten, kan ik 
ook simpel via de app doorgeven hoe laat ik weer thuis ben. Met de iPad beeldbel ik 
wekelijks met het wijkteam. Dat voelt heel vertrouwd, en ze zien gelijk hoe het met 
me gaat. Meestal maken we dan een gezellig praatje: ik vertel bijvoorbeeld over het 
tochtje dat ik met de handbike heb gemaakt.

Bij mijn voordeur is een kastje geïnstalleerd met een code, zodat medewerkers van 
Sensire ook ’s nachts makkelijk mijn huis in kunnen. Gelukkig is dat nog niet nodig 
geweest. Maar het idee dat er altijd iemand kan langskomen vind ik erg prettig. Een 
blaasontsteking of buikgriep voel ik door mijn dwarslaesie niet aankomen. Als ik daar 
midden in de nacht achter kom, is extra hulp erg welkom.

Mensen die mij in mijn rolstoel zien zitten, denken soms dat ik zielig ben. Zelf ervaar 
ik dat niet zo: ik sta positief in het leven. Slachtoffergevoelens veranderen niets aan 
je situatie, behalve dat je voor andere mensen een minder gezellig persoon wordt om 
koffi e mee te drinken. Voor mij is het glas niet half- maar minstens driekwart vol, en 
Sensire draagt daar zeker aan bij. Het is een superprofessionele organisatie die ik 
iedereen kan aanraden. Als ze nog eens een ambassadeur nodig hebben…

Super muziekavond in Dorpshuis

Liefhebbers genoten dichtbij het podium

VOORST.- De mannen van Old Ni-js 
zorgden er samen met DJ Robbie voor 
dat het Dorpshuis gevuld was met 
grote fans en liefhebbers. Al ver voor 
aanvang stroomde het Dorpshuis vol. 
Een grote groep fans kwam recht-
streeks uit Leek (Gr.) vanwege voor-
verkoop van kaarten voor een concert 
van Normaal op 5 december daar, ter 
voorbereiding op het afscheidstour-
nee in Gelredome. De Roessinghzaal 
in het Dorpshuis was omgebouwd tot 
een echte muziekhal en na de opwar-
ming van DJ Robbie (Bouwmeester) 
was het om 22.30 uur dan eindelijk 
zover: de leden van Old Ni-js Ferdi 
Joly, Han Mali, Willem Terhorst en 
Gerard de Braconier klommen op 
het podium en speelden enthousiast 
aangemoedigd door de vele bezoe-
kers alle bekende nummers van hun 
repertoire. Onder andere bij het suc-
cesnummer “Ojadasawa” (Normaal)  

en O Alie speelde gastgitarist Joel Be-
rends mee. Alle aanwezigen genoten 
tot in de kleine uurtjes van de fantas-

tische muziek. De organisatie was in 
handen van Music and Entertainment 
en Stichting Dorpshuis Voorst.

Rectificatie
Brook Duo en Hinterecke Musikanten in Dorpshuis 
VOORST.-  Wel wat later dan voor-
gaande jaren,  maar de druk bezochte 
Dialectmuziekmiddag van de Voor-
ster Werkgroep Cornelis Hissink is 
in aantocht. Zonder Brook Duo uit 
Markelo geen muziekmiddag. Ook 
nu heeft Hissink het duo weer we-
ten te strikken voor een vrolijk op-
treden. Gerrit Jan Oplaat en Hennie 
Tijink komen met technicus Bennie 
Havekes een gezellig program bren-
gen zoals de vele fans dit van het 
duo gewend zijn. Gerrit Jan en Hen-
nie zingen liedjes van hun nieuwste 
CD maar ook een serie bekende num-
mers. Martien Kobussen presenteert 
deze middag.
Op de muziekmiddag is ook altijd 
een gastorkest te beluisteren.  Dit 
keer werd gekozen voor de Hinterec-
ke Musikanten uit Wilp Achterhoek. 
Onder leiding van Gert Jacobs spe-
len zij vrolijke muziek uit de bergen.  
Casper Benne zingt weer oude kra-
kers.  Tijdens de muziekmiddag is er 
ook een verloting met mooie prijzen.
Kaarten kosten zes euro en zijn nu 
reeds verkrijgbaar bij Bakkerij Bril, 

Rijksstraatweg 24, Gerrit Smit Wil-
helminaweg 10,  Café Radstaake, 
Rijksstraatweg 190 en het Dorpshuis 
aan de Schoolstraat 14 in Voorst. Bij 

het Dorpshuis kunt u de kaarten ook 
via e-mail reserveren: info@dorps-
huisvoorst.nl 
Aanvang: 13.30 uur

Mega Muziek Marathon groot succes
TERWOLDE.- De Mega Muziek Ma-
rathon in Terwolde was dit weekend 
een geweldig succes. In de Terwold-
se multifunctionele accommodatie 
werd twaalf uur lang op verschillen-
de podia een keur aan muzikale en 
vocale hoogstandjes aan het talrijke 
publiek aangeboden. Muziekvereni-
ging Ons Genoegen uit Terwolde 
had het evenement georganiseerd in 
het kader van hun honderdvijftien 
jarig bestaan. Niet alleen kwamen 
de doorgewinterde muzikanten van 
Ons Genoegen volkomen tot hun 
recht, ook alle andere afdelingen van 
de vereniging, zusterverenigingen 
en andere vormen van spelen met 
muziek kwamen aan bod.
Het was een drukte van belang in het 
Terwoldse dorpshuis. Grote groepen 
belangstellenden uit een wijde regio 
hadden het slechte weer getrotseerd 
om de artiesten van hun keuze te 
komen aanmoedigen. Dat betekende 
dus niet alleen genieten van muzi-
kale prestaties, maar ook een ware 
reünie van muziekliefhebbers. Tij-
dens de twaalf uur durende mega 
muziek marathon passeerden bijna 
alle muziek- en vocale stijlen de re-
vue. Tijdens de apotheose ‘s avonds 

werden ritme, klank en de keuze 
voor populaire nummers steeds ver-
der opgevoerd, zodat aan het eind 
van de marathon het dak er bijna af 

werd geblazen. Mooie bijkomstig-
heid was dat de opbrengst, bestemd 
voor de stichting Tamara maar liefst 
EUR 3650 bedroeg.

De allerkleinsten zorgden met een zorgvuldig ingestudeerde combinatie 
van zang en dans voor een vertederende noot.

80’s vinylavond bij Pampus
POSTERENk.- Op vrijdagavond 6 
november houdt de vrijdagavond-
groep van Pampus een ouderwetse 
disco-avond met hits die nog op het 

zwarte vinyl staan.   Het wordt een 
avond lekker swingen op oude hits 
van onder meer Irene Cara, Donna 
Summer, Abba, Dan Hartman en 

Rick Astley  Om de avond compleet 
te maken komen er zelfs een aantal 
DJ’s van toen. De entree is geheel 
gratis inclusief de hapjes die avond. 

Midwinter
hoornblazers 
blazen op 
Antonisschool 
DE VEchT.- Op dinsdagmiddag 
13 oktober kwamen er twee af-
gevaardigden van de midwinter-
hoornblazers uit ugchelen om de 
kinderen van basisschool en bSO 
St. Antonius De Vecht bij te praten 
over deze eeuwenoude traditie. 

De Midwinterhoornblazers waren in 
hun speciale klederdracht en had-
den diverse hoorns meegenomen 
om te voelen en te proberen, wat ie-
dereen maar wat graag deed.  En wat 
is het nog moeilijk om geluid uit de 
hoorn te krijgen!

Henk en Jolande, de blazers, ver-
telden waar de traditie van het bla-
zen vandaan komt en wanneer de 
hoorns worden geblazen. 

De kinderen luisterden ademloos en 
konden vragen stellen over het bla-
zen, het instrument en de tradities. 

Boekenbal de Hietweide
TWELLO.- De Kinderboekenweek werd met een gezellig boekenbal afgeslo-
ten. De onderzoeksvraag van meester Brein “kun je om een bocht kijken” 
werd dan ook ter plekke door ouders en grootouders onderzocht. Ze ontdek-
ten dat dit echt niet kon dus moest er flink “gepropt “worden om alle optre-
dens van de kinderen op het podium te kunnen zien. En die waren geweldig. 
Ook genoot men van het verhaal uit het zelfgemaakte prentenboek van gr. 4. 
Meester Jan reikte de gouden penseel uit aan Zoë, groep 2 en Elize F. groep 3 
voor de mooist gemaakte kleurplaat. Merijn, groep 6 en Sandra, groep 8 ont-
vingen de gouden griffel voor het mooiste geschreven verhaal. Na een kopje 
koffie gingen de (groot-) ouders naar de lokalen om alle werkstukken en ver-
halen te bewonderen. Ook kon men proefjes doen in diverse klassen. Een 
impressie van deze geslaagde avond vindt u op de site www.hietweide.nl

mailto:info@dorpshuisvoorst.nl
mailto:info@dorpshuisvoorst.nl


Voel je al een zelfstandig ondernemer?
Bij de stap naar het zelfstandig ondernemerschap om je eigen bedrijf te starten of als ZZP’er aan de slag gaan, komt veel kijken. Je 

kunt informatie nodig hebben over het maken van een businessplan, wat je moet regelen om je o�  cieel te registreren, � nanciering, 

ICT, belasting. Maar bij wie kun je terecht met al je vragen? En nog belangrijker, welke bedrijven in jouw eigen regio kunnen je 

verder helpen? Om die reden hebben diverse bedrijven en instanties met hart voor het MKB de handen ineen geslagen en het 

regionale platform’ Ik Start Nu’ opgericht. Speciaal voor oriënterende starters.

Bezoek het Starters Event

Om het jou als oriënteerder zo gemakkelijk mogelijk te maken, brengen we alle relevante partijen samen tijdens een event: het 

Startersevent. Op zaterdag 24 oktober kun je tussen 10.00 uur en 14.00 uur langskomen bij de Cantharel in Apeldoorn. De toegang 

is gratis. Je kunt daar de stands bezoeken van de deelnemende partijen om in gesprek te gaan en jouw vragen te stellen. Ook heb 

je de mogelijkheid om inspirerende workshops te volgen. Laat je onderdompelen in het zelfstandig ondernemerschap en kom op 

zaterdag 24 oktober langs.  Meld je aan op www.ik-start-nu.nl en je krijgt je toegangskaart online toegestuurd.

Rabobank blijft in Twello
Daarom verbeteren wij ons kantoor

Op dit moment verbouwen wij ons kantoor in Twello. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden om met een up-to-date vestiging 

in het centrum van Twello te blijven. 

Door de fusie in 2014 en het centraliseren van werkzaamheden 

in ons adviescentrum in Apeldoorn is er ruimte ontstaan in het 

pand aan de Dorpsstraat in Twello. In de afgelopen periode 

hebben we gezocht naar een goede invulling van deze ruimte 

en er zijn externe partijen gevonden die een gedeelte van het 

pand gaan huren. Om alle partijen goed te kunnen huisvesten 

verbouwen wij het pand. Wij zijn tijdens de verbouwing zoveel 

mogelijk geopend, maar van 20 tot en met 22 oktober is het 

niet mogelijk om geld te storten en zijn de geldautomaat en de 

muntrolautomaat buiten gebruik. Tot en met 26 oktober kunnen 

er geen geldbestellingen gedaan worden. Wij vragen om uw 

begrip. 

Alternatieven? 

U kunt voor het opnemen van geld, het opnemen van muntrollen 

of het storten van geld terecht op de volgende dichtstbijzijnde 

kantoren: Marktplein 42 in Apeldoorn of Keizerstraat 22 in 

Deventer. Voor al uw overige bankzaken kunt u gebruik maken 

van Internetbankieren.

Heeft u vragen? U kunt ons telefonisch bereiken via (055) 578 49 11

Een aandeel in elkaar Rabobank Apeldoorn en omgeving

Een aandeel in elkaar

Contact
Telefoon (055) 578 49 11
particulieren@apeldoorn.rabobank.nl
rabobank.nl/apeldoorn
twitter:@RaboApeldoorn

Rabobank Regio Schiphol

Om verder te komen,  
moet je durven vernieuwen

Contact

Telefoon (055) 578 49 11

particulieren@apeldoorn.rabobank.nl

www.rabobank.nl/apeldoorn

twitter: @RaboApeldoorn

InZicht
Editie 2

Bezoek het Starters Event

Voor jezelf beginnen? 
Start goed voorbereid

Inloopavond 
hypotheken
Denkt u erover om uw eerste huis te kopen? Dan komt er 

behoorlijk wat op uw pad. Onze Rabobank adviseur helpt 

u met het in kaart brengen van deze � nanciële zaken.

Wilt u meer weten? 

U bent elke donderdagavond van harte welkom op ons 

kantoor Marktplein 42 in Apeldoorn en elke vrijdagavond 

op ons kantoor Dorpsstraat 24 in Twello.

Onze adviseurs staan van 18.00 - 20.00 uur voor u klaar. 

U kunt in ongeveer 15 minuten kosteloos een indicatie 

krijgen van wat u kunt lenen.

Loop gewoon even binnen, zonder afspraak. 

Kijk voor meer informatie op 
rabobank.nl/apeldoorn

24
OKTOBER

HET STARTERS EVENT
VAN 10:00 TOT 14:00 UUR
DE CANTHAREL-APELDOORN
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Geen zin om te koken?
gewoonthuisbezorgd.nl
Maandag cafetaria extra open van: 16.00-20.00 uur
Dinsdag eetcafe + cafetaria open: 16.00 - 21.00 uur

Wijziging openingstijden maandag en dinsdag.

Pijnappel Twello
Duistervoordseweg 54
7391 CG Twello
T 0571 - 27 15 26

www.pijnappel.info

Pijnappel Heerde
Dorpsstraat 35
8181 HM Heerde
T 0578 - 69 16 12

meubelen

kasten

slapen

vloeren

gordijnen

€ 589,-
€ 756,-

€ 1999,-
€ 2659,-

€ 629,-
€ 789,-

Zweefdeurkast
NEVADA

GRANDEUR 1000 
Elektrisch • 160 x 200 cm

Bank
MERIO

PVC

Tapijt

Laminaat

Vinyl

‘The Oldtime  Stringband’ in kerk Terwolde 
TERWOLDE.- Op zaterdag, 7 no-
vember a.s. komt de bluegrass-
band “The Oldtime Stringband” uit 
Noord-Holland  weer optreden in de 
kerk  van Terwolde. Vorig jaar heeft 
de  band ook een concert gegeven 
in  de kerk en het publiek was toen 
zeer enthousiast. Ook de bandleden 
kijken met genoegen terug op dit 
optreden en vinden het bijzonder 
plezierig om weer naar Terwolde te 
komen.   Het afgelopen jaar heeft de 
band flink aan de weg getimmerd 
en veel gespeeld in binnen- en bui-
tenland. De muziek van de 5-kop-
pige  band bestaat uit een mix van 
country, folk en cajun (Louisiana) 

uit vroegere tijden. Ook worden er 
eigen nummers gespeeld, die ge-
schreven zijn door de Amerikaanse 
zangeres/gitariste  van de band  
Shelly O’Day.  De band wil met veel  
plezier en een vleugje humor haar 
muziek vertolken en het publiek 
vermaken. Naast de gitaren wordt 
er op viool, contrabas, banjo, was-
bord en soms op een zingende zaag 
gespeeld.   Aanvang:  20.00 uur, en-
tree EUR10.  De opbrengst gaat naar 
het onderhoudsfonds van de Cos-
mas en Damianus kerk in Terwolde.  
Kaarten reserveren via Jan en Minie 
de Weerd: 0571-291888 of Kraay.
wh@hotmail.com.  Reserveer tijdig. 

Het aantal plaatsen is beperkt.
www.theoldtimestringband.nl 

Eerste WSO Diner volgeboekt

Griezelsprookje 
‘Voor al wie niet kan slapen’ 
REGIO.- Zondagmiddag 1 november, in het weekend van Halloween, speelt-
Vocaal Theater Ensemble Foon het vocaal griezelsprookje “Voor al wie niet kan 
slapen” in de kleine zaal van de Deventer schouwburg. Foon is een gezel-
schap dat repeteert in Twello, en bestaat uit 14 zangers en zangeressen uit 
o.a. Deventer, Twello, Apeldoorn en Zutphe Zij staan onder de bezielende 
leiding van de zangpedagoge Ans Booij uit Twello en pianiste Sandra de 
Bruin uit Apeldoorn. Deze laatste is in Deventer ook bekend van projecten 
als ‘Molen wind en water’ en ‘The Passion Deventer’.
De nieuwe show is gebouwd rond het ‘Horrortorium’’; een spannende, ver-
rassende,  humoristische mengeling van klassieke en lichte muziekstijlen.

WILP.- Afgelopen vrijdag zag men enkel lachende 
gezichten in het clubhuis van TV de Boerehofstee te 
Wilp. Leden van ‘Wilp Staat Op’ (WSO) bouwden het 
clubhuis om tot een ruimte die niet onder deed voor 
een echt restaurant. Met 38 reserveringen was de eet-
gelegenheid helemaal volgeboekt.
Met eten en drinken valt geld te genereren en aange-
zien geld genereren voor goede doelen het speerpunt 
is van de stichting Wilp Staat Op ontstond het idee 
om een 3-gangen-diner te organiseren. Guus Kroes 
vond in ‘de Boerehofstee’ een ideale locatie voor dit 
benefietdiner. “Wat faciliteiten betreft zijn alle be-
nodigdheden hier aanwezig en de kantine is enorm 
sfeervol”, aldus Kroes. De moeder van Kroes zorgde 
voor de aankleding en hierdoor zag het geheel er 
sfeervol uit. 

