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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

“Ik help u graag bij een goed afscheid” 

Loubergweg 1, 6961 EJ Eerbeek

Tel. 0313-769005 (24 uur per dag).
www.yarden-lucia.nl

Jet Schaap

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

KOZIJNEN

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

KOZIJNEN - DEUREN
   SCHUIFDEUREN

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM

finstralbv@finstral.com

NODIG?

De tweede jeugd van De Benring begint

Vogelhuisjes bouwen 
en versieren

VOORST.- Een nieuwe Benring was en is de droom van de 400 pioniers 
die er vanaf de eerste dag bij betrokken waren. Om die droom te symbo-
liseren werd gekozen om met elkaar 400 vogelhuisjes te maken: Het nest 
is uitgebroed, een warm nest en nestelen, wonen: alle drie synoniem met 
de nieuwe Benring. Zo’n 800 meter hout is door de leerlingen van de 
Bolster verwerkt tot 400 vogelhuisjes- bouwpakketten. Samen werden 
de vogelhuisjes in elkaar gezet om ze vervolgens in het dorp Voorst on-
der bewoners te kunnen verspreiden. 

Maken
Op 13 oktober werd door een grote 
groep enthousiaste mensen uit het 
dorp, plus cliënten van ’s Heerenloo, 
leerlingen en leiding van De Bolster, 
Habion, Trimenzo en de woonzorg-
coöperatie,  een begin gemaakt om 
de vogelhuisjes te monteren bij de 
Bolster locatie De Wegwijzer op het 
terrein van de Beele. Dat was zo’n 
succes en ging zo gesmeerd, natuur-
lijk ook omdat de inwendige mens 
verwend werd met onder meer soep 
en broodje gehaktbal,  dat die avond 
al honderden bouwpakketten in el-
kaar werden gezet. De overige vogel-
huisjes werden de dagen erna door 
de leerlingen van De Bolster gemon-
teerd. 
Op de tweede avond, woensdag 19 
oktober werd de rest van de vogel-
huisjes aan de man en vrouw ge-
bracht. In een mum van tijd was de 
klus geklaard terwijl bezokers in De 

benring aan de koffie zaten met iets 
lekkers. 

Pimpen
Iedereen die een vogelhuisje krijgt 
kan dit versieren. Denk aan schil-
deren, beplakken enzovoort. Op 29 
oktober levert iedereen het gepimpte 
huisje weer in. De 20 tot 25 mooiste 
vogelhuisjes worden door een jury 
van jong en oud beoordeeld en ten 
gunste van de woonzorgcoöperatie 
geveild. Er zijn prachtige prijzen te 

winnen, geschonken door de lokale 
ondernemers. Alle andere vogel-
huisjes zijn te koop voor een bedrag 
vanaf 5 euro per stuk. 

De Bolster
De woonzorgcoöperatie is bijzon-
der blij met de medewerking van 
de leerlingen van De Bolster. (De 
school biedt speciaal onderwijs aan 
leerlingen van 16-20 jaar binnen 
de arrangementen voor Arbeid en 
Arbeid met ondersteuning). Leer-
lingen leren eerst intern op school 
het werken, het vak. Daarna krijgen 
ze een begeleide arbeidstraining op 
locatie. Hier leren ze onder andere 
als je iets niet leuk vindt om toch 
vol te houden. Ze kunnen dan wer-
ken, maar moeten nog leren om een 
werknemer te zijn. De volgende stap 
is stage lopen bij een bedrijf zonder 
begeleiding van school.

Ze dragen binnen het kader van 
LOL (leren op locatie) ook binnen 
De Benring  hun steentje bij. Dat 
die jeugd onder begeleiding helpt 
in De Benring met bijvoorbeeld kof-
fieschenken of in de keuken, tuin-
onderhoud of schoonmaken is mooi 

Enthousiast ging velen aan de slag om vogelhuisjes in elkaar te zetten

meegenomen voor de coöperatie, 
maar het geeft ook reuring in De 
Benring, vanaf het begin was het de 
bedoeling om jongeren bij het wo-
nen in De Benring te betrekken.
Op zaterdag 29 oktober wordt de 
vernieuwde Benring heropend.