Dolblij
In de keuken zwaaide Ida Menninga, eveneens lid 
van Wilp Staat Op, de scepter. De bezoekers kregen 
drie gerechten voorgeschoteld. Het voorgerecht be-
stond uit verschillende vissoorten zoals zalm, forel, 
haring en Hollandse garnalen voorgeschoteld. Tijdens 
het hoofdgerecht werden er varkenshaasjes met een 
heerlijke peperroomsaus uitgeserveerd. Tot slot stond 
er een dessert met verschillende soorten ijs, fruit en 
slagroom op het menu. 

De leden van Wilp Staat Op die deze avond tot een 
succes maakten waren dolblij na afloop. Kroes vertel-
de vol trots dat dit een concept is dat volledig past bij 
de stichting waar hij de voorzitter van is. “Met zo’n 
diner dragen we bij aan de leefbaarheid in het dorp 
én we halen geld op voor het goede doel. Wanneer ik 
al die tevreden blikken zie en de complimenten aan-
hoor kunnen we ook niet anders dan hier een vervolg 
aan geven.’’ 
Nadat de balans werd opgemaakt bleef er een posi-
tief resultaat over van EUR 286,90.  Een bedrag dat 
ten goede komt aan de Stichting Wilp Staat Op en 
waarmee de organisatie erg tevreden is. Wanneer de 
tweede editie zal plaatsvinden is nog niet bekend. Met 38 reserveringen zat de eetgelegenheid helemaal vol.

Een school als ontmoetingsplek
buSSLOO.- St. martinus bussloo is een school in het 
groen, waar onderwijs volop in beweging is. basisschool 
St. martinus bussloo ligt in een prachtige, groene omge-
ving. Rust en ruimte zijn kenmerkend voor het gebouw, 
de locatie en het onderwijs dat wordt geboden. Waar 
mensen ruimte krijgen komen ze in beweging. En bewe-
ging genereert energie. Dat geldt ook voor kinderen. je 
kunt daardoor het beste in jezelf naar boven halen.

De school wileen ontmoetingsplek zijn voor kinderen, ou-
ders en de leefomgeving. Een school moet een plek zijn 
waar mensen met elkaar in gesprek gaan, samen actief 
zijn, samenwerken en samen leren.  Een plek waar niet al-
leen moeten, maar vooral ook óntmoeten de koers bepaalt. 
Om deze visie beter zichtbaar te maken heeft de school 
contact gelegd met Anita Huisman, dorpscontactpersoon 
(DCP) voor Posterenk en Bussloo. Met haar wil men de 
gemeenschappelijke uitgangspunten (samen werken, le-
ren, verbinden en ontmoeten) gestalte geven. Ook onder-
nemers en andere maatschappelijke partners zullen in dit 
kader benaderd worden om mee te denken (én te doen). 
 
Wees welkom middag
Buurtbewoners en belangstellenden worden uitgenodigd op 
de ‘wees welkom middag’ van 13 november ( 13.00-15.00 
uur). Daar verzorgt de school een workshop over goed spe-
len en goed speelgoed. Duurzaam en goedkoop blijken dan 
verrassend vaak hand in hand te gaan. De school stelt deze 
informatie (gratis) ter beschikbaar voor iedereen in en om de 
school. Aanmelden: b.vink@skbg.nl of 0571-261510.

jong en oud samen
De groepen 1 t/m 4 van onze school gaan elke donderdagmid-
dag met een grote bus naar zwembad De Schaeck in Twello 

en halen daar dus onder schooltijd meerdere zwemdiploma’s. 
Aangezien er nog plaatsen vrij zijn in de bus, wordt onderzocht 
of het mogelijk is om ook andere, oudere buurtbewoners mee te 
nemen naar het zwembad: een mooi voorbeeld van verbinden. 

maatschappelijk betrokken
In de periode van Sinterklaas en Kerst gaat de school aan de slag 
met het thema: ‘Een buitenstaander, dat ben je zomaar’. Hiermee 
wordt ingespeeld op de actuele vluchtelingenproblematiek. 
www.martinusbussloo.skbg.nl 



Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 19 oktober t/m zondag 25 oktober 2015. Week 43

Molenbrood
wit, tarwe of volkoren
heel brood  

1.001.89
Smiths 
Nibb-it, 
Wokkels, 
Bugles of Hamka’s  
zak 100-115 gram  

0.991.32

1 GRATIS
PAKKETZEGEL
GRATISATISA

PAKKETZEGELPAKKETZEGELP
1 GRATIS
PAKKETZEGEL
GRATISATISA

PAKKETZEGELPAKKETZEGELP

Dubbel 
Frisss 
3 pakken à 1500 ml 
naar keuze  

Pick & Mix
rundertartaartjes, kip cordon bleu, speklappen, slavinken, 
scharrelkipfiletblokjes of mager rundergehakt
*per combinatie kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 
Bij aankoop van 4 pakjes naar keuze ontvang je 25% korting op de totaalprijs.

PICK & MIX

3+1 
GRATIS*

Authentieke 
Noord-Hollandsche 
stukken kaas
romig jong, jong belegen, belegen, 
mosterd, tuinkruiden of brandnetel
2 x 300/ 500 gram vers verpakt 
bijv. 2 x 500 gram romig jong vers verpakt   
van 11.00 voor 5.50
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

1+1 
GRATIS*

Authentieke Alle 
Zuivelhoeve 
boer’n yoghurt 
of vla  
beker 170-800 gram 
bijv. yoghurt appel kaneel 
800 gram   van 2.65 voor 1.99
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 

*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

25% 
KORTING*

1.49
2.69Mandarijnen

net 750 gram

Saladeschotels
caesar, italiaans, 
komkommer-farmer 
of tomaat-mozzarella
bak 160-300 gram

2.49
3.19

 3.00

2.49
4.62

3 PAKKEN

3.36

SPAAR NU VOOR HET GRATIS 
BOODSCHAPPENPAKKET
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GLASTECHNIEK

TWELLO B.V.

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

 HR++ GLAS
 KOZIJNRENOVATIE
 DOUCHEDEUREN

� Investeer nu in HR++ glas � Verbeter uw energielabel

     

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)

Collectanten gezocht
VOORST.- Voor de huis-aan-huis collecte ten behoeve van alzheimer Neder-
land worden nog collectanten gezocht. De collecteweek start op 9 novem-
ber. Wie een straat wil lopen of zelfs wat meer tijd heeft om in een bepaalde 
wijk te collecteren wordt opgeroepen zich te melden bij Anna Kleiboer via 
055-3231403 of a.kleiboer@hetnet.nl

Leerlingen Oase op schrijversbezoek 
bij Jan Paul Schutten
TWELLO.- Afgelopen donderdag 
hebben de groepen 5, 6 en 7 van De 
Oase een bezoekje gebracht aan de 
bibliotheek. Daar hebben zij ken-
nis gemaakt met de schrijver Jan 
Paul Schutten. Hij is bekend van 
allerlei interessante informatieve 
kinderboeken. ‘Het raadsel van al-
les wat leeft’ is zijn bekendste boek. 
Dit boek is in 2014 bekroond met de 
Gouden Griffel en met het Gouden 
Penseel. Tijdens deze kennismaking 
heeft Jan Paul Schutten verteld over 
de boeken die hij geschreven heeft. 
Hij heeft uitgelegd waarom hij juist 
informatieve boeken schrijft. Daar-
naast heeft hij de leerlingen allerlei 
leuke en leerzame weetjes verteld. 
Het was een erg interessante mid-
dag!

Kinderboekenweek 
bij ’t Kwetternest

TWELLO.- Afgelopen week was het 
weer nationale Kinderboekenweek. 
Dat laat men bij kinderdagverblijf ’t 
Kwetternest niet ongemerkt voorbij 
gaan. Samen met de kinderen werd 
er gezellig naar de boekwinkel ge-
wandeld en werden er nieuwe boek-
jes uitgekozen. Regelmatig gaat men 
naar de bibliotheek of de boekwin-
kel om boekjes te lenen of nieuwe 
boekjes uit te zoeken. En dit jaar 
hoort daar natuurlijk ook ‘Speeltuin’ 
van Mies van Hout bij. Het boek dat 
centraal staat tijdens de editie van 
2015. Dagelijks wordt er voorgele-
zen uit mooie prentenboeken en 
gepraat over de verhalen. ‘Taalont-
wikkeling speelt een grote rol bij 
’t Kwetternest”, aldus Kim Hille, 
pedagogisch medewerker van de 
peuterplus groep, “we hechten veel 
aandacht aan lezen en voorlezen en 
nemen kinderen spelenderwijs mee 
op woordenavontuur”. 

 

De kinderen van ’t Kwetter-
nest zoeken in de boekwinkel 

nieuwe boekjes uit. 

Leerlingen De Kleine Wereld op 
ontdekkingsreis in boekenwereld
TWELLO.- De Kleine Wereld stond 
afgelopen week volop in het teken 
van de Kinderboekenweek. Een 
week boordevol spannende, grap-
pige en inspirerende verhalen. Alle 
leerlingen, van de kleuters tot aan de 
oudsten, hebben zich ondergedom-
peld in het landelijke thema ‘Raar, 
Maar Waar’. 
Kinderboeken schrijfster Bibi Du-
mon Tak bracht een bezoek aan de 
groepen 5 tot en met 8. Ze vulde de 
klassen met haar sprankelende per-
soonlijkheid en binnen de kortste 
keren hingen alle kinderen aan haar 
lippen. Met verhalen over haar werk 
bij de dierenambulance wist ze ie-

dereen te boeien. Een aantal kinde-
ren uit groep 7 heeft na afloop spon-
taan een actie op touw gezet voor 
deze dierenambulance. 

De groepen 3 en 4 hebben naar een 
speciale theatervoorstelling geke-
ken in de bibliotheek. De voorstel-
ling vertelde het verhaal van een 
student en een uitvinder die samen 
een apparaat wilden ontwikkelen, 
waarmee ze boeken konden maken. 
Als afronding van de Kinderboeken-
week is er een voorleeskampioen 
gekozen, die de school mag verte-
genwoordigen tijdens de nationale 
voorleeswedstrijd. 

Kinderboekenweek op De Kopermolen
kLARENbEEk.- De kinderboekenweek op basisschool 
De Kopermolen is van start gegaan. Woensdagochtend 
waren drs. Slim en drs. Groen aanwezig op de school 
om alvast de kennis van de leerlingen te testen over we-
tenschap, natuur en techniek. Elke klas heeft deze week 
ook een kinderboek gekregen, veelal voorzien van een 
gouden griffel of penseel. De kinderboekenweek werd 
afgesloten door de groepen 1-2 en 6-8  die deze keer 
het duodriekwartier mochten verzorgen, in het teken 
van het kinderboekenthema ‘raar maar waar’. De kin-
deren lieten aan alle leerlingen een aantal proefjes zien, 
die raar maar waar waren. Er werd onder andere een 
raket gemaakt, een luchtballon in de lucht gelaten en 
getoond hoe je statisch haar krijgt. Verder werd er door 
enkele leerlingen van groep 6-8 voorgelezen en uitge-
beeld uit het grappige en humoristische boek van Roald 
Dahl ‘Joris en de waanzinnige toverdrank’. Als afslui-
ting stonden alle kinderen op het podium met het lied 
‘Raar maar waar’. Tevens werd er nog een boekenmarkt 
gehouden, waarbij de kinderen boeken konden kopen 
en verkopen van elkaar. 

Kinderboekenweek op basisschool De Kopermolen.

Peuteropvang De Vecht bezoekt supermarkt
DE VEchT.- Op dit moment leren en 
werken de peuters van peuteropvang 
De Vecht, voorheen peuterspeelzaal 
Pinkeltje, hard aan het thema ‘super-
markt’. Om het thema compleet te ma-
ken hebben de peuters op maandag 12 
oktober een bezoek gebracht aan de 
echte supermarkt in Klarenbeek.De 
peuters kregen daar een rondleiding, 
mochten fruit kiezen en zelf afwegen, 
achter de schermen kijken bij de grote 
koeling en vriezer en bij de flessenin-
name. De netgebakken broodjes roken 
heerlijk en ze mochten zelfs op de 
stoel van de caissière zitten. De peu-
ters hebben ook echte boodschappen 
gekocht en dus betaald. 

Peuteropvang De Vecht 
bezoekt supermarkt.

Feuilles Volantes 
bij Alliance Française
REGIO.- Het muzikaal zeer getalenteerde duo Gildas Delaporte en Bert van 
den Brink  brengt met Feuilles Volantes een aantal Franse gedichten ten 
gehore, die door Gildas op muziek gezet zijn en door hem gezongen worden. 
Op het programma staat ook een gedicht van de hand van Gildas zelf. Dat 
gaat over Etty Hillesum. Zang en contrabas: Gildas Delaporte. Begeleiding 
(piano en accordeon): Bert van den Brink.  
Zondag 25 oktober, 16.00 uur, Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, 
Deventer.

Nazikunstjager in Sociëteit De Hereeniging
DEVENTER.- hij hield zich al lang bezig 
met het opsporen van valse kunst voor-
dat hem hitlers privé-schatten werden 
aangeboden, waarvan men 70 jaar had 
aangenomen dat ze vernietigd waren. het 
gaat onder andere om de wereldberoemde 
bronzen Thorak-paarden, die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bij het hoofdkwar-
tier, de Rijkskanselarij in berlijn, links 
en rechts de ingang flankeerden. Arthur 
brand is zijn naam, geboren en getogen in 
Deventer.

De Deventer schilder en vervalser Han van 
Meegeren, die zijn vervalsingen aan kunst-
liefhebber Herman Goering wist te verkopen, 
wekte ooit al zijn interesse voor kunst en ge-
schiedenis. De jonge Brand legde in het verle-

In een boeiende verteltrant weet Arthur uit te leggen 
hoe hij zijn vondsten op het spoor kwam. 

den contact met schatrovers, verval-
sers, smokkelaars en kunstdieven, 
die in de onschuldige jonge man 
toen geen enkele bedreiging zagen. 
Sindsdien is hij wereldwijd betrok-
ken bij zaken die het nieuws halen. 

In een boeiende verteltrant, in beeld 
en geluid, legt hij uit hoe hij vonds-
ten op het spoor kwam. Een span-
nend verhaal over geheime diensten 
zoals de Stasi en KGB, oud-nazi’s, 
undercoverontmoetingen, corrupte 
tussenpersonen en de kunstwerken 
van de Nazi’s. Ook museumroven 
en de genialiteit van kunstvervalsers 
komen ter sprake. In een documen-
tairereeks zullen in 2016 zijn verha-
len wereldwijd te zien zijn. Sociëteit 
De Hereeniging had afgelopen zon-
dag de primeur. 
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Presenteren zich

Presenteren zich

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich

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!

Aanmelden per mail voor 1 december.

dmcaquaworld@hotmail.nl

Locatie: Terwolde (de Scherpenhof) 

Zwemles in je 
kerstvakantie of 
spoedcursus B met 
diploma garantie
in maar één week 

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!

Aquaworld

06-493 56 248
dmcaquaworld@hotmail.nl

Winteractie
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nl maandag

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

TWELLOSEWEG 100
7396 BP

 

TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

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

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Themo ondergoed
vanaf 5,00

Winterjas Kjelvik
type Aldo

Blauw, van 79,95 nu
49,95

Heren pantoffel
Maat 40 t/m 47, nu 19,95

Groot assortiment mutsen, 
handschoenen en wanten!
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buurt maken
doe mee met de buurtpuzzel
raad de slagzin
en win grote prijzen

Bij welke winkel hoort deze ondernemer?
Noteer de 2e letter van de winkelnaam 

positie

www.intwello.nl

13

Cursus Beter slapen doe je zelf
TWELLO.- Slaapproblemen kun-
nen je dagelijks functioneren flink 
belemmeren. Er zijn verschillende 
soorten slaapproblemen, zoals moei-
te met inslapen, vaak wakker wor-
den of te kort slapen. Langdurig niet 
of slecht slapen heeft een negatief ef-
fect op uw dagelijks leven. Herkent 
u zich hierin? Dan is de cursus ‘be-
ter slapen doe jezelf’ misschien iets 
voor u.
Tijdens de cursus krijgt u meer in-
zicht in uw eigen slaappatroon. Er 
worden oefeningen en vaardigheden 
aangeboden, waarmee u actief met 
uw slaapprobleem aan de slag kunt 
gaan. U leert beter slapen, waardoor 
u beter functioneert in uw gezin, 
werk en bij sociale contacten.
Dit willen we bereiken door de vol-
gende onderwerpen te behandelen:
-  Inzicht in uw eigen slaappatroon 

en leefwijze

- Omgaan met gedachten en stress 
die slaapproblemen doen toene-
men

- Leren ontspannen
-  Tips en adviezen om het slaap-

probleem aan te pakken
De cursus is voor mensen vanaf 18 
jaar, die last hebben van slaappro-
blemen. De cursus is alleen toegan-
kelijk voor mensen die de huisartsen 
in Twello of Terwolde hebben. De 
cursus zal worden gegeven door de 
praktijkondersteuner GGZ: Yvonne 
te Marvelde en Sandra Ogink.
De aanmelding verloopt via de as-
sistente van uw eigen huisarts in 
Twello of Terwolde.
De cursus zal plaatsvinden in het 
Medisch Centrum aan de raccorde-
ment 8 in Twello. De bijeenkomsten 
zullen zijn op donderdag 5 novem-
ber, 19 november, 17 december van 
15 uur tot en met 16.30.