Scary Night
TERWOLDE.- Zaterdag avond 
5 november is het dan zover. 
Dan gaat speeltuinvereniging 
De Driehoek in samenwerking 
met onder andere de Terwold-
se kermisexploitantenfamilie 
van Eijk en Familie de Grutter 
van start met het mega kinder-
spektakel Scary Night (griezel-
nacht)! 

Een avond vol griezelig avon-
tuur. Dit wordt een spectacu-
lair kinderfeest met onder an-
dere een echt reuzen spookhuis, 
draaimolen, suikerspin, lampio-
noptocht, griezel schminken en 
nog veel meer! Voor de ouders 
is er ook een drankje en een 
hapje. Ook mensen van buiten 
Terwolde zijn welkom! Aan-
vang 19:00 uur en de lampio-
noptocht zal rond 20:30 uur van 
start gaan. Lampions zijn op het 
terrein verkrijgbaar! Noteer het 
in de agenda: 5 november (ter-
rein naast de Grutter Wonen-
Slapen). 

Wintertijd
In de nacht van zaterdag 29 

op zondag 30 oktober gaat de 
wintertijd weer in. Vergeet niet uw 

klokken één uur terug te zetten.

Informatieavond 
toerisme en 
recreatie voor 
ondernemers
TWELLO.- Op 17 november 2016 
organiseert de gemeente Voorst in 
samenwerking met Hogeschool 
Saxion een avond voor onder-
nemers in het toerisme en de re-
creatie. De gemeente wil samen 
met Hogeschool Saxion onderne-
mers in het toerisme en recreatie 
helpen bij het ontwikkelen van 
nieuwe ideeën, plannen en ar-
rangementen binnen de gemeente 
Voorst. Ook bedrijven die nauw 
betrokken zijn bij de sector recre-
atie en toerisme, zoals horecabe-
drijven, zijn van harte welkom bij 
de inspiratie bijeenkomst die om 
19.30 uur begint in de Raadzaal 
van het gemeentehuis in Twello. 

Aanmelden
Ondernemers kunnen zich tot 12 
november 2016 opgeven door een 
mail te sturen naar l.kuipers@
voorst.nl. Voor meer informatie 
kunt u telefonisch contact op-
nemen met de gemeente Voorst, 
Henk Zenderink (0571) 27 93 76 
of 06- 33 00 18 11.

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

Korte Rozen
20 voor 5.75

10 jaar vast 
vanaf 1.49% 

Telefoon: 0571-270825

Wie hee�  de goedkoopste 

hypotheekrente 
 van Nederland?

Molenfeest levert 
flinke bijdrage aan 

Havekes Mölle

Natuurwerkdag

mailto:l.kuipers@voorst.nl
mailto:l.kuipers@voorst.nl
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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  

 
 

 

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

Graag bedanken wij iedereen 
voor de vele  cadeaus,

bloemen en felicitaties ter gelegenheid
van ons 60 jarig huwelijk.

Een onvergetelijke dag voor ons!
 

Harry en Grada Klaasen

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

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoudEen woord, een gebaar of een kaart, 

het doet je goed wanneer je iemand 
die je liefhebt, missen moet.

De vele blijken van medeleven, in welke 
vorm dan ook, die wij mochten ontvangen 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze moeder en trotse oma

Aaltje 
Schuitert - Wielink

hebben ons heel erg goed gedaan.

Hiervoor onze oprechte dank.

Henk Schuitert

    Hannie en Jos
        Camilla en Berry
        Dennis en Femke

    Jan

    Alie

    Bobby  Jacky  Jordy 

Terwolde, oktober 2016

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Stihl going 
Strong

Onderdeel van

Uitvaartverzorging Roelofs is al lang een 

vertrouwde naam in en rond de regio Deventer

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 
(0570) 62 25 35

Ook als u elders verzekerd bent!

Uitvaartverzorging Roelofs
Diepenveenseweg 76, 7413 AS Deventer
info@uitvaartverzorgingroelofs.nl 
www.uitvaartverzorgingroelofs.nl

Werkzaam in de gehele regio.
Dorpsstraat 17  |  7391 DC Twello  |  0571 746020

info@bw-s.org  |  www.bw-s.org

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden 
mocht zijn, laten wij u weten dat, gesterkt 
door het H. Sacrament der Zieken van 
ons is heengegaan onze lieve moeder, 
oma en omi