Plattelandse schoonheden uit heel 
Nederland gehuldigd
POSTERENk.- Van koeienstal naar 
rode loper, van overall naar avond-
jurk en van laarzen of klompen naar 
hoge hakken. Afgelopen vrijdag 
werden bij Stichting Pampus te Pos-
terenk de agrarische modellen van 
De Boerinnen Kalender 2016 gepre-
senteerd. Deze verborgen schoonhe-
den van het platteland werden daar 
volop in de schijnwerpers gezet tij-
dens een feestelijk evenement. 

Maar liefst 15 boerendochters kwa-
men één voor één uit een limousine 
tevoorschijn om via een rode loper 
het podium te betreden. Daar wer-
den zij voorgesteld aan het aanwe-
zige publiek en de pers. Zij prijken 
op de vijfde boerinnenkalender 
sinds haar lancering in 2011. Op 
deze kalender staan de plattelands-
meiden in uitdagende poses sexy 
maar smaakvol afgebeeld om korte 
metten te maken met vooroordelen 
over mannelijke of lompe boerin-
nen. De 15 kalendermodellen die 
tijdens het lanceringsfeest van deze 
lustrumeditie werden gehuldigd, 
zijn geselecteerd uit 191 aanmeldin-
gen uit alle hoeken van Nederland 

en België. Er kwamen honderden 
bezoekers af op het evenement in 
Posterenk, waar de avond na de 
presentatie feestelijk werd voorge-
zet met verschillende DJ’s. Naast de 
danszaal was er een vertrek waar de 
aanwezigen de kalendermodellen 
konden ontmoeten en met ze op de 

foto konden gaan. Het lancerings-
feest van de nieuwe Boerinnen Ka-
lender was net als voorgaande jaren 
een groot succes met veel bezoekers 
en lovende reacties. 

De kalender is verkrijgbaar bij Pri-
mera Oonk te Twello.

Foto: Rick de Visser

Modeshow ‘Zij Actief’ bij Pijnappel Mode
 
kLARENbEEk.- Afgelopen woens-
dagavond 14 oktober was er een 
besloten modeshow van Zij Actief 
uit De Vecht bij Pijnappel mode. 

Die ochtend hebben de leden alle 
kleding, die ze die avond showden, 
doorgepast. De kleding werd samen 
met de dames uitgezocht. ‘s Avonds 
werden de dames eerst gekapt, later 
showden ze kleding uit de najaars-
collectie. De dames hebben ieder vijf 
sets geshowd voor diverse maten en 
leeftijden. 
Na afloop zijn de dames zelf gaan 
snuffelen en passen. Volop kleur, 
veel prints, lekker draagbaar en ook 
mode voor een speciale gelegen-
heid, het is allemaal te vinden in 
de nieuwe collectie voor dit najaar 
2015.

modebeeld voor dit najaar
Het modebeeld voor dit najaar geeft 
vooral kleur aan! Vele facetten van 
pastels gecombineerd met de beken-
de donkere kleuren zorgen ervoor 
dat er dit seizoen zeker geen sprake 
is van een donker modebeeld. Er zijn 
erg veel vesten en pullovers, vaak 
fluffy-achtige stijlen, in de collectie 

te vinden lekker warm en draagbaar! 

Gezellige avond beleven?
Pijnappel Mode heeft ook de service 
om de klanten te halen en brengen 
op maandag en donderdag, hiervoor 

kunt u een afspraak maken, tel. (055) 
301 12 05. Ook u kunt met uw ver-
eniging een leuke avond beleven, 
bel voor meer informatie naar (055) 
301 12 05 en vraag naar Chantal 
Pijnappel.

Modeshow ‘Zij Actief uit De Vecht’ bij Pijnappel Mode.

MicroSkinPolish bij Beautycol

De behandeling is mild en pijnloos 
met een opzienbarend resultaat. 

TEuGE.-  De nieuwe norm in 
huidverbetering heet microSkin-
Polish. Grove poriën, rimpels, 
pigmentvlekken, acnelittekens, 
rokershuid of verslapte huid kun-
nen dankzij een nieuwe formule 
effectief worden behandeld. mi-
croSkinPolish is het toverwoord 
en daarmee kan een geweldig 
resultaat bereikt worden op een 
milde en pijnloze manier. 

Eigenaresse Nicole Engelhard van 
Beautycol raakt niet uitgepraat over 
deze huidverbeteringmethode: “Met 
de revolutionaire MicroSkinPolish 
microdermabrasie-behandeling gaan 
we voor duurzame huidverjonging 
op een natuurlijke manier,“ legt ze 
uit. “MicroSkinPolish is veel meer 
dan alleen microdermabrasie. Er 
is sprake van een driestappenplan. 
Drie krachtige, veilige en bewezen 
technologieën in één apparaat. Sa-
men vormen ze een complete be-
handeling voor huidverbetering en 
huidverjonging die de resultaten 
van cosmetische chirurgie benade-
ren.” De eerste stap behelst Micro-

dermabrasie, waarbij via een spe-
ciale vacuümtechniek met steriele 
microkristallen laagjes oude en dode 
huidcellen weggehaald. Hierdoor 
wordt de productie van collageen 

en elastine in de huid gestimuleerd 
en nieuwe en jonge cellen worden 
zichtbaar. 
De tweede stap is low level laser 
therapie (met hyaluronzuur), ook 
wel Cold Laser genoemd, omdat 
er nauwelijks warmte vrijkomt en 
dus geen risico op verbranden be-
staat. Actieve werkstoffen - zoals 
hoogwaardig hyaluronzuur, essen-
tiële vitaminen en anti-oxidanten 
- worden op de huid aangebracht. 
Dankzij de sterke lichtenergie in 
combinatie met de massagetech-
niek kan de huid de actieve werk-
stoffen optimaal opnemen en 
de afvalstoffen goed afvoeren.  
De derde stap is Skin Polish waarbij 
met behulp van een massagestick 
met een verwarmingselement en 
een polijststuk een voedende en 
beschermende crème over de huid 
wordt verdeeld. De massage geeft 
de huid een finishing polish met 
als eindresultaat een gladde en stra-
lende huid.

www.schoonheidssalonbeautycol.
nl. Tel. 06 40 22 26 81. 

Kindercarpool- en oppasservice aan 
huis door Tennisagent 
TWELLO.- Deze maand start tennisschool Tennisagent in Twello een nieuw 
initiatief: een pilot met een “kindercarpoolservice.” Ouders kunnen bij Ten-
nisagent een verzoek doen om kinderen van school mee te laten rijden met 
andere ouders om vervolgens hun tennisles bij de tennisschool te volgen. In 
deze drukke tijd blijkt het steeds vaker een probleem: Hoe komt mijn kind 
naar zijn sport toe als ik bijvoorbeeld aan het werk ben? Ouders kunnen 
nu daarbij andere ouders helpen. Het is een project zonder winstoogmerk 
en puur bedoeld om het de mensen wat makkelijker te maken. Tennisagent 
initieert het plan, maar het daadwerkelijke vervoer en vervolg zal gebeuren 
door dus bij voorkeur betrokken en enthousiaste ouders, die toch al het ritje 
naar de tennisvereniging maken. www.tennisagent.eu

Fysiotherapie De Boombosch houdt 
spreekuur in zwembad De Schaeck
TWELLO.- Vanaf 6 november zal praktijk voor fysiotherapie De boombosch 
spreekuur houden in zwembad De Schaeck.  Op de vrijdagen is het van 
08.30 -09.30 uur mogelijk voor bezoekers van zwembad De Schaeck om op 
afspraak hier de fysiotherapeut te bezoeken. 

Wanneer u vragen hebt over uw  lichamelijke klachten en u zich afvraagt of 
zwemmen of het volgen van een groepsles een goed idee is, dan is dit voor 
u een prima gelegenheid om een bezoek te brengen aan de fysiotherapeut 
bij zwembad De Schaeck. Bij sportblessures of andere lichamelijke klachten 
kan zwemmen al snel de eerste vorm van lichaamsbeweging zijn omdat het 
een onbelaste vorm van bewegen is voor de gewrichten. Voor het maken van 
een afspraak kunt u de fysiotherapeut in het zwembad vragen of u kunt bel-
len met de praktijk van De Boombosch: 0571-275871. Meer informatie www.
deboombosch.nl of www.deschaeck.nl
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Motorboot ALUQA van 
ESTEQ genomineerd 
TWELLO.- Dit jaar lanceerde ESTEQ de exclusieve motorboot ALuQA 
in Twello.  Passie voor metaal(bewerking), een ijzersterke reputatie in 
de offshore-industrie en liefde voor de watersport inspireerden ESTEQ 
b.V. om een exclusieve motorboot op de markt te brengen, made in 
Twello. Een elegante, stijlvolle motorboot van aluminium met veel 
ruimte, comfort en grootse prestaties, geheel door vakmensen van 
ESTEQ met de hand vervaardigd. 

Voor de ‘HISWA Zeilboot en Motor-
boot van het jaar 2016’ zijn vier zeil-
boten en vijf motorboten genomi-
neerd. De nominaties zijn toegekend 
door een onafhankelijke vakjury met 
de HISWA Vereniging, hoofdredac-
teuren van diverse watersportme-
dia en bekende jachtontwerpers. 
Ilse en Karl Haagen zijn opgetogen: 
De ALUQA ABALONE 28 van de 
firma ESTEQ viel in de smaak. “Op 
14 oktober, één van de testdagen, 
hebben we proefvaarten gehad met 
de juryleden en veel complimenten 
ontvangen”, straalt Ilse Haagen. “Dat 
geeft ons een goed gevoel. Helemaal 
omdat wij volledig nieuw zijn in 
deze branche en dit onze eerste boot 
is.” Tijdens de openingsdag van de 
HISWA, op woensdag 16 maart 2016 
in de RAI in Amsterdam, worden de 

winnaars bekendgemaakt. Alle ge-
nomineerde boten zijn daar tevens 
te bezichtigen. 

De HISWA biedt een podium aan 
vernieuwende motor- en zeilboten 
die in het kalenderjaar of het voor-
gaande jaar nieuw op de Neder-
landse markt zijn geïntroduceerd. 
Constructie, vaareigenschappen, 
prijs/kwaliteitverhouding en de-
sign, maar vooral het innovatieve 
karakter worden daarbij beoordeeld. 
Vakmensen beoordelen de ALUQA 
uitermate positief qua uitstraling, 
kleurstelling, afwerking, technische 
details, hoogwaardige kwaliteit en 
duurzaamheid en volgens eigenaar 
Karl Haagen is het zeker een boot 
om ook buitenlandse wateren mee 
op te zoeken. 

De jury is bezig de boot op allerlei criteria te beoordelen. 

Halloween 
bij speelparadijs

VOORST.- De komende weken staat in het pannenkoekenhuis en speelpara-
dijs aan de  Wilhelminaweg alles in het teken van Halloween. Kindvriende-
lijke griezelversiering binnen en buiten en bovendien staat buiten een groot 
speciaal halloweenspringkasteel. De bediening is verkleed en op kindvrien-
delijke manier geschminkt als heks. Ook de kinderen kunnen zich gratis 
laten schminken. Het thema Halloween is tot 1 november. Het speelparadijs, 
met een all inclusief formule,  is alle dagen open van 12.00 tot 19.30 uur. In 
het weekend (op zaterdag en zondag) treedt van 16.00 tot 18.00 uur clown 
Okidoki op met leuke goochel- en ballonnentrucs. 
www.speelparadijsvoorst.nl

Het speciale halloweenspringkasteel werd meteen in gebruik genomen

Win een 7 daagse V.I.P. trip naar 
Dakar met Oliehandel.nl
TWELLO.- Van 20 t/m 24 oktober 
staat in Amsterdam de Bedrijfsauto-
RAI 2015 op de agenda! De Bedrijfs-
autoRAI is de grootste nationale 
vakbeurs voor professionals in weg-
transport en logistieke dienstverle-
ning. In het voorjaar van 2015 stond 
Oliehandel.nl met de veel bespro-
ken spectaculaire winactie “Van de 
AutoRAI naar Dubai” op de Auto-
RAI, voor oktober van dit jaar staat  
de BedrijfsautoRAI op de planning.
Ook tijdens deze belangrijke vak-
beurs zal de snelst groeiende en 
meest concurrerende webshop in 
Nederland voor olie, brandstof en 
smeermiddelen, bezoekers op on-
gedwongen manier kennis laten 
maken met de vele voordelen van 
Oliehandel.nl. 
Tijdens deze editie van de Bedrijfs-
autoRAI kunt u als bezoeker van 
de Oliehandel.nl stand een geheel 
verzorgde “Oliehandel.nl-Eurol VIP 

TRIP” naar de Dakar rally in Zuid-
Amerika winnen. De winnaar reist 
als VIP 7 dagen mee met de Dakar 
karavaan. Mooier kun je de rally niet 
beleven, je hebt toegang tot het bivak 
en kunt de motoren, auto’s en vracht-
wagens van dichtbij bekijken! Deze 
VIP trip is compleet verzorgd en 
een echte belevenis om nooit meer 
te vergeten. Tijdens de Bedrijfsauto-
RAI staan de bekende Oliesjeiks van 
Oliehandel.nl weer voor je klaar in 

hal 4, stand 110. Bezoek onze stand 
of ga naar onze website www.olie-
handel.nl/dakar en maak kans op 
deze fantastische VIP trip! Schrijf 
je online in of op onze stand tijdens 
de beurs. Naast de VIP trip naar de 
Dakar rally zijn er nog veel meer 
leuke acties voor en tijdens de RAI, 
zie hiervoor de website, facebook 
(facebook.com/oliehandel), twitter 
(@oliehandel) Instagram pagina van 
Oliehandel.nl 

Open Dagen Cyclamen 
Schoneveld Breeding 
TWELLO.- Van 26 oktober tot en met 13 november opent Schoneveld 
breeding haar deuren voor alle professionals uit de bedrijfstak. Tijdens 
deze Open Dagen zijn de cyclamen van Schoneveld breeding te zien in 
de bloeiproeven. jongeplantenkwekers, kwekers, handelondernemers 
en retailers krijgen een goed beeld wat de genetica van Schoneveld voor 
hen kan betekenen. 

Net als voorgaande jaren zijn alle 
Super Serie Cyclamen in de bloei-
proeven te zien. Van de kleine Micro 
naar de robuuste Mammoth. Naast 
de gevestigde namen is er natuur-
lijk ook aandacht voor noviteiten, 

zoals Super Serie Petticoat, Super 
Serie Merengue en de vele nieuwe 
Fuji kleuren in de bestaande series. 

buitenbloeiproeven
Op het buitenveld testen Schone-

veld een aantal Super Series op 
bloeirijkheid, houdbaarheid, sier-
waarde en herstellend vermogen. 
De planten die uitstekend scoren 
komen in aanmerking voor het kwa-
liteitslabel Veranda Selections. Zelf 
beoordelen? Maak dan snel een af-
spraak. Aanmelden kan op sales@
schoneveld.nl of via  +31 (0)571 
271717. Na ontvangst van de aan-
melding wordt er zo snel mogelijk 
contact opgenomen voor het maken 
van een afspraak.

Robert Bosch: raadslid zijn is 
ideale studentenbaan
Lizanne Wesselink
TWELLO.- Met zijn 23 jaar is hij het 
jongste raadslid dat de gemeente 
Voorst kent. De Twellose Robert 
Bosch zetelt al zo’n anderhalf jaar in 
de fractie van coalitiepartij Gemeen-
te Belangen en is daar voorlopig niet 
van plan weg te gaan. “Toen ik van-
uit mijn opleiding bestuurskunde 
stage liep bij de griffie, viel het mijn 
stagebeleidster op dat ik een me-
ning had over wat er gebeurde in de 
raadsvergaderingen”, vertelt Robert. 
“Toen vroeg ze me of na mijn stage 
ik niet in de raad wilde.” Na een 
poosje de boot afhouden, besloot Ro-
bert er uiteindelijk toch voor te gaan.  
Hij kwam in de raad en laat daar re-
gelmatig zijn eigenwijze kant zien. 
“Daarom zit ik niet bij een lande-
lijke partij, ik wil niks van bovenaf 
ingefluisterd krijgen.” Hij schuwt 
het debat niet en zet als het nodig 
is ook vraagtekens bij beleid waar 
zijn partijgenoot als wethouder 
verantwoordelijk voor is. “Maar 
dat vind ik weleens lastig hoor, je 
wilt het college niet afvallen en 
moet dus heel precies verwoorden 
wat je bedoelt. Je wilt jezelf en je 
partij niet in de vingers snijden.” 
Wat Robert betreft is het raadswerk 
de ideale studentenbaan: “Ik kan 
heel veel in mijn eigen tijd doen 
en weet voor het hele jaar wanneer 
vergaderingen gepland staan, su-
perhandig juist”, vindt hij. “Ik ken 
vakkenvullers die soms aardig in 
de knoop komen met hun school-
rooster, daar heb ik nooit last van.”  
Al is het wel druk nu hij ook aan het 
afstuderen is. “Ik loop stage bij de ge-
meente Deventer, werk hier in Voorst 
en heb ook nog een sociaal leven, 
dat is weleens pittig ja”, zegt Robert. 
Gelukkig kon hij tijdelijk weer bij 

zijn ouders komen wonen en heeft 
hij nog wel tijd voor ontspanning. 
“Voetbal, dat is mijn ontspanning. Ik 
speel in het tweede van Voorwaarts 
en ben een paar jaar jeugdtrainer ge-
weest”, aldus Robert. Daarnaast is 
hij een bekend gezicht in de Twel-
lose horeca. Een vertrek uit Twello 
zit er dan ook niet gelijk in, hoewel 
een vervolgstudie ver van huis mis-
schien roet in het eten kan gooien. 
“Maar verder zit ik hier prima hoor, 
ik ben geen stadstype en vermaak 
me hier in Twello hartstikke goed.” 
De nieuwe minister-president gaat 
hij niet worden. “Nee, die ambitie 
heb ik niet”, klinkt het lachend. “Ik 
zou wel als beleidsmedewerker aan 
de slag willen, dan weet je zelf tot 
in details alles over je ‘eigen’ onder-

werp. Dat lijkt me leuker dan van een 
ambtenaar iets ingefluisterd krijgen 
en dat dan uitleggen aan de volks-
vertegenwoordiging die voor je zit.”  
Maar zeg nooit nooit bij Robert. “Ik 
rol vaak overal in, ben niet zo van 
het plannen”, zegt hij. “Ik leef altijd 
bij de dag, laat graag zien wat ik kan 
en ga er helemaal voor als ik iets wil. 
Maar ik plan niet uitgebreid vooruit 
en sta niet uitgebreid stil bij mijn 
toekomst. Het komt zoals het komt 
en tot op heden mag ik zeker niet 
klagen.”
Ken je een boeiende, interessante in-
woner van de gemeente Voorst? Mag 
er iemand niet ontbreken in de lijst 
portretten in het Voorster Nieuws? 
Laat het ons weten! info@voorster-
nieuws.nl 

http://www.oliehandel.nl/dakar
http://www.oliehandel.nl/dakar
mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:info@voorsternieuws.nl
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Starters Event 
REGIO.- Na het succes van 2014 is er ook dit jaar weer een Starters 
Event. Op zaterdag 24 oktober tussen 10.00 uur en 14.00 uur zijn (ori-
enterende) startende ondernemers van harte welkom bij de cantharel 
in Apeldoorn. De toegang is gratis.

Initiatiefnemer
De datum 24 oktober is bewust geko-
zen, 2 weken voor de landelijke star-
tersdag van de Kamer van Koophan-
del, die overigens niet in Apeldoorn 

maar in Arnhem plaatsvindt. Reden 
voor Rabobank Apeldoorn en omge-
ving om weer samen met partners het 
platform IK START NU en hiermee 
ook het evenement te organiseren. 

Oude fruitsoorten proeven 
op Hof van Twello
TWELLO.- In de winkel van hof van Twello liggen weer de heerlijkste 
oude fruitrassen. Rassen met namen die we soms  nog hier en daar van 
kennen  maar vaak ook zijn ze totaal vergeten.  Notarisappel of Gro-
ninger kroon zegt de meeste mensen nog wel wat, maar limoenappel of 
Pomona cox? Op hof van Twello staan 75 soorten oude fruitrassen van 
appel en peer. 

Lang niet al deze rassen geven elk 
jaar vrucht. Beurtjaren komen vaak 
voor maar ook kan het zijn dat het net 
vroor tijdens de bloei of dat de rup-
sen van de junivlinder de bloemen 
of jonge vruchtjes opaten. Hof van 
Twello spuit geen chemische mid-
delen tegen ziekten of plagen. Toch 
is er elk jaar genoeg te zien!  Ook 
particulieren met een grote oogst 
kunnen hun appels aanbieden in de 
winkel van Hof van Twello. Van wat 
er verkocht wordt krijgen zij de helft 
van de opbrengst. Zo kwam er zoete 
Ermgard binnen, een heerlijke appel 

voor de hete bliksem. Altijd zijn er 
ook valappels te koop voor maar 50 
cent per kilogram, heerlijk voor de 
appelmoes. En kun je niet kiezen? In 
de winkel mag je ook rustig een ap-
pelsoort proeven voordat je eventu-
eel beslist er wat van te kopen. 

Verse kasgroenten
De nieuw kas op de Hof begint in-
middels haar vruchten af te werpen. 
De laatste zomergroenten worden 
momenteel geoogst  zoals de heer-
lijke veelkleurige cherrytomaatjes, 
heerlijke zoete tomaten, punt en 

gewone paprika’s, minipaprika’s en 
nog een enkel olijfkomkommertje. 
Ook kunnen we nog even genieten 
van de basella, een heerlijke dik-
bladige spinazie à la crème die al 
heel wat fans heeft gevonden. En de 
Nieuw Zeelandse spinazie gaat ook 
nog even mee. Heerlijk zacht omdat 
hij in de kas geteeld is. De eerste 
wintergroenten worden inmiddels 
ook  geoogst zoals malse veldsla, 
winterpostelein, rucola, bosui en 
mosterdblad. Het hele jaar door ver-
se groenten zoveel mogelijk van het 
eigen land, onbespoten en geteeld 
op een gezonde organische bodem. 
Samen maken we verschil. 

Hof van Twello is tot 21 maart ge-
opend van woensdag t/m  zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur, daarna weer 
van dinsdag t/m zondag.

Klarenbeekse inloop met stoelmassage
kLARENbEEk.- De wekelijkse in-
loopochtend in het MFC in Klaren-
beek staat op woensdag 28 oktober 
in het teken van de stoelmassage. 
Annemarie Diks-Nijhof, die een ei-
gen praktijk heeft in Klarenbeek: 
An’der Gevoel waarin zij onder an-
dere stoelmassages geeft, zal deze 
ochtend een demonstratie geven en 
laten zien wat stoelmassage voor u 
kan betekenen. 

Wat is stoelmassage?
Stoelmassage is veelzijdig inzetbaar. 
De massage wordt gegeven op een 

speciale stoel en is gericht op bepaal-
de drukpunten in het lichaam zodat 
lichaam en geest weer in balans ko-
men. Stoelmassage is geschikt voor 
jong en oud en niet alleen voor par-
ticulieren, maar ook voor bedrijven 
die de stoelmassage als preventieve 
maatregel voor het ziekteverzuim 
onder hun personeel willen inzetten. 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur, toegang gratis.

Vervoer
Wie niet in de gelegenheid is om 
met eigen vervoer naar de inloop-
ochtend te komen, kan door een van 

de vrijwilligers van Helpende Han-
den worden opgehaald en thuis ge-
bracht. Bel daarvoor, graag een paar 
dagen van tevoren, naar (06) 12 26 
00 21, mailen kan ook: hhklaren-
beek@hotmail.com. 

Programma inloopochtenden
Wilt u ook een bijdrage leveren aan 
de wekelijkse inloopochtend in het 
MFC, op welke wijze dan ook, neem 
dan contact op met de dorpscontact-
personen via email dorpscontact-
persoon@klarenbeeksbelang.nl of 
tel. (06) 12 99 26 62. 

Honderdvijfenzeventig 
bieren op een rij
Of het nou echt zoveel speciaalbieren zijn bij de Gall & Gall van 
jolanda en Ron aan het Twellose Dorpsplein weet ik niet. Wel gaat 
er een weldadige sfeer uit voor de bierdrinker/-kenner. keuzes ge-
noeg, smaken genoeg.

Dorpsgenoten. 
Wandelend door de gemeente Voorst of iets over de grens ont-
moet Wiel Palmen personen die volgens hem iets te vertellen 
hebben. Gerda jacobs maakt de foto. Vandaag een bezoek aan ‘ 
de duizend bieren show’ van jolanda en Ron Sterkenburg.

Een impressie. 
‘Je kunt van een trend spreken,’ 
vertelt Ron Sterkenburg, wijzend 
naar de muur van biersoorten. 
Ook jongeren willen wel eens een 
echt biertje in plaats van pils’. 
Misschien zou je kunnen zeggen: 
het is bier drinken voor gevorder-
den, want uit zoveel brouwerijen 
kunnen kiezen vraagt toch een 
kennersblik.
In de rekken staan 175 soorten 
afkomstig uit zestig brouwerijen, 
waarvan zestien uit Nederland, 
eenendertig soorten. Dichterbij 
zijn er de brouwerijen van Davo 
uit Deventer en Veluwse Scha-
vuyt uit Apeldoorn.
Op dit moment telt Nederland 
meer dan driehonderd brouwini-
tiatieven en meer dan 14.000 hob-
bybrouwers. Ron: ‘ We merken 
dat de speciaalbieren steeds meer 
bekend worden.’

Vrolijke stoet 
Ga eens voor de metershoge rek-
ken staan en de bieren glanzen 
je tegemoet als een stoet vrolijke 
dorpelingen, in kleurrijke kle-
ding. En met stoere, gezellige, 
vrome en deftige namen. We noe-
men een paar namen zonder ove-
rigens de bieren al in het glas te 
hebben geschonken, tegen het 
zonnelicht gehouden en op de 
tong geproefd. Deze bieren vanuit 
de fles naar de mond te brengen is 
ongepast. Deze bieren vragen eni-
ge deftigheid bij het drinken, een 
gepaste ingetogenheid, een kleine 
concentratie, noem het mediatie. 

Neem nou
Brouwerij De Prael  uit Amster-
dam 
‘Ik werkte jaren in de psychi-
atrie én brouwde ook al jaren 
mijn eigen bier. Die twee passies 
zijn hier samengekomen,’ zegt 
Fer Kok, mede-oprichter van De 
Prael. Je merkt dat Fer met men-
sen te maken heeft gehad, want’ 
Mens & bier. Dat is waar het bij 

de Prael om draait. Het één kan je 
niet los zien van het ander. Want 
zeg nou zelf, wat zou bier zijn 
zonder goed gezelschap of een 
goed gesprek?  De bieren zingen 
als gedichten als je leest hoe ze 
aangekondigd worden.
Tja, dat proeflokaal missen we 
nog in  Twello. Kruidige geuren 
maar ook een zachte toon van ba-
naan en kruidnagel is herkenbaar 
in dit type bier. Kruidige geuren 
maar ook een zachte toon van ba-
naan en kruidnagel is herkenbaar 
in dit type bier.
Sancti Adalberti, robijnrode 
dubbel met tonen van gebrand 
mout en geuren van rijp rood 
fruit en karamel, ambachtelijk 
gebrouwen met toevoeging van 
lindebloesem, het water van 
de heilige bron van Adelbert!  
De heilige Adalbert werd na zijn 
dood, omstreeks het midden van 
de 8e eeuw, begraven in het oor-
spronkelijke Egmond, dat pel-
grims ging trekken. Graaf Dirk I 
van Holland liet in 922 Adalberts 
gebeente opgraven en overbren-
gen naar zijn vrouwenklooster in 
Halle (het huidige Egmond-Bin-
nen). Bij de opgraving van het ge-
beente was in Adalberts graf een 
bron met geneeskrachtig water 
ontsprongen. 
Brouwerij de 7 Deugden. Amster-
dam. Hé, interessant. Deze brou-
werij is een sociale onderneming, 
waar mensen werken voor wie 
een gewone baan niet vanzelf-
sprekend is. 
Nog een dan. Kaapse Brouwers 
uit Rotterdam, een jonge stad-
brouwerij: gedurfde recepten, 
smaalexperimenten en ouder-
wetse bieren in een Rotterdams 
jasje. Zo een bier hoort geproefd 
te worden. 

‘Hoe verder in het jaar, hoe meer 
hang naar zwaarder bier,’ laat Ron 
weten. Donkere maanden buiten, 
gouden tijden binnen bij Ron en 
Jolanda. 

Wekelijks huis aan huis 
dagelijks online
www.voorsternieuws.nl

Informatie op één plek 
Bij de stap naar het zelfstandig on-
dernemerschap komt veel kijken, 
of je nu een eigen bedrijf start of als 
zzp’er aan de slag gaat. Om het de 
oriënterende starter zo gemakke-
lijk mogelijk te maken, brengen we 
alle relevante partijen samen tijdens 
Het Starters Event. Meer informatie: 
www.ik-start-nu.nl 

‘Dubbel’ Duo DiJon

Duo DiJon

EmPE.- In het kader van het “Roots in 
the Woodsfestival”  zullen  Dies Nico-
lai & John de Winter op twee locaties  
hun muziek laten klinken. 
De twee enthousiaste muzikanten tre-
den al ruim 10 jaar met veel plezier en 
succes door ’t hele land op. Duo DiJon 
speelt instrumentaal van tarantella tot 
klezmer. Van ingetogen luisterliedjes, 
populair Frans, Engels en Duits, tot 
Nederlandse meezingers. Op 22 okto-
ber spelen zij in Landal Coldenhove 
Eerbeek, o.a. tijdens “wildbuffet” van 
18.00-21.00 uur en op zondag 25 ok-
tober tijdens het Singer-songwriterfes-
tival bij Gasterij de Hommel in Empe:
13.00 uur Robert Kersten; 14.15 uur 
Han Lebbink en om 15.30u ur Duo 
DiJon.

The Traditional New Zealand Pie 
bij Buurman Vleesch & Vis
TWELLO.- Paul van Pauls Pie komt vrijdag zijn ambachtelijk be-
reide Pie’s laten proeven. Tussen 10.00 en 17.00

Paul’s Pie is gemaakt met twee verschillende soorten roomboterdeeg. 
De bodem is stevig genoeg, zodat de pie uit de hand genuttigd kan wor-
den. ‘Finger-licking good’ is het gezegde in Nieuw Zeeland. Roomboter 
bladerdeeg zorgt voor puur genieten van een knapperig en smaakvolle 
deksel. De malse, hartige vulling belooft altijd een aangename smaak-
sensatie te zijn. De standaard maat van een Paul’s Pie weegt 180 gram 
en is gemakkelijk te bereiden. Ideaal als een tussendoortje of onderdeel 
van een maaltijd met bijvoorbeeld een lekkere salade. Ook heerlijk met 
een biertje of glaasje wijn erbij. 

mailto:hhklarenbeek@hotmail.com
mailto:hhklarenbeek@hotmail.com
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
http://www.ik-start-nu.nl
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Sportclinic
VOORST.- De stichting Koepel en Zwembad De Schaeck orga-
niseerden maandagmorgen in samenwerking met de Gemeen-
te Voorst en Dorpscontactpersoon Voorst de 11e editie van de 
sportclinic ochtend. Op deze ochtend konden alle basisschool-
leerlingen van 6 t/m 13 jaar de  verschillende sporten zoals: 
voetbal, schaken, klimmen, jazz & gymnastiek, basketbal en sur-
vival-boogschieten uitproberen onder professionele begeleiding.  
Het werd een mooie start van de herfstvakantie voor 70 basis-
school- en Bolster- leerlingen. De samenwerking tussen de 
Koepel, VV Voorst, Gymnastiekvereniging Voorst, de Schaak-
vereniging, de Beele en Dorpscontactpersoon Voorst,   hebben 
geresulteerd in diverse sportclinics, waaronder ook veel bijzon-
dere sporten. De ochtend stond verder in het teken van kansen, 
samenwerking, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en het 
sporten & bewegen. Zeer geslaagde clinic, en zeker voor herha-
ling vatbaar! Dank aan allen die hieraan een bijdrage hebben 
geleverd met name VV Voorst en de Beele voor het beschikbaar 
stellen van de locatie.

Voor het klimmen was veel belangstelling

Het volk op drift: 
niets nieuws onder de zon

En het vergeten derde 
ideaal: Broederschap
‘Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. het zou voor 
niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in 
een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in 
verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlag-
gen nog wapperende, maar de geest geweken’. 

De openingszin uit 
‘In de schaduwen van 
morgen’ ( 1935) van 
Johan Huizinga. Hoe 
vaak ik deze zin gele-
zen en herlezen heb, 
nu Europa overspoeld 
wordt door vluchtelin-
gen. Het bedje gespreid 
voor volksmenners, 
inspelend op niet de-
finieerbare angsten 
en werkend onder 
het motto ‘Eigen Volk 
Eerst’. Nu geloof ik niet dat de geschiedenis zich herhaalt, Wel zijn in 
de eeuwen door patronen te herkennen. Zo zien we dat dictators niet 
in bed sterven en dat volksmenigten na verloop van tijd ontgoocheld 
eerst, maar daarna tot bezinning komen, zoals op hol geslagen kuddes 
opeens tot stilstand komen. 
Denk aan de volksopstand aan het begin van de Franse revolutie en de 
aanhang van Hitler en Het Derde Rijk ( 1933, Hitler wordt rijkskanse-
lier) en de NSB in ons land. 