Hendrika Maria 
Kamperman - Teunissen

Riek
Sinds 10 maart 1998 weduwe 

van A.W. Kamperman

✩ Deventer,  † Deventer, 
17 januari 1923 22 oktober 2016

 Eerbeek: Willy en Harm
     Gerjanne en Paul
     Rieneke
     Frederik
 Twello: Anton en Rika
     Anouk en Peter
     Nicole
     Esther en Sander
     Kayleigh
     Tim
 Aalsmeer: Gerard en Maria
     Renate en Jan-Willem
     Lisanne
     Germon
 Vaassen: Bert en Carla
     Ron en Annemarie
     Martijn en Priscilla
     Yara
 Wilp-Achterhoek: Ria en Gerard
     Remy en Denise
     Lotte en Arjan 
     Jurre, Tygo
     Wiebe
 Wijhe: José en Jan
     Sophie
     Jolien
     Yvette
     Dionne

Sint Maartenserf 135, Twello
Correspondentieadres: 
Romaterweg 20, 7391 TW Twello

Er is gelegenheid tot condoleren en 
afscheid nemen in het uitvaartcentrum 
van DELA, Oude Rijksstraatweg 4a te 
Twello, op donderdag 27 oktober van 
19.30 uur tot 20.30 uur.
De uitvaartdienst wordt gehouden op 
vrijdag 28 oktober om 10.15 uur in de 
Martinuskerk, Kerklaan 18 te Twello, 
waarna de begrafenis volgt op het naast-
gelegen R.K. kerkhof.
Na afloop is er gelegenheid voor een kopje 
koffie in restaurant De Vier Seizoenen, 
Kerklaan 1 in Twello.

Onze bijzondere dank gaat uit naar 
een ieder, die onze moeder liefde, 
zorg en aandacht heeft gegeven.
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

VOORST  -  ‘Wij zijn bij DELA 
verzekerd, maar eigenlijk weten 
we helemaal niet hoe het werkt 
wanneer een van ons overlijdt.’ 
Veel nabestaanden weten op het 
moment van overlijden niet goed 
waar ze terecht kunnen en wat de 
mogelijkheden rondom de uitvaart 
zijn. Christa Walgien en Jeroen 
Plessen, uitvaartverzorgers bij 
coöperatie DELA in de gemeente 
Voorst, geven antwoord op enkele 
veelvoorkomende vragen.

‘Veel mensen weten eigenlijk niet 
hoe het werkt als iemand overlijdt…’

Christa Walgien en Jeroen Plessen | uitvaartverzorgers bij coöperatie DELA

‘Wij zijn bij DELA verzekerd. Wie 
moeten we bellen als één van ons 
overlijdt?’
Christa vertelt: ‘Veel mensen in de 
gemeente Voorst zijn van oudsher 
gewend om contact op te nemen 
met de lokale uitvaartondernemer.  
Maar als je bij DELA verzekerd 
bent, kun je het beste altijd eerst 
met DELA contact opnemen.  
Anders loop je namelijk veel voor-
deel mis. Want doordat coöperatie 
DELA meer dan drie miljoen leden 

heeft, kan zij voordelig inkopen. 
En daar profiteer je als lid natuur-
lijk van als DELA de uitvaart regelt.  
Dezelfde uitvaart kost zo simpel-
weg minder.’ Christa vervolgt:  
‘Als je als DELA-lid toch kiest 
voor een andere ondernemer, dan  
ontvangen de nabestaanden een 
beperkte vergoeding en maken zij 
geen gebruik van het inkoopvoor-
deel. Hartstikke zonde toch?’ 

Jeroen vult aan: ‘Maar het scheelt 
niet alleen in de kosten. Ook vin-
den nabestaanden de manier waar-
op DELA uitvaarten verzorgt erg 
prettig. Ze waarderen de dienst-
verlening zelfs met gemiddeld  
een 9,1. En we staan ook na de 
uitvaart nog steeds voor de nabe-
staanden klaar. Ze ontvangen dan 
kosteloos nabestaandenzorg. Een 
professionele consulent helpt de 
nabestaanden met allerlei zaken. 
Zoals het regelen van bankzaken 
of het opzeggen van abonnementen.  
Een fijn idee dat je ook na de uit-
vaart nog verder geholpen wordt.’