Wat we zijn vergeten
14 juli 1789 de dag van de Franse Revolutie, de bestorming van de Bas-
tille. Op 26 augustus van dat jaar is de Verklaring van de Rechten van 
de mens en de burger: la Declaration des Droits de l’homme en des ci-
toyens. Het gaat dan om een nieuwe staatsopvatting. Iedereen is gelijk 
alleen blijven de boeren en arbeiders legaal onderdrukt en hebben in 
de politiek geen vertegenwoordigers, vrouwen krijgen geen stemrecht 
en de slavernij in de koloniën blijft gehandhaafd. De Rechten van de 
Mens zal nog een lange weg afleggen. 
( Die revolutie is misschien op gang gebracht door de verlichting. Ik ci-
teer: ’De Verlichting is een van de pijlers onder de westerse beschaving 
en zette grote wijzigingen in gang in het denken over religie, filosofie, 
kunst, wetenschap en politiek een aanleiding voor modernisering van 
de samenleving: individualisering, emancipatie, feminisme, seculari-
sering, globalisering, mensen- en burgerrechten, liberalisme, socialis-
me en anarchisme.’)

broederschap
 ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’. In latere eeuwen zijn deze drie 
woorden uitgegroeid tot hét symbool van de Franse Revolutie van 1789. 
De revolutionairen lieten de broederschap vaak achterwege. Soms 
werd het vervangen door iets anders, zoals ‘Vrijheid, gelijkheid en vei-
ligheid’, of soms riep men simpelweg alleen op tot vrijheid en gelijk-
heid. Vermoedelijk kwam dit omdat broederschap, in tegenstelling tot 
vrijheid en gelijkheid, geen recht maar een morele plicht was. Daar-
naast stond de collectiviteit van de broederschap enigszins in contrast 
met de individualiteit van de vrijheid, het belangrijkste ideaal van de 
Franse Revolutie. De term ontbrak in de ‘Verklaring van de rechten van 
de mens en de burger’ (1789) en stond ook niet in de grondwet van de 
Eerste Franse Republiek (1793). Ze waren de broederschap vergeten. Ik 
las ergens: “ieder mens streeft naar vrijheid en gelijkheid, maar dat hij 
dit niet kan bereiken zonder broederschap”. 
Hebt u ooit een regering het Broederschap op de agenda zien plaatsen? 
Ook nu is vrijheid verworden tot alles te mogen zeggen en schrijven 
en wordt gelijkheid bestemd voor beperkte groepen en is broederschap 
vervangen door veiligheid.

Tot slot. 
In ‘ De Verklaring van de Rechten van de mens en de burger’ staat één 
mensenrecht tweemaal genoemd wordt: en dat is het eigendomsrecht. 
Tot op de dag van vandaag een mensenrecht, dat in goud verpakt is 
dat uitgelopen is tot het Ik tijdperk. Het gevolg van dat Ik tijdperk is 
de intolerante samenleving, waarin de vrijheid gekneveld wordt en de 
gelijkheid geldt voor eigen groep. Triest. (Wiel Palmen) 

Voorst Wereldwijd. 
Deze rubriek is bestemd voor kerken, verenigingen, politieke par-
tijen, particulieren die iets te melden hebben dat de grenzen van 
de gemeente Voorst overstijgt of dat betrekking heeft op kerkelijke, 
religieuze en spirituele zaken. Ideeën, suggesties, bijdragen naar 
info@voorsternieuws.nl of palme060@gmail.com

Winnaars Tien over Rood 
toernooi de Scherpenhof 
TERWOLDE- Het jaarlijkse tien over rood toernooi in café de Saloon op de 
Scherpenhof was weer een enorm succes. Na een spannende strijd in de 
finale ging uiteindelijk de heer H. Huis in ’t Veld uit Klarenbeek met de eer 
strijken. Op de tweede plaats eindigde de heer B. Spijker uit Epe en de derde 
plaats was voor de heer E. Buitenhuis uit Twello. Dit toernooi werd mede 
mogelijk gemaakt door alle sponsoren, daarvoor hartelijk dank.

Activia
Zaterdag24 oktober
Beker
15.00 Activia 1-Den Ham 1

Cupa/Wilp
Zaterdag 24 oktober 
14.00 Cupa Wilp 2-Helios 3 (Wilp) 
Vrouwen
15.00 Cupa Wilp/Voorst 1-SDC Put-
ten 1 (Cupa)
Zondag 25 oktober
10.00 Warnsveldse Boys 3-Cupa/
Wilp 2 

Klarenbeek
Zaterdag 24 oktober
Vrouwen Veld

VOORSTER NIEUWSSPORT
14.00 Klarenbeek 3-SKV 1
14.30 DSS 1-Klarenbeek 1
Heren Veld
14.00 Klarenbeek 2-Eefde 4
14.30 SDV Barneveld 13-Klarenbeek 3

Terwolde
Zondag 25 oktober
09.30 Terwolde VE2-Overwetering 
VE1

Twello
Zaalvoetbal 
Vrijdag 23 oktober
21.00 Apeld.Boys 3-Twello 7
21.30 Twello 8-Voorwaarts 2
22.00 Vict.Boys 2-Twello 5
22.30 Twello 4-Apeldoorn 3
Veldvoetbal

Zondag 25 oktober
10.00 Twello 2-Loenermark 3
10.00 Twello 4-WSV 9

V en L
Zondag 25 oktober
09:30 V en L VR2-Dieze West VR1
11:30 Voorwaarts T 5-V en L 2

Voorst
Zondag 25 oktober
10:00 Basteom 3-Voorst 2
10:00 Voorst 3-Brummen 8

Voorwaarts
Donderdag 22 oktober
Bekercompetitie
20.00 Dieren 1-Voorwaarts 1 
Vrijdag 23 oktober
Zaal Jachtlust
20.30 Voorwaarts 4-Helios 4
Zaterdag 24 oktober
17.00 Terschuurse Boys 2-Voor-
waarts 2
Zondag 25 oktober
14.00 Voorwaarts 1-ATC 1
11.30 Voorwaarts 5-V&L 2
   

SV Twello wint verdiend van Wissel
TWELLO.- De thuisploeg heeft zon-
dagmiddag een dik verdiende over-
winning behaald op s.v. Wissel. 
Wie de uitslag bekijkt zou kunnen 
denken dat de ploegen aan elkaar 
gewaagd waren, maar niets is min-
der waar. De spelers van s.v. Twello 
hebben verzuimd al heel vroeg de 
wedstrijd definitief op slot te gooien.
De eerste 10 minuten was een pe-
riode van aftasten met s. v. Twello 
meer in balbezit en iets beter. De 
gasten probeerden met stevig ingrij-
pen hier iets tegen te doen echter 
zonder resultaat. In de 10de minuut 
had Tim Evers dé kans om het eer-
ste doelpunt te maken, maar van 
dichtbij schoot hij naast. Niet veel 
later schoot Rick Uninge de 1-0 bin-
nen, maar net op dat moment floot 
de scheidsrechter af voor een bles-
sure van hem. Het doelpunt telde 
dus niet. Nadat Bert Westendorp in 
kansrijke positie recht in de handen 
van de goed keepende Thom Proper 
had geschoten, schoot Gerjan van 
Laar in de 20ste minuut voor het eerst 
op het doel van s. v. Twello. De bal 
verdween evenwel hoog over het 
doel. De thuisploeg bleef goed spe-
len en Bert Westendorp kopte even 
later in zeer kansrijke positie net 

naast. De kans twee minuten later 
was nog groter, maar de bal sprong 
van zijn voet. Af en toe probeerde 
s. v. Wissel wat terug te doen, maar 
verder dan afstandsschoten kwamen 
ze niet. In de 36ste minuut schoot 
Nicky Eekhuis van dichtbij naast, 
maar niet veel later gaf Bert Westen-
dorp een prachtige voorzet op Nicky 
Eekhuis en eindelijk was het 1-0. Dit 
was tevens de ruststand. Daar kon 
de thuisploeg nooit tevreden mee 
zijn, want dat was veel te weinig 
gezien het spelbeeld van de eerste 
helft en mocht s. v. Wissel bij deze 
stand de handen dicht knijpen.

Terwijl de weersomstandigheden 
steeds onaangenamer werden bleef 
s.v. Twello de regie in handen hou-
den. In de 48ste minuut had Tim Evers 
zo maar de score kunnen opvoeren, 
maar zijn inzet was te slap. Niet veel 
later raakte hij de lat. Dan weet je de 
voetbal regel als je zelf niet scoort 
dan…..Daan Smid ging op links 
goed door, trok prima voor en Remco 
van Huffelen kon van dichtbij intik-
ken. Keeper Nico Tromp reageerde 
subliem en voorkwam de gelijkma-
ker. Nadat Bert Westendorp oog in 
oog met de keeper kwam maar niet 

wist te scoren gingen de gasten nog 
meer alles of niets spelen. Van links 
werd Daan Smid steeds gevaarlij-
ker en had Martin Keen de handen 
vol aan hem. Nadat een schot van 
Remco van Huffelen recht in de 
handen van Nico Tromp belandde, 
maakte de thuisploeg eindelijk de 
2-0. De hele voorhoede deed er aan 
mee. Nicky Eekhuis gaf op links aan 
Bert Westendorp. Hij gaf strak voor 
en Tim Evers scoorde. Nu doordruk-
ken en afmaken. Max Smaal gaf Bert 
Westendorp de kans om 3-0 te ma-
ken. Hij zag zijn kopbal net naast 
gaan. Ook Tim Evers zag zijn inzet 
niet beloond en s.v. Wissel ging nu 
nog aanvallender spelen. In de 76ste 
minuut mocht Daan Smid zo maar 
doorlopen en 2-1 scoren. Nu drukte 
s. v. Wissel nog meer naar voren met 
Daan Smid als gangmaker, terwijl de 
wedstrijd al lang beslist had moeten 
zijn. De verdediging van de thuis-
ploeg onder leiding van Frank Wijn-
bergen hield stand en op links speel-
de Frank de Croon een prima partij. 
Na veel tijd bijgetrokken te hebben 
floot scheidsrechter Dannenberg uit 
Rijssen af. Een verdiende overwin-
ning voor s.v. Twello. De score had 
alleen veel hoger moeten zijn.
 

Mountainbikespektakel in Epe
EPE.- Zaterdag  31 oktober is het zo-
ver: De vernieuwde Rabo Eper Bos-
sentocht wordt dan weer verreden. 
De organisatie is het hele jaar druk 
doende geweest om 3 geheel ver-
nieuwde mooie afwisselende routes 
uit te zetten. De routes hebben ver-
schillende lengtes van 25 km, ook 
geschikt voor de minder ervaren 
fietser, 45 en 60 kilometer voor de 

echte bikkels. Alle routes zijn voor-
zien van spectaculaire singletracks, 
mooie klimmetjes en snelle tracks. 
Onderweg is een verzorgingspost 
aanwezig voor de inwendige mens. 
In noodgevallen is er technische on-
dersteuning.

Doe mee, kom naar de Loreley aan 
de Heerderweg 36 in Epe, kies je 

route en start vanaf 9 uur en geniet 
van de prachtige omgeving van Epe. 
Uiteraard kun je ook lid worden 
van TC Veluwe. Wekelijks starten 
mountainbikers gezamenlijk vanuit 
Epe richting de bossen, maar ook 
met de racefiets worden er tochten 
gereden. 
Voor meer informatie zie: www.tc-
veluwe.nl. 
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Activia overklast Sallandia

Solide overwinning van V en L
DE VEchT.- Een druilerige dag en 
een tegenstander uit Deventer n.l. 
Go Ahead.  Vorige seizoen beide 
keren kansloos verloren, dus V en 
L was gewaarschuwd. De aanvals-
leider moest vandaag noodgedwon-
gen langs de kant toekijken. Dit 
keer kwam het commentaar niet 
uit het veld maar langs de lijn. Een 
kleine wijziging in de opstelling 
was hierdoor noodzakelijk. Al in de 
10e minuut had V en L een aanval 
uit het boekje in huis. Een strakke 
pass van Sten Mentink op Sander 
Kamphorst. Hij gaf de bal strak voor 
en Feie Overvelde kwam goed voor 
zijn man en tikte zo de 1-0 binnen. 
Een echte spitsen goal. V en L was 
duidelijk de beter voetballende 
ploeg en Goahead beperkte zich 
naar lange halen naar voren en ho-

pen op een succesje. Een klein mo-
ment van verslapping van de cen-
trale verdedigingsduo resulteerde 
in de 39e minuut toch in een goede 
kans voor Goahead. Tot opluchting 
van de toeschouwers belandde de 
bal echter op buitenkant paal. Arno 
Dolman had tot dan nog niet veel 
te doen gehad en bij dit schot was 
hij volstrekt kansloos geweest. De 
tweede helft was eigenlijk een ko-
pie van de eerste helft. Opnieuw 
een mooi opgezette aanval, dit keer 
met een voorzet op maat voor Ruud 
Kamphorst van Sten Mentink. Een 
mooie kopbal liet de keeper vol-
strekt kansloos, 2-0  in de 64 ste mi-
nuut. Goahead bleef wel proberen 
om het tij te keren maar vandaag 
was de verdediging van V en L goed 
bij de les. Trainer Marc Mölder had 

de heren in de rust meegegeven om 
vandaag eens op de nul te spelen 
achterin. Na de 2-0 besloot hij ook 
om een verdedigende wissel toe te 
passen. Jordy Berenschot verving 
de geblesseerde Wesley Hofman. 
Centrale verdediger Marco Bouw-
meester met een natuurlijke drang 
naar voren, moest na de 2-0 ook 
dichter bij het hok van Arno Dol-
man blijven. Het doel heiligt ech-
ter de middelen en de voorsprong 
werd niet meer uit handen gegeven. 
Trainer Marc Mölder was zeer in 
zijn nopjes met deze overwinning 
en een goede generale voor over 2 
weken. El classico staat dan op het 
programma in Terwolde. Volgend 
weekend een rustdag voor de jon-
gens, zodat de eventuele pijntjes 
weer kunnen herstellen.      

TWELLO.- Op een regenachtige zon-
dagmiddag op de Schoapenweide had 
de thuisploeg geen kind aan het be-
zoekende Sallandia. Vooraf zeiden de 
insiders al tegen elkaar dat als er een 
vroege voorsprong werd genomen dat 
er een grote uitslag in zat. En dat kwam 
uit. Al na 3 minuten mocht Activia een 
strafschop nemen na overmoedig uit-
verdedigen van de doelman. Michiel 
Mikkers schoot de bal beheerst binnen 
en zorgde voor de 1 – 0. Helaas moest 
diezelfde Mikkers even later het veld 
verlaten met een spierblessure; Leroy 
Fernandes kwam hem aflossen. In het 
eerste half uur liep Activia gestaag 
uit naar een veilige 4 – 0. Achtereen-

volgens Wouter Hameka (buitenspel 
omzeild), Leroy Fernandes (prachtige 
stift!) en Arco Bergman (strafschop na 
een nieuwe overtreding van de doel-
man) zorgden voor de goals. Hierna 
stokte het even maar op slag van rust 
scoorde Bart Wippert nog de 5 – 0 en 
wist het zwak verdedigende Sallandia 
zowaar ook nog tegen te scoren.

Na rust duurde het even voordat de 
machine weer op gang kwam maar 
toen ging het ook weer snel. Met pri-
ma uitgespeelde goals maakte Wouter 
zowel de 6 als de 7 – 1; na een prach-
tige pass van Dennis Wennink scoorde 
Michael Hubner (redelijk verrassend 

basisspeler geworden maar zijn plek 
ondertussen absoluut waard!) de 8 – 
1 en uit een corner van Bart Wippert 
(stuwende kracht in  deze ploeg) kopte 
Arco de 9 – 1 in. Het duurde vervol-
gens even voordat de 10e op het bord 
kwam maar het was Leroy die hier 
voor tekende. De laatste actie van de 
eenzijdige partij was voor de ingeval-
len Coen Kolkman die een voorzet van 
Michael tot doelpunt promoveerde. 
Mooi voor Coen die van ver is geko-
men maar nog (weer!) van grote waar-
de gaat worden. Al met al een prima 
overwinning. De tegenstand was niet 
geweldig maar 11 x scoren in één wed-
strijd is toch best opzienbarend.

Spelers TTV Trias pakken prijzen in Hoorn
TWELLO.- De jeugdspelers van Trias reisden afgelopen zaterdag in alle 
vroegte af naar hoorn om daar deel te nemen aan het Ranglijst Toer-
nooi. Tijdens dit toernooi komen veel spelers uit heel het land bijeen om 
te proberen tegenstanders van hun eigen klasse te verslaan.

In totaal gingen vijf spelers van Trias 
naar Hoorn toe. Elke speler kwam te-
recht in poules van hun eigen klasse. 
Waarvan de twee beste van elke poule 
doorstroomden naar de knock-out 
fase hiervan. Jasper Heil, die in de 1e 
Klasse uitkomt had het deze dag vrij 
moeilijk om zijn wedstrijden winnend 
af te sluiten. Zijn tegenstanders waren  
een tandje te veel voor hem. Door hem 
werd één  wedstrijd gewonnen en dit 
was niet voldoende om de 2de ronde 
te mogen spelen. Bij Rick IJsseldijk en 

Stefan Selders ging het in hun poule 
gemakkelijker. Ze verloren weliswaar 
allebei één van hun poulewedstrijden, 
maar door dit resultaat mochten zij 
wel verder in het toernooi. In ronde 2 
kwamen zij beide een moeilijke tegen-
stander tegen. Rick en Stefan werden 
nipt verslagen en konden zich  daarom 
omkleden om daarna hun teamgeno-
ten aan te  moedigen. Marleen IJssel-
dijk en Nina Romano werden beide 
tweede in de poule. Ze stroomden 
zelfs knap door tot aan de halve finale. 