Ik wil graag gecremeerd worden in 
één van de crematoria in Diepen-
veen, Zutphen of Ugchelen. Kan ik 
hier als DELA-lid dan wel terecht? 
’Jazeker. Hoewel deze cremato-
ria niet van DELA zijn, kunnen 
onze leden uit de gemeente Voorst 
kosteloos van deze crematoria  
gebruikmaken. Ze moeten dan wel 
eerst contact met DELA opnemen’, 
licht Christa toe.

‘Kan ik ook in een intiemere om-
geving afscheid nemen dan in een 
crematorium? 
Christa: ‘We horen steeds vaker 
dat mensen graag in een intieme  
sfeer afscheid willen nemen. 
Ze weten vaak niet dat de dienst 
niet per se in de aula hoeft plaats 
te vinden.’ Jeroen vervolgt: ‘Een  
afscheidsdienst kan je eigenlijk 
op elke dierbare plek houden.  
Bijvoorbeeld in het favoriete  
restaurant of op de sportclub  
van de overledene. In onze 
uitvaartcentra in Twello en 
Apeldoorn organiseren wij bij-

voorbeeld regelmatig intieme 
afscheidsdiensten met of zonder 
kerkelijke invulling in onze sfeer-
volle aula’s. Nabestaanden kunnen 
dan zelf invulling geven aan de 
dienst en zo op een huiselijke, 
ongedwongen manier afscheid 
nemen van hun dierbare.’

‘Wij zijn geen lid van DELA. Kun-
nen we toch door jullie de uitvaart 
laten verzorgen?’
Jeroen geeft aan: ‘Natuurlijk kun-
nen ook niet-leden bij ons terecht. 
We verzorgen de uitvaart graag op 
maat. Ook ontvangen nabestaan-
den kosteloos nabestaandenzorg. 
Dus dat is mooi meegenomen.’

Vragen?
Heeft u een andere vraag of wilt 
u meer weten over de mogelijk-
heden rondom de uitvaart? Bel 
dan met Christa of Jeroen via  
telefoonnummer 055 576 71 13.

(advertorial)

Benring nieuw leven ingeblazen

VOORST.-  Wie de nieuwe Benring voor het eerst betreedt, die knijpt on-
middellijk in zijn arm om zich te vergewissen dat hij wakker is. Gedu-
rende twee jaar is er noeste arbeid verricht om tot het huidige resultaat 
te komen. Er is verbouwd, verplaatst, gemetseld en getimmerd en dat 
heeft geleid tot een nieuwe Benring, waarin het oude bejaardentehuis 
nog nauwelijks is te herkennen. Tot grote tevredenheid van alle bewo-
ners. 

De Benring opende ooit in 1971 haar 
deuren en tot in 2013 veranderde 
er weinig, maar in november van 
hetzelfde jaar dreigde er sluiting. 
De onwil dit te accepteren groeide 
onder een aantal mensen gestaag. 
Een doortastende groep inwoners 
ging zich organiseren in Woonzorg-
coöperatie Voorst en ook Stichting 
Habion, Landelijk werkende Wo-
ningcorporatie en eigenaar van het 
pand kwam in actie. Zij verspreidde 
flyers in Voorst met de vraag: “Wat 
willen jullie dat er met De Benring 
gebeurt?”
Sluiting, zo bleek al gauw, was geen 
optie. Het zou kapitaalvernietiging 
zijn en gezien het feit dat er een gro-
te groep ouderen aankomt, zou de 
instelling nieuw leven ingeblazen 
moeten worden. Daar was men het 
over eens. 

Jong en oud bij elkaar – een 
mix die zorgt voor levendigheid
Nadat er maar liefst 400 inwoners 
op de eerste informatieavond wa-
ren verschenen, werd er kort daarna 
een ‘Werkatelier’ opgericht. Want 
wie in Voorst zou willen blijven 
wonen, zou immers mee moeten 
denken. Een ding stond vast: De 
Benring moest behouden worden! 
Ook veel ouderen stonden op om 
het heft in eigen hand te nemen. Tot 
ieders verrassing dienden zich zelfs 
jonge mensen aan. Er stonden im-
mers aanleunwoningen leeg en zij 
vroegen zich serieus af of het niet 
mogelijk was daar te kunnen wo-
nen. Woonzorgcoöperatie en Habion 
kregen te maken met een geheel 
nieuw fenomeen. Maar waarom ei-
genlijk niet? Immers: de ouderen 
wilden graag contact met jongeren 