Hierin kwamen de kriebels om mis-
schien wel in de finale te komen. Dit 
lukte voor hen allebei. Dit hield in dat 
Nina de finale van de 4de klasse mocht 
spelen. Hierin werd ze helaas voor de 
Trias supporters en haarzelf verslagen 
door haar tegenstander in een zeer 
vermakelijke wedstrijd voor de neu-
trale toeschouwer. Na deze wedstrijd 
maakte Marleen zich op voor haar 
finale van de 1e klasse. Dat zij haar 
eerste set verloren zag gaan, gaf haar 
tegenstander veel vertrouwen en zat 
voor diegene alles mee. Marleen ver-
loor uiteindelijk deze finale. Ondanks 
dat deze twee wedstrijden verloren 
gingen, nam Trias toch twee zilveren 
medailles mee naar Twello. 

Open Nederlands kampioenschap

Knappe prestaties Oortveldruiters

EmPE.- In Empe werd een dressuur-
wedstrijd voor paarden georganiseerd. 
Zoals altijd doen dan ook veel eigen 
ruiters mee. Beide dagen kon in alle 
klassen gestart worden t/m de M2.
Een nieuwe combinatie, Brenda 
Xhofleer met Sica (op de foto nog in 
training), eiste in de klasse B direct 
twee keer de 1e prijs op met 194 en 
198 punten.  Ook Bianca Smies reed 
met Blackberry na een tijd afwezig-
heid in de wedstrijdring naar twee 1e 
prijzen in de klasse M1, 194 en 195 
punten. Op zondag verdiende Cindy 
Boskamp met Caydo in de klasse B 
188 en 192 punten en een 2e prijs. In 
de klasse L1 kreeg Corine Smies met 
Fatboy 191 en 192 punten van de jury 
waarvan een keer de 1e prijs. In de 

klasse M1 een 1e en een 2e prijs voor 
Lisa Sanders met Findsley 201 en 191 
punten, drie winstpunten erbij en 
daarmee is deze combinatie M2 start-
gerechtigd. Elisa Tarallo reed ook in 
deze klasse en verdiende 181 en 184 
punten en een 2e prijs.
Eveline Hoogstad reed met Feline een 
springwedstrijd voor pony’s in Brum-
men klasse B en reed twee maal fout-
loos.
Tenslotte startte Michelle van de Pol 
met Brum Brumm in Olst in de klasse 
L springen paarden en overtrof haar 
resultaat van vorige week. Nota bene 
op haar verjaardag reed ze een fout-
loos basisparcours en in de barrage 
de snelste tijd! Een verdiende 1e prijs 
dus.

Brenda met Sica.

Seniorentoernooi T.C. de Schaeck
TWELLO.- Afgelopen maandag is 
weer het jaarlijks terugkerende se-
niorentoernooi tennis gehouden Er 
was weer een goede belangstelling 
en ruim 50 heren en dames namen 
deel aan deze dag. Het was prima 

weer om te tennissen, op zeven vel-
den werden de wedstrijden gespeeld 
in een steeds wisselende samenstel-
ling waardoor er met veel plezier 
getennist werd. Winnaars van de 
dag waren Lita Bonenschansker bij 

de dames en Joop Hurenkamp bij de 
heren. Na afloop van de wedstrijden 
was er een heerlijk warm buffet, ver-
zorgd door restaurant Dynasty. Al 
met al weer een geslaagde dag waar 
iedereen  met plezier aan terugdenkt.

buSSLOO.- Zaterdag 24 oktober vindt het 6e Open Nederlands kampi-
oenschap voor koppels plaats bij Pitch&Putt bussloo

Met 50 koppels is dit één van de meest 
bezochte toernooien van het jaar. De 
koppels gaan 54 holes, 2 maal alle 27 
holes spelen. De sport Pitch&Putt is 
groeiend. Het laagdrempelige en snelle 

spreekt de meeste spelers aan. Er zijn 
veel toernooien op niveau, zeker ook 
internationaal. Bij dit toernooi doen 
echter ook veel gezelligheidsspelers 
mee, doordat er ook met handicapver-

rekening wordt gespeeld. Steven His-
sink uit Tonden en Melvin Slaats uit 
Heerde, beiden van de baan op Bus-
sloo, wisten vorig jaar het toernooi te 
winnen en behoren ook dit jaar weer 
tot de favorieten. Toeschouwers zijn 
van harte welkom en mogen zelfs in 
de baan meelopen met de flights.

Twellose Schaakclub wint 
‘beladen’ wedstrijd
TWELLO.- Veel schaakverenigingen hebben een andere clubavond dan 
dinsdag; de dag waarop de Twellose Sc haar OSbO-thuiswedstrijden 
speelt. Er zijn zelfs verenigingen die hun competitiewedstrijden in een 
andere week spelen. Om misverstanden te voorkomen is het een goed 
gebruik dat de teamleider van de thuisspelende club de tegenstander 
uitnodigt.

Toestemming burgemeester
Donderdag 15 oktober stond de der-
by Pallas 3 – Twello 1 op het pro-
gramma. In zijn uitnodiging meldde 
teamleider Gorrit Smit van Pallas 
onder andere dat de burgemeester 
van Deventer toestemming had ge-
geven voor deze match en dat deze 
extra politiebewaking niet nodig 
achtte. Wobbe de Vries, teamleider 
Twello, beloofde met een lach dat 
Twello de harde kern van de sup-
portersclub thuis zou laten.

Tien zetten diep
De sfeer is goed en amicaal tussen 
beide verenigingen, maar op de 64 
velden wordt er altijd hard gevoch-
ten. Aan bord 6 kwam Twello-speler 
Berry Hoogstraten in het nauw, maar 
een foute afruil van zijn tegenstan-
der Hans Knottnerus leverde Hoog-
straten veel materiaal op en het punt. 
Aan het eerste bord speelde Gerard 
Bons de enige opening die hij tien 
zetten diep kent. Deventenaar Maar-
ten van Daalen wist hier geen raad 
mee en ging in het middenspel mat 
door loper en paard. (0-2)

Teambelang voorop
Een gelijk opgaande partij speel-
de Henk Casteel tegen Palladiaan 
Tjeerd de Jong, totdat De Jong een 
gewaagd torenoffer deed en even 
later remise aanbood. Terwijl Cas-
teel hierover nadacht en de Twel-

lose kansen op de andere borden 
bestudeerde, scoorde aan bord 5 
Kees Kuijk 3-0 voor de Twellonaren. 
In het belang van het teamresultaat 
werd het aanbod toen natuurlijk 
snel aangenomen. (½-3½)

Gat in defensie
Kuijk had vroeg in de partij met een 
loperoffer een gat in de defensie van 
Gorrit Smit geslagen, won het verlo-
ren materiaal terug en rukte op met 
de e-pion. Smit kon deze druk niet 
weerstaan en gaf op in hevige tijd-
nood. Een ongelukkige partij speel-
de Wobbe de Vries. Hij verspeelde 
knullig een kwaliteit, won deze te-
rug, maar blunderde vervolgens een 
paard. De Vries gaf op voordat Ben 
Bloemsma deze van het bord kon 
graaien. (1½-3½)

Tweede kansloos
Jan de Boer (TSC) raakte tegen Max 
Merza in een eindspel verzeild met 
ongelijke lopers en een pion minder. 
Merza profiteerde niet van de plus-
pion en De Boer hield de partij op 
remise. Eindstand 2-4 voor Twello, 
derhalve een goede start in de com-
petitie. Kansloos was het tweede 
team tegen Heerde 1. Twello 2 kreeg 
één bordpunt cadeau omdat Heerde 
met vijf man naar Twello kwam. 
Twello 2 verloor met 1½-4½. Alleen 
René Rouwhorst haalde een knappe 
remise tegen een 1800-speler.

WILD STOOFPOTJE    HAZENBOUT    FAZANT    WILD ZWIJN & MEER  

WILD Á LA CARTE  
H.W. Iordensweg 3 Twello 

 (0571) - 27 15 14 
welkom@taverne-twello.nl 

VANAF 26 OKTOBER 
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meld uw verenigingsactiviteit via info@voorsternieuws.nl of gebruik de code die 
u als vereniging heeft ontvangen om in te loggen in de rubriek activiteiten op onze 
site  www.voorsternieuws.nl. u kunt uw activiteit wekelijks aanleveren. mail dui-
delijk de plaats,  activiteit, datum en tijdstip door tot uiterlijk maandagmorgen 
10.00 uur. Dit wordt dan verwerkt en geplaatst in de eerst komende editie. 

ACTIVITEITEN KALENDER

TITUS Events organiseert 
Glowrun Bussloo

Dynamic Tennis
kLARENbEEk.- Wil jij ook tijdens de wintermaanden actief blijven, 
kom dan vanaf 28 oktober één keer per twee weken Dynamic Tennissen 
in mFc klarenbeek. Dynamic Tennis is een sport die iedereen, jong en 
oud kan beoefenen. 

TWELLO.- TITuS Events organiseert op zaterdag 24 oktober a.s. de 1e 
glow run. Dit magische sport evenement vindt plaats op recreatiegebied 
bussloo. 

Glow run
Rondom de Recreatieplas is een ma-
gisch parcours aangelegd met dui-
zenden glow lights. Tijdens de loop 
wandel of ren je langs allerlei soorten 
muziek die je telkens in een andere 
gemoedstoestand brengt. Samen met 
de schitterende sfeer van de glow 
lights en de andere lopers maak je 
een magische sportavond mee. De 

route is 7,5 km. Deze kan men zowel 
wandelend als hardlopend afleg-
gen. De start van de wandelaars is 
om 20.00 uur. De 7,5 en 15 km run 
start om 21.00 uur. Na afloop is er 
een after party in de grote feesttent. 
69 Come back zal voor de muzikale 
omlijsting zorgen en brengt iedereen 
na afloop op de dansvloer. Als toe-
schouwer kan men deze magische 

avond ook bijwonen. Deelname aan 
de walk of run kost 15 euro. Iedere 
deelnemer ontvangt een gratis dagje 
Sauna. Daarnaast wordt er gezorgd 
voor fruit, sportdrank en water. Bo-
vendien ontvangt iedere deelnemer 
glowlights om goed zichtbaar te zijn. 

Informatie en inschrijving
Alle informatie over de Glow Run 
Bussloo vind je op de webpagina 
www.titusloopsport.nl . Er kunnen 
maximaal 1500 deelnemers mee-
doen. 

Kampioenen Tennis Welsum 
 
WELSum.- Dit najaar werd door 
Tennis Welsum met 3 teams deel-
genomen aan de najaarscompe-
titie. 2 van deze 3 teams hebben 
hun deelname afgelopen week 
kunnen bekronen met het kam-
pioenschap. In de vrijdagavond-
competitie werd het 17+ mixdub-
belteam kampioen in de 1e klasse. 
De zondagcompetitie 3e klasse 
werd gewonnen door het mix-
team.

Deze week wordt in Welsum het 
traditionele 40+ dubbeltoernooi ge-
speeld. Op vrijdag 16 oktober is het 
toernooi gestart. De finales worden 
gespeeld op 25 oktober. Op vrijdag-
avond 23 oktober is er een spette-
rende feestavond in de kantine. Het 
tennispark in Welsum is dit najaar 
aangekleed in het kader van thema 
Aprés Ski. De kantine, het befaamde 
Karnemelkhuisje, is omgetoverd tot 
de “Buttermilch Stube”. De orga-
nisatie heeft zich in Tiroler kleder-
dracht gestoken en natuurlijk is de 
muzikale aankleding ook volledig in 
stijl. 

Vanaf 13 november organiseert de 
Technische Commissie van Tennis 
Welsum weer de Davis cup. Ver-
schillende “landenteams” strijden 

tegen elkaar op de vrijdagavonden 
tijdens het winterseizoen. Ieder land 
neemt hapjes mee in het kader van 
het land waarvoor gespeeld wordt. 

Gezelligheid is het belangrijkst, 
maar natuurlijk worden er ook 
mooie partijen gespeeld. 
www.tenniswelsum.nl

V&S - Eurobottle/Voorwaarts 
TWELLO.-  Tijdens de voorbespre-
king werden afgelopen zondag de 
aandachtspunten van V&S doorge-
nomen en werden er afspraken ge-
maakt over het eigen spel. Om 12.10 
uur werd de wedstrijd aangefloten. 
De  wedstrijd begon goed en Voor-
waarts nam een kleine voorsprong. 
Helaas was de keepster van V&S 
regelmatig een sta in de weg. V&S 
kwam vervolgens beter in het spel 
en begon langzaam aan dichterbij te 
komen. Na ongeveer een kwartier 
in de 1e helft pakte V&S voor het 
eerst een voorsprong van een doel-
punt, maar die wist Voorwaarts nog 
ongedaan te maken door 2 keer te 
scoren. Hierna werd er over en weer 
gescoord. V&S kreeg in de laatste se-
conde van de 1e helft nog een vrije 
bal en deze moest dus direct geno-
men worden. De linker opbouwster 
wist deze bal in het doel te schie-
ten waardoor de kleedkamer werd 
opgezocht met een ruststand van 

13-13. In de rust werd besproken 
dat er twee punten te halen waren, 
maar dan moest een ieder er hard 
voor knokken. De afronding moest 
scherper worden en in de dekking 
moest er meer als collectief verde-
digd worden. Helaas lukte het niet 
de 2e helft scherp te beginnen. V&S 
kwam beter uit de kleedkamer en na 
ongeveer 15 minuten hadden zij een 
voorsprong van 4 doelpunten opge-
bouwd: 19-15. 
Voorwaarts gaf echter nog niet op 
en startte een inhaalrace. De ruggen 
werden gerecht en er kwam meer 
beleving in het veld. In de dekking 
werd er goed aangepakt en hierdoor 
kwam V&S moeizamer tot scoren en 
wist Voorwaarts wel goals te maken. 
Zo’n 8 minuten voor tijd stond men 
weer aan de goede kant van de score: 
20-21. V&S gaf zich echter nog niet 
gewonnen en vanaf dat moment kon 
de overwinning naar beide ploegen 
gaan. Het was stuivertje wisselen 

en met nog een ruime minuut op 
de klok maakte V&S de gelijkmaker 
24-24. Voorwaarts kreeg hierna nog 
1 kans, maar die inzet werd gestopt 
door de keepster van V&S. Daarna 
mocht V&S nog één keer aanval-
len en hun inzet werd onschade-
lijk gemaakt door de dekking van 
Voorwaarts, maar dit resulteerde 
wel weer in een vrije bal, die net als 
aan het eind van de 1e helft direct 
genomen moest worden. Dezelfde 
speelster moest het weer gaan doen 
voor V&S, maar ditmaal werd de 
inzet gekeerd en werd de wedstrijd 
dus afgefloten met een 24-24 op het 
scorebord. 
In het 2e deel van de tweede helft 
was er de juiste inzet en felheid te 
zien bij Voorwaarts en die moet men 
meenemen naar de komende wed-
strijden. 
Zaterdag 24 oktober om 19:30 uur in 
de Jachtlust mag Voorwaarts aantre-
den tegen de koploper ZAP. 

SC Klarenbeek Handbal 
organiseert Ladies Night
 
kLARENbEEk.- Op zaterdag 31 ok-
tober 2015 wordt een Ladies Night 
gehouden, van 18.00 tot 22.00 uur in 
het MFC Klarenbeek. Op deze avond 
zal speciaal voor alle dames een di-
versiteit aan standhouders zich pre-
senteren. Voor elke bezoeker is er 
wat wils, doordat er veel afwisseling 

is tussen workshops, advies en ver-
koop. 
De Ladies Night is geschikt voor 
meiden, dames en vrouwen van 
alle leeftijden. Dus je hoeft geen lid 
van de sportclub te zijn om gezellig 
langs te komen. De opbrengst komt 
ten goede aan de afdeling Handbal 

van SC Klarenbeek. In de sporthal 
worden deze avond handbal- en 
volleybalwedstrijden gespeeld. SC 
Klarenbeek kan elke aanmoediging 
zeker waarderen! 
Meer informatie www.scklarenbeek.
nl. Entree: EUR 4 incl. gratis lot voor 
de verloting.

Wat is Dynamic Tennis?
Dynamic Tennis is een racketsport 
die veel weg heeft van tennis, maar 
elementen bevat van tafeltennis. Het 
is de bedoeling om een zacht balle-
tje aan de andere kant van het net te 
krijgen in het juiste vak. De velden 
zijn net zo groot als bij badminton. 
Start: woensdag 28 oktober, 9.30 

uur. Vervolgens elke tweede en vier-
de woensdag van de maand.
Meer informatie en aanmelden:  
dorpscontactpersoon@klaren-
beeksbelang.nl of 06 30 72 33 85. 
Kosten  EUR 2.50 per keer, EUR 10 
voor vijf keer. Verplicht om gym-
schoenen (witte schone zool) te dra-
gen. 

agenda

okt

30

NoV

6

okt

31

NoV

14

NoV

29

Griezelen in Twello
Met leuke acties en activiteiten

Voorronde Voorster Bandgevecht

Twello Live

Intocht Sinterklaas

Koopzondag Twello Centrum

Bekijk de volledige agenda
op www.inTwello.nl 

OkTObER
24 Wat te doen met pompoen? Hartige en zoete gerechten pompoen,pitten 

en blad. Sterrenland Biologische tuinderij - zorgboerderij Sterren-
land biotuin. 10:00

25 Futuristische kerkdienst in het kader van Wilp 1250 jaar Stich-
ting Wilp 1250 Jaar Inn de voormalige melk/ijsfabriek aan de Mo-
lenallee in Wilp 10:00

26 Wandelgroep “Posterenk” Posterenks Belang e.o Parkeerplaats Deka-
markt Twello 09:30

NOVEmbER
  2 Samen eten pompe wilp Zonnebloem afd Wilp-Voorst Wilp 12:00
12 Bejaardensoos middagAlgemeen Belang Teuge Dorpshuis Teuge 

13:30
12 Wilp 1250 - Lezing van Dirk Otten, Stichting Wilp 1250 Jaar K e r k 

in Wilp, 20:00
14 Concert Crescendo en SOL en presentatie jubileumboek Wilp 1250 

Stichting Wilp 1250 Jaar, Kerk in Wilp, 20:00
15 Gezangen over het leven van Lebuinus Schola Cantorum Karolus 

Magnus, Stichting behoud Dorpskerk Wilp Dorpskerk Wilp  15:00
15 Optreden van Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen in het 

kader van Wilp 1250, Stichting Wilp 1250 Jaar, Kerk, 15:00
15 Onthulling zonnewijzer voor Wilp, Stichting behoud Dorpskerk 

Wilp Toren dorpskerk, 14:30:00 / 14:50:00
21 Cacaodag. Creatief koken met cacao,zoet, hartig,pikant en heilzame 

werking., Sterrenland Biologische tuinderij - zorgboerderij 
 Sterrenland biotuin. 10:00
22 Dancin’ Voorst SV Twello afd. Gymnastiek Sporthal de Zuiderlaan, 

Twello 14:00
26 Samen uit Eten Algemeen Belang Teuge Dorpshuis Teuge 12:00
28 Beethoven Compleet! Sonates voor cello en piano. Stichting be-

houd Dorpskerk Wilp Dorpskerk Wilp  15:00

DEcEmbER
  7 Samen eten in wilp, Zonnebloem afd Wilp-Voorst, De pompe in 

wilp 12:00:00
10 Bejaardensoos middag Dorpshuis Teuge, 13:30

http://www.titusloopsport.nl
http://www.scklarenbeek.nl/
http://www.scklarenbeek.nl/
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
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John Romein ‘kanjerkoning’
van ‘Steeds Verder’
TWELLO.- Vorige week zondag gin-
gen de postduivenliefhebbers een 
middag forelvissen in één van de 
visvijvers van forellenkwekerij ’t 
Smallert te Emst. Hans Boveree en 
John Romein lanceerden het idee, 
dat door het bestuur omarmd en 
ondersteund werd als afsluiting van 
een intensief sportseizoen.  
 Al spoedig werden er enkele wat 
kleinere forellen verschalkt. Freek 
Wagenaar had het geluk een mooie 
grote knaap te verleiden. De vis 
bood behoorlijk tegenstand, maar 
met hulp van plaatsgenoot en erva-
ren visser Arie Woertman en diens 
schepnet lukte het de vis op het 
droge te krijgen. De toon was gezet!  
Annet Jutten en Christien Nieuwen-
huis bewezen dat ook de dames een 
forel kunnen vangen.  
Aan het eind van de middag werd 
de balans opgemaakt. John en Theo 
brachten ieder 8 forellen op het 
droge. Van de “gelegenheidsvis-
sers” was John Nieuwenhuis spek-
koper met drie forellen. Het ging 
deze middag, behalve om de gezel-
ligheid, om de grootste vis. “Kanjer-
koning” werd John Romein met een 
zalmforel van 60 cm.  Tweede werd 
Theo Oortwijn met een exemplaar 
van 56 cm en derde “gelegenheids-
visser” Freek Wagenaar met een fo-
rel van 54 cm. 

De eindstanden van 
sportseizoen 2015 
Vitesse onaangewezen: 
1.John Romein  2.Dennis Koers  

3.Bram Scherpenzeel  4.Henk Blan-
kestijn  5.Jan Ketelaar.

Vitesse aangewezen:
1.Jan Ketelaar  2.John Romein  
3.Dennis Koers  4.Dick van Dijk sr.  
5.Frits & Sven van Brummen.
Midfond onaangewezen:
1.John Romein  2.Henk Blankestijn  
3.Jan Ketelaar  4.Dennis Koers  5.Jan 
& Arno Groot Koerkamp.
Midfond aangewezen:
1.John Romein  2.Jan & Arno Gr. 
Koerkamp  3.Frits & Sven v.  Brum-
men  4.Jan Ketelaar  5.Bram Scher-
penzeel.
Dagfond onaangewezen: 1.Bram 
Scherpenzeel  2.John Romein  
3.Dennis Koers  4.Frits & Sven v. 
Brummen  5.Henk Blankestijn.
Dagfond aangewezen: 1.Bram Scher-
penzeel  2.John Romein  3.Henk 
Blankestijn  4.Dennis Koers  5.Frits 
& Sven v. Brummen.
Overnachtfond onaangewezen: 
1.Cor Wenink  2.Gerrit & John Nieu-
wenhuis  3.Went v.d. Steeg   4.Frits 
& Sven v. Brummen  5.Rob Wassink.
Overnachtfond aangewezen: 1.Frits 
& Sven v. Brummen  2.Cor Wenink  
3.Went v.d. Steeg  4.Gerrit & John 
Nieuwenhuis 5.Rob Wassink.
Natour oud onaangewezen: 1.John 
Romein  2.Henk Blankestijn  3.Al-
bert Hendriksen  4.Bram Scherpen-
zeel  5.Dennis Koers.
Natour oud aangewezen: 1.Dennis 
Koers  2.Bram Scherpenzeel  3.Henk 
Blankestijn  4. John Romein  5.Al-
bert Hendriksen.

Jonge duiven onaangewezen: 1.Den-
nis Koers  2.Freek Wagenaar  3.Jan 
Ketelaar  4.Henk Blankestijn  5.John 
Romein.
Jonge duiven aangewezen: 1.Henk 
Blankestijn  2.Freek Wagenaar  
3.Dennis Koers  4.John Romein  
5.Jan Ketelaar.
Bij de jonge duiven zat de duifkam-
pioen bij Dennis Koers, de beste 
overnachtfondduif zat bij de com-
binatie van Brummen en de overige 
duifkampioenen waren van John 
Romein

Het duivenseizoen zit er nog niet 
helemaal op. Wekelijks worden bij 
“Steeds Verder” nog de zgn. “taart-
vluchten” georganiseerd. Geestelijke 
vader van dit initiatief is Albert Hen-
driksen. Vier weken geleden werd  
er gestart met ongeveer 650  jon-
gen. Afgelopen week gingen er nog 
ruim 400 mee naar Den Bosch. Het 
vervoer wordt in eigen beheer gere-
geld met deze week Aart Bronkhorst 
als chauffeur van dienst en Dennis 
Koers als convoyeur.  Door de oos-
tenwind hadden de “taartjongen” 
het niet gemakkelijk. De vereniging 
voorziet echter in een behoefte. Vo-
rige week vrijdag  organiseerde de 
club  tevens een verkoop van late 
jonge duiven uit overwegend eerste-
prijswinnaars. De 36 jonkies werden 
vlot aan de man of vrouw gebracht 
door de veilingmeesters Bram 
Scherpenzeel en Freek Wagenaar. 
De opbrengst vloeit volledig terug in 
de clubkas.

De winnaar van de kleurplaat van afgelopen week is: 
jeroen de Graaf

je mag bij het Voorster Nieuws je Intertoys bon op komen halen.

Wat leuk om te zien dat er steeds meer kleurplaten binnenkomen, blijf vooral 
lekker kleuren, de redactie vrolijkt elke week de muur op met de kleurplaten.

KLEUR ELKE WEEK VOOR 
EEN LEUK CADEAUTJE

Maak jij de mooiste kleurplaat deze week? 
Dan verdien je een Intertoys bon van 10,- euro

Inleveren vóór a.s. maandag bij Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello
of mailen naar info@voorsternieuws.nl

Naam:  ................................................Telefoon: ............................................................

e-mail: ..................................................................................................  Leeftijd:  .........

Jongensdag bij VHC Twello
TWELLO.- Wil je ook een sport doen waarbij we wel meedoen in de Euro-
pese top? Dan moet je eens komen kijken bij hockey. Zet dan vast 1 novem-
ber in je agenda.  Dan is er aan de Zuiderlaan een echte jongensdag. Alle 
jongensteams met hun vrienden  hockeyen een ochtend onder begeleiding 
van Heren 1. En…’Girls are not allowed’.  Een ochtend vol stoere activitei-
ten op het hockeyveld. Voor hockeyers en niet-hockeyers. Gewoon jongens 
onder elkaar lekker sporten. Er zijn estafettes, races en andere stoere uitda-
gingen zoals een snelheidsmeter die de snelheid van de bal meet als je hem 
op goal slaat. De ochtend duurt van tien tot twaalf, tussendoor is er drinken 
en wat lekkers en na afloop eten de jongens samen nog even wat. Wil je ook 
meedoen? Kom dan naar VHC Twello. Een stick leen je van ons en vrienden 
maak je vanzelf. En het mooiste is, als je nu lid wordt ben je dat voor de rest 
van dit seizoen gratis.  Meer informatie: www.vhctwello.nl

OPHEFFINGSUITVERKOOP 
op de hele collectie 30% korting

Openingstijden
vrijdag 10.00 t/m 18.00 

zaterdag 10.00 t/m 17.00 

Menno Kramp pakt 1e prijs 
bij schaken in Arnhem
VOORST.-De Voorster Schaakclub heeft op dit moment te weinig jeugd-
leden om met een team competitie te spelen.  Dit is erg jammer want het 
schaken van echte partijen is niet alleen erg leerzaam, maar bovenal 
erg leuk. Gelukkig zijn er de zogenaamde IjScO toernooien. Dit zijn 
individuele jeugdtoernooien en de eerste van dit seizoen werd vorige 
week gespeeld in Arnhem. De Voorster Schaakclub is erg trots op het 
presteren van menno kramp op dit toernooi. hij wist het toernooi te 
winnen door alle negen partijen te winnen! Een goed voorbeeld voor de 
senioren met een volle OSbO-ronde voor de boeg.

Voorst 1 speelde in de 2e ronde 
een uitwedstrijd tegen ASV 4 uit 
Arnhem. Tom Molewijk is nog niet 
gelukkig als invaller en verloor. 
Michiel Jansen maakte snel gelijk 
door een krachtige aanval op zijn 
tegenstanders koningsvleugel. Ook 
Paul Tulfer speelde sterk waardoor 
Voorst op een verdiende voor-
sprong kwam. Ook toonde Rudy 
Bloemhard wederom goede vorm. 
Lutsen Dooper kwam in een dege-
lijke partij niet verder dan remise. 
Na de remise van Jeroen Bosch was 
daar een riante 4-2 voorsprong met 
nog twee partijen te gaan.  Helaas 
had Marcel Kraaijkamp al vroeg in 
de partij een pion verloren. Deze 
pion brak hem op in het eindspel. 
Ook Jacques Kuiper ging uiteinde-
lijk, in een gelijk opgaande partij, 
jammerlijk ten onder. Misschien 
zat er deze ronde meer in, maar 
Voorst 1 staat er na twee ronden 
goed bij.

Voorst 2 speelt, na het glansrijke 
kampioenschap van vorig jaar, dit 
jaar in de 2e klasse van de OSBO. 
Dat betekent dat ze dit seizoen, 
evenals het 1e  team, met acht 
personen spelen. Gelukkig is de 
Voorster Schaakclub dit seizoen 
een aantal nieuwe leden rijker. Zo 
speelt dit seizoen good old Jacques 
van Gelder mee in Voorst 2. (voor 
de insiders: jazeker Jacques van 
Gelder junior.) En hij opende in 
stijl met een mooie overwinning. 
Evenals Jeroen Nikkels, Tom Mole-
wijk en Sjoerd Norberhuis. Tel daar 
de remises van Henri Jansen en 

Guido van Heuvelen bij op. Kortom 
Voorst 2 begint met dat wat ze vo-
rig seizoen alleen maar deden: win-
nen! Schaakstad 4 uit Apeldoorn is 
met 5-3 verslagen.

Voorst 3 speelt dit seizoen voor het 
derde jaar op rij in de 3e klasse. Ook 
zijn ze voor het derde jaar op rij 
degradatiekandidaat, maar net als 
voorgaande jaren vastbesloten deze 
kandidatuur niet waar te maken. 
In de eerste ronde namen ze het 
op tegen het 1e team van Ons Ge-
noegen in Almen. Karl van ’t Haze-
veld kon zijn ongeslagen score van 
vorig seizoen niet voortzetten en 
werd geklopt. John Eekhuis maakte 
door sterk pionnenspel snel gelijk. 
Harry Schurink verloor al vlot een 
kwaliteit en daarmee ook de partij. 
Maarten Jansen profiteerde gena-
deloos  van een tegenstanders fout 
en maakte vlot gelijk. Een 2-2 tus-
senstand met nog twee partijen, 
volop spanning dus. Dick Hoek-
man kwam een loper achter, maar 
wist hier twee pionnen voor terug 
te winnen. Hierdoor moest zijn 
tegenstander tot het uiterste gaan. 
Iets dat hij keurig en geduldig uit-
voerde. De laatste hoop was dus op 
Daan Noordhuizen. Hij stond twee 
pionnen achter, maar had volop 
initiatief op het bord vol met stuk-
ken.  Misschien zat er nog een 3-3 
in, maar tijdnood brak Daan uitein-
delijk op waardoor de 4-2 neder-
laag een feit was. 
Voor meer informatie over de Voor-
ster Schaakclub verwijzen wij u 
naar: www.voorsterschaakclub.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, 

winterbanden

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

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

Peugeot 107, 5 drs., wit, benzine, airco BJ 2012 31.000 km

Saab 9-3 cabrio 2.0 turbo, benzine, zwart, bijtelling vriendelijk BJ 2000 148.000 km

Skoda Octavia Combi 1.6, zwart metallic BJ 2006 125.000 km

Suzuki-splash 1.2, groen metallic, 5drs. BJ 2010       62.000 km

VW Golf Plus, diesel, zwart BJ 2008 142.000 km

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

VW Golf cabrio 1.6 groen metalic, 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,-

BMW X3 2,5I 141 KW EXECUTIVE
217.000 KM - 2004

NU VOOR € 8.900

NISSAN QASHQAI 2,0I 104 KW TEKNA
97.000 KM - 2007

NU VOOR € 9.500

TOYOTA VERSO 
1,8 VVT-I 108 KW BUSINESS

140.000 KM - 2011

NU VOOR € 13.950
AUTOMAAT

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

Bouwjaar: 11-2007
Km. Stand: 111370 Km
Brandstof: Benzine
Kleur GRIJS Metallic
Aantal deuren: MPV Ruimtewagen 5 drs
Transmissie: Automaat
Garantie: 6 maanden garantie

OPTIES & ACCESSOIRES:
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, 
zijdelings voor 2x, Airconditioning, Airconditioning, 
handbed., Centr. deurvergr. handbediend, Cruise 
control, Deelbare achterbank, Elektrische ramen 
voor, Lichtmetalen velgen, Onderhoudsboekje 
aanwezig, Radio/CD, Startonderbreking

OPEL MERIVA 1.6 AIRCO/AUTOMAAT

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl

6.750,-
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Merk Model Type Deuren Bouwjaar   km Stand Prijs

Nissan Pixo 1.0 Acenta Airco 5-drs 2012 17042 km 7.250,-

Nissan Micra 1.2 Acenta 5-drs 2012 25874 km 9.250,-

Nissan Micra 1.4 Acenta Airco 3-drs 2008 67268 km 6.250,-

Nissan Note 1.6 Life+ Navi 5-drs 2010 32261 km 11.475,-

Nissan Note 1.6 Life+ 5-drs 2010 42465 km 10.975,-

Nissan Primera 1.8 Acenta Navi 5-drs 2004 191560 km 3.750,-

Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2010 73942 km 15.975,-

Nissan Qashqai 1.6 Visia 5-drs 2009 52313 km 12.750,-

Automaat

Nissan Micra 1.2 Visia Airco 3-drs 2006 31191 km 6.750,-

Nissan Micra 1.3 SE Airco 3-drs 2000 89195 km 2.475,-

Nissan Almera Tino 2.0 CVT Ambience 5-drs 2002 184463 km 3.475,-

Peugeot 1007 1.6 Automaat 3-drs 2006 98213 km 5.250,-

Diesel

Nissan Micra 1.5 dCi Acenta Airco 3-drs 2007 105810 km 7.250,-

Nissan Note 1.5 dCi First Note 5-drs 2006 151053 km 3.975,-

Ander merk

Ford Fiesta 1.25 Trend 5-drs 2010 135175 km 7.750,-

Hyundai I20 1.3 5-drs 2012 47247 km 9.875,-

Peugeot 3008 1.6 Vti ST 5-drs 2011 35263 km 17.975,-

Seat Leon 1.6 5-drs 2002 126000 km 3.475,-

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

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

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

Bezoek een duurzaam huis 
bij jou in de buurt
TWELLO.- Een groot aantal huis-
eigenaren in heel Nederland doen 
op zaterdag 7 en 14 november mee 
aan de Nationale Duurzame Hui-
zen Route. De huiseigenaren de-
len graag hun kennis en ervaring 
over hoe zij hun woning hebben 
verduurzaamd.  Een unieke kans 
voor bezoekers om duurzaam wo-
nen te ervaren en inspiratie op te 
doen om zelf stappen te nemen. 
Ook de familie de Haan/Draisma 
stelt hun energiezuinige woning 
aan het Molenveld in Twello  open. 
“Stel: je vind een prachtig oud huis 
met een grote tuin .... en een maan-
delijkse energierekening van 220 
euro. Wat doe je dan? Je slaat aan het 
isoleren, je neemt energiebesparen-
de maatregelen en dan zit je nieuwe 
energierekening zomaar onder de 70 
euro met gratis warmte voeten als 
bonus!”
Zij delen hun kennis en ervaringen 
over hun duurzame woning ook 
graag tijdens de Nationale Duurza-
me Huizen Route op 14 november. 

Duurzame huizen
De deelnemende huizen in Neder-
land hebben verschillende duur-
zame toepassingen zoals isolatie, 
HR+-ketels,  zonnepanelen, groen-
daken, pelletkachels etc. Op de 

website www.duurzamehuizen-
route.nl is een overzicht te vinden 
van alle deelnemende huizen in 
Nederland.De huizen zijn op 7 of 14 
november te bezoeken. Bezoekers 
dienen zich vooraf in te schrijven 
via de website.  

uw huis op de kaart
De organisatie van de Nationale 
Duurzame Huizen Route hoopt dat 

op 7 en 14 november nog veel meer 
huiseigenaren hun duurzame erva-
ringen willen delen. Huiseigenaren 
die hun huis openstellen en geïn-
teresseerden die huizen bezoeken, 
kunnen een leuk weekendje weg 
winnen in een ecologische bos-
villa van vakantiepark Herperduin. 
Aanmelden en inschrijven op een 
bezoek kan op www.duurzamehui-
zenroute.nl.

IVN herfstwandeling Kerkenpad

VOORST.- Op zondag 1 november 
vindt de derde seizoenswande-
ling over het fraaie Kerkenpad in 
Voorst plaats. De natuurwande-
ling van ongeveer 2 uur start om 
14.00 uur vanaf de parkeerplaats 

achter de kerk aan de Schoolstraat 
16 te Voorst. Meer informatie is te 
verkrijgen op www.ivn-apeldoorn.
nl of via Yvonne Zwikker telefoon 
055-3662954.
De IVN natuurgidsen besteden aan-

dacht aan de vorming en geschiede-
nis van dit unieke landschap met 
zijn rijen grillige knotwilgen en 
boeiende vergezichten over dit IJs-
seldal. Uiteraard staan de gidsen 
stil bij de verschillende herfstver-
schijnselen die het landschap kleu-
ren. Misschien is het blad nog bijna 
groen of het heeft het alle kleuren 
van de regenboog 
of misschien is 
alles al wel ge-
vallen, waardoor 
er weer totaal an-
dere doorkijkjes 
ontstaan. De na-
tuur is altijd ver-
rassend.

Opgave is niet 
nodig, goed wa-
terdicht schoeisel 
wel. De wande-
ling kost 2 euro 
per persoon. Kin-
deren t/m 12 jaar, 
leden en vrienden 
van IVN Apel-
doorn zijn gratis.

Gelre Fit: fitness-video’s speciaal 
voor dialyse-patiënten
REGIO.- Gelre ziekenhuizen Apeldoorn is af-
gelopen woensdag gestart met fitness- video’s 
speciaal voor dialyse-patiënten. Patiënten de-
den samen met ziekenhuisdirecteur Inge de 
Wit de officiële aftrap.Dialyse-patiënten ko-
men drie of vier keer per week naar het zie-
kenhuis voor hun behandeling. Ze liggen dan 
een hele ochtend of middag in een bed of stoel 
en bewegen is vaak lastig. Vandaar dat Gelre 
Apeldoorn voor deze patiënten fitness-video’s 
heeft gemaakt. Bewegen is namelijk niet alleen 
leuk maar ook heel goed voor deze patiënten. 
Een trailer is te zien op www.gelreziekenhui-
zen.nl/GelreFit

Fitness in bed
Terwijl de patiënt in bed of in de stoel ligt, 
kijkt hij naar de video en doet hij mee met de 
oefeningen. 
Gelre fysiotherapeuten hebben de oefeningen 
speciaal afgestemd op de dialyse-patiënt en 
doen de oefeningen voor. Zo kunnen deze pa-
tiënten elke keer dat ze dialyseren 15 minuten 

bewegen. Patiënten zijn blij met de fitness-vi-
deo’s. Gijsje Notenboom, dialysepatiënt, rechts 
op de foto: ‘Bewegen is voor iedereen goed en 
de tijd tijdens de dialyse gaat hierdoor ook nog 
sneller. Het lijkt me daarbij leuk om dit als di-
alysepatiënten samen te doen, dat versterkt de 
onderlinge band’. 

Esther van de Ree (dialyseverpleegkundige): 
‘Regelmatig en gestructureerd bewegen tijdens 
de dialyse heeft een positieve invloed op het 
fysieke, psychische en sociaal functioneren 
van de patiënt. Hij ervaart een toename van 
levenskwaliteit waaronder het verbeteren van 
hart-longfunctie, vermindering/afname van 
kramp, rusteloze benen en/of jeukklachten, be-
tere dialyseresultaten, verbetering van eetlust 
en afname van vermoeidheid. Bewegen tijdens 
de dialyse is niet alleen effectief gebruik ma-
ken van de tijd die de patiënt doorbrengt aan 
de machine. Het is vooral bedoeld om de be-
handeling effectiever én beter te laten verlo-
pen’. 

Knappe mannen poseren met paarden 
op Horse and Hunk kalender 2016 

Spierbundels schitteren met 
edele dieren op een kalender
TWELLO.- Twaalf uitverkoren knappe mannen schitteren op de horse 
and hunk kalender voor 2016. Stoer zijn ze zeker. met hun gespierde 
torso zitten de hunks op een galopperend paard, maken een sliding 
stop of laten het paard zelfs op commando steigeren. Wie vind jij het 
knapst?

De twaalf knappe mannen 
zetten zich speciaal voor het 
goede doel Brooke Hospital 
for Animals. Deze stichting 
zet zich in om paarden en 
ezels gratis medische hulp te 
geven in landen zoals Egypte 
en Pakistan. Die hulp is hard 
nodig want als het dier niet 
kan werken door bijvoor-
beeld een wond, dan heeft 
het gezin ook geen inkom-
sten. De stoere hunks zetten 
zich belangeloos is voor dit 
goede doel. De hunks heb-
ben behoorlijk wat doorzet-
tingsvermogen. ‘Speciaal 
voor de fotoshoot heb ik 
paardrijlessen genomen. Het 
paard ging steigeren op de 
foto en dan moet je er wel 
ontspannen opzitten. Dat is 
gelukt door de lessen’ aldus 
hunk Cemal Hazebroek. Het 
model Derek Brouwer maakt 
zelfs een sliding stop met het paard. 
Ook hij heeft een aantal keer geoe-
fend en om dan te blijven zitten als 
het paard met zoveel geweld stopt is 
erg knap. Het resultaat mag er we-
zen!
De Horse and Hunk kalender wordt 
dit jaar voor de zevende keer uitge-
geven. De jonge ondernemer Fianne 
Imminga is zeer trots op het resul-
taat: ‘Dit jaar hebben we weer veel 
variatie aan modellen. Sommige 
mannen zijn model maar we hebben 

ook een hunk zo van het strand ge-
trokken. Hij had geen ervaring maar 
dat maakt het veel puurder. Zo zit 
er altijd een leuke man bij. Mocht 
de man niet bevallen is er gelukkig 
nog een paard om naar te kijken.’ 
De foto’s zijn wellicht pikant maar 
zeker niet aanstoot gevend of ordi-
nair. De kalender is te koop via de 
website www.horseandhunk.nl en 
in verschillende winkels door het 
gehele land. De verkooppunten zijn 
op de website te vinden.
 

http://www.duurzamehuizenroute.nl
http://www.duurzamehuizenroute.nl
http://www.duurzamehuizenroute.nl
http://www.duurzamehuizenroute.nl
http://www.ivn-apeldoorn.nl
http://www.ivn-apeldoorn.nl
http://www.horseandhunk.nl/


Markt Twello van 12.30 tot 
17.30 uur

2,95
Speklappen

4,95
5,60

Boer’n mix 
Kant en klare bakschotel  

Tartaartjes
Gedraaid biefstukvlees

Per 
500 gram

Per 
500 gram

4 stuks

www.ter-weele.nl

RECLAME WEEK 43

aanbiedingen van de week
Graag tot ziens bij vishandel 

L. ZWAAN en ZOON! alleen vrijdags op de markt

DEZE WEEK:

Vragen of bestellingen: 
06- 10 01 52 18

Victoria Baarsfi let 

Kibbeling met saus

€ 1.50

€ 10.00

100 gram

750 gram

De Huishoudkraam

nu per stuk €15,00

Uw adres voor stofzuigerzakken, tafelzeil, 
badmatten, tafelmode, deurmatten

Nieuwe collectie 
deurmatten 00

Graag tot ziens bij vishandel 
L. ZWAAN en ZOON! alleen vrijdags op de markt

DEZE WEEK:

Vragen of bestellingen: 
06- 10 01 52 18

Victoria Baarsfi let 

Kibbeling met saus

€ 1.50

€ 10.00

100 gram

750 gram

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!

7.99 7.99 9.99

7.9910.00 10.00 5.99

500 GRAM 
VAN 10.98 NU

1 KILO 
VAN 14.95 NU

LET OP! GROTE POT 
VAN 16.95 VOOR

900 GRAM 
VAN 8.99 VOOR

800 GRAM 
VAN 16.98 VOOR

800 GRAM 
NU

PER 500 GRAM 
VAN 14.99 NU

BLOEMENHONING
Elke honingsoort heeft zijn eigen positieve werking 
op bepaalde kwaaltjes. Het unieke aan bloemenhon-
ing is dat geen enkele honing hetzelfde is. De smaak, 
geur en kleur is afhankelijk van het jaargetijden en 
waar de honing vandaan komt. Zelfs de vorm van de 
honing varieert. Zo kun je vloeibare en crèmeachtige 
honingsoorten vinden. Ook bestaan er lente- of zomer-
honingen. Lentehoning komt van bloemen die in de 
lente groeien. Zomerhoning komt van bloemen die in de 
zomer groeien.

GEMENGDE NOTEN 
NAAR KEUZE

ZOETE GROTE 
ABRIKOZEN

STUIFMEELKORRELS

MOERBEIBESSEN 
NIEUWE OOGST

DADELS KING 
SALAMO

CACAO NIBS

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

100 398GIESER WILDEMAN
STOOFPEREN
!!!SUPERSTUNT!!!

NIEUWE OOGST 
CLEMENTINE MANDARIJNEN
“VOL SAP, ZOET EN ZONDER PIT”

 
NU 3 KILO NU 20 STUKS 

WESTERHOF KAASSPECIALIST
 specialist in zuivere natuurkaas

 5,45
NU 

per 500 GRAM

van 6.98

Pikant belegen boerenkaas
Superstunt!!!

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARE BAKKER VAN DE MARKT
BAKKERIJ 'T STOEPJE

R E C L A M E

Volkorenbrood ...............................................1.25
10 harde Duitse broodjes ..1.50
4 Roomboter kersenfl appen of 
koffi ebroodjes met appel ....... voor maar1.00
Verder volop speculaasmolens of 
ouderwets gebakken speculaasbrokken

Horloges vanaf 10.00

Horloge bandjes vanaf 5.00

Horloge batterij vervangen 5.00

Grote collectie wintersjaals 

Grote collectie handschoenen en riemen

voor al uw mode-accessoires

1 bos 2.00

3 bossen voor 5.00

Groot assor� ment 
boeke� en tulpen, 
anamone en ranonkels

10 Rozen
Groot assor� ment bessen en bladproducten
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Kom.. .  en 
proef de sfeer

Stempelkaartactie 
vrijdagmiddagmarkt 
TWELLO.- De ondernemers van de Twellose markt houden vrijdag 
23 en vrijdag 30 oktober een stempelkaartenactie. De marktbezoe-
ker kan op een stempelkaart stempels verzamelen van vier ver-
schillende marktondernemers. 

Bij elke aankoop ontvangt men een stempel, een volle kaart kan men 
inleveren bij de actiekraam waar vervolgens gegrabbeld kan worden 
naar waardebonnen. Elke week zitten er enkele honderden waardebon-
nen in met een waarde van 2.50 euro. Uiteraard zitten er ook een aantal: 
helaas geen prijs tussen, maar ook een hoofdprijs: de “kruiwagenrace”. 
Deze acties worden herhaald op vrijdag 20 en 27 november. De markt-
ondernemers geven in de maand oktober en november meer dan dui-
zend waardebonnen weg.
 

STERKEN Nacht- en Ondermode
Bezoek ook eens onze website: www.ondergoedland.nl

9,95

29,95

Jongens pyjama’s met 
elastische boorden

Sport thermo ondergoed 
van ten Cate

in div. prints van politie, 
brandweer en formule 1

maten S t.m XXL, shirt lange 
mouwen of lange pantalon 

voor

voor

Ouderwets 
lekkere  

Balkenbrij 
proeverij!

Op al onze markten!

Vleeswarenbedrijf

H.A. IN HET VELD
woensdagmorgen Raalte
donderdagmorgen Deventer-Colmschate

vrijdagmiddag   Twello
zaterdag   Apeldoorn

VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

Hollandse Nieuwe

Verse Slibtong

Gebakken Lekkerbekken

Verse Pangafilet’s

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

twitter@vismanjan

5e gratis!

5e gratis!

5e gratis!

Ter plaatse schoongemaakt!

Heerlijk om te bakken

Zonder graat en verfijnd gekruid!

Zonder graat heerlijk om te bakken

per stuk per stuk4 voor 

3 voor 

4 voor 

4 voor 

2.75 1.9010.00

6.00

7.00

10.00

Elstar appels
klasse 1 2.50

Zoete mandarijnen
zonder pit 3.50

Bananen

2.503 kilo 22 stuks 2 kilo

Sint Hubertusrit 
voor paarden, ruiters en menners 
EPE.- Op 31 oktober a.s. wordt in 
Epe weer de befaamde Sint hu-
bertusrit gereden. Een evenement 
van de hippische Vereniging Epe 
waar talloze ruiters en menners 
uit heel Nederland en belgië op af 
komen. 

De rit wordt gereden rondom de 
St. Hubertusviering. Sint Hubertus 
geldt als beschermheilige van de 
jacht en de rit heeft dan ook alle 
symbolische tekenen hiervan. De 
ruiters en menners kleden zich in 
jachtkleding en trekken samen met 
hun paarden en honden de bossen 
in. Het wild hoeft echter niet bang te 
zijn want de deelnemers zijn dieren-
vrienden en hebben geen geweren.
Voorafgaand aan de rit worden de 
paarden en hun berijders ingeze-
gend. Dankzij de medewerking van 
Marc Overmars mag de (voormalige) 
Katholieke Kerk in het centrum van 
Epe hiervoor worden gebruikt. De 
pastoor van de Eper parochie komt 
graag naar zijn voormalige kerk om 

mens en dier te zegenen. De prach-
tige stoet zal worden voorafgegaan 
door het Sint Maartensgilde. Bo-
vendien zullen Jachthoornblazers 
uit Wapenveld de ceremonie bege-
leiden met passende jachthoorn-
muziek. Terug op de manege in Epe 

wordt de tocht beëindigd met een 
onvervalst wildbuffet. Dit jaar staat 
er Procureur van Wild zwijn, gebra-
den eend en Veluwse Wildgoulash 
op het menu. 
Meer informatie en aanmelden: 
www.sinthubertusrit.nl 
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Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571 - 29 06 41     www.beddenhuis.nl     GRATIS parkeren! Naast de deur.

Twelloseweg 79 | Terwolde | 0571-292056 | www.marismode.nl

*Vraag naar de voorwaarden. Niet in combinatie met andere acties. Uitgezonderd basics en accessoires.

Kom langs en profiteer! 

Uw woon- 
en slaapadviseur

GRATIS 
accessoire- 

pakket*

Het TEMPUR® North™ slaapsysteem is geïnspireerd op de uitgestrekte landschappen 
en de ongerepte natuur van het Noorden. Door de ronde vormen en de poten die 
subtiel onder het bed zijn geplaatst, lijkt het bed te zweven. 
 
Bij aankoop van het North slaapsysteem ontvangt u het accessoirepakket  
helemaal gratis. Uw voordeel kan oplopen tot € 1.050,-!

NIEUW! 
Tempur introduceert het  
North™ slaapsysteem 

Zondag 
geopend
van 11.00 tot 17.00 uur

Mid Season voordeel bij
Maris Mode

M
EN

€15,- 

Combi
voor-
deel

W
O

M
EN

€15,- 

Combi
voor-
deel

2e

HALVE 
PRIJS *

bij aankoop van kussens 
en dekbedden

200,- VOORDEEL!
BIJ AANSCHAF VAN BOXSPRING NUMMER 10 RELAX EN EXCITE!*

boxspring relax
2.499,- 2.299,-

BOXSPRING NUMMER 10 IS TOT DRIE KEER TOE 
ALS BESTE GETEST DOOR DE  CONSUMENTENBOND!
AL VERKRIJGBAAR VANAF € 1.999,-

Storm je 
bed uit voor

SuperdealsZONDAG GEOPEND  van 11 t/m 17 uur