en de jeugd wilde er dolgraag wo-
nen. Toen dit idee tijdens een bij-
eenkomst naar voren werd gebracht, 
reageerde burgemeester Jos Penninx 
enthousiast en uiteindelijk kwam 
het voor elkaar, wat niemand voor 
mogelijk had gehouden. De nieuwe 
ontwikkelingen werden door alle 
betrokkenen als win-win situatie 
beoordeeld. Enige voorwaarde was, 
dat de jongeren op vrijwillige basis 
samen met de oudjes tijd zouden be-
steden aan activiteiten of kluswerk-
zaamheden. Zij bewonen inmiddels 
18 ‘kluswoningen’ met achterstallig 
onderhoud, waarvan de stichting de 
buitenkant van het pand voor haar 
rekening nam en de jongeren zorg-
den voor een opknapbeurt aan de 
binnenkant; daarvoor werd huur-
korting verleend. 

Geëmancipeerde ouderen 
houden zélf de regie
Bij de verbouwing, aanpassing en 
aankleding van het gebouw werd 
rekening gehouden met de wensen 
van de bewoners. Het moest vooral 
veilig zijn met veel mogelijkhe-
den voor onderling contact én be-
taalbaar. Het hele traject is daarop 
aangepast en daarvoor moesten de 
mouwen stevig worden opgerold. 
De mensen bepalen nu zelf hun dag-
indeling en leven zelfstandig als ge-
emancipeerde ouderen. Diverse een-
persoonskamers zijn omgebouwd tot 
tweepersoonskamers om echtlieden 
de gelegenheid te bieden, samen te 
kunnen blijven. Vier ‘Kom logeren 
kamers’ bieden een prachtige slaap-
plek voor familie, voor mensen die 
proef willen slapen of degenen die 
een weekend maatschappelijk op De 
Benring bezig willen zijn. De lange 
duur van ingrijpende werkzaamhe-
den is voor kwetsbare ouderen niet 
te onderschatten. Men moest een 
tijdlang leven met stof en lawaai en 
werd tijdelijk overgeplaatst naar an-
dere ruimten. Uiteindelijk kon men 
vervolgens zijn eigen stek zélf be-
palen met eigen voordeur en eigen 
brievenbus, wél beschermd en met 

elkaar. Door de vastberadenheid, 
het doorzettingsvermogen en de be-
vlogenheid van een groep enthousi-
astelingen is er baanbrekend werk 
verricht. Zonder enige twijfel een 
voorbeeld voor anderen. 

Unieke inrichting
Overal in het pand zijn gezellige, 
landelijke hoekjes gecreëerd. Vrij-
wel allemaal met een knipoog naar 
het humoristische. Het geheel eigen 
karakter maakt onder andere deze 
inrichting zo uniek. In een fitness-
ruimte kan men samen sporten. Er 
zijn verschillende keukens geplaatst 
met oergezellige eethoekjes, waar 
men samen kan koken en van de 
maaltijd kan genieten. Er wonen ze-
ven mensen met een verstandelijke 
beperking van zorginstelling s’ Hee-
ren Loo, die tijdens de verbouwing 
een half jaar in Apeldoorn hebben 
gewoond, maar dolgraag weer terug 
wilden. Ook de parktuin is gere-
styled en bedoeld als gebruikstuin 
met dierenweide, gezellige zitjes, 
wandelpaden en een jeu de boules 
baan. Willeke Janssen en Ank Snee-
kes van Habion zijn even enthousi-
ast als de initiatiefnemers van Woon-
zorgcoöperatie Voorst. Voorzitter 
Berend Derksen, Paul Bril, Gerri 
Netjes en Henk Marsman raken niet 
uitgepraat over de uitgevoerde plan-
nen en het unieke concept, waarvan 
alle bewoners gelukkig worden. 400 
inwoners hebben de eerste aanzet 

gegeven een nieuw nest uit te broe-
den; de pioniers die vanaf de eerste 
dag betrokken waren bij een nieuwe 
jeugd van De Benring. 400 vogel-
huisjes zijn daarom vervaardigd en 
symbolisch aan deze mensen terug-
gegeven. Elk van hen pimt de huisjes 
naar eigen invulling op om ze weder-
om terug te geven aan De Benring om 
de 25 mooiste te veilen ten bate van 
de woonzorgcoöperatie. Op zaterdag 
29 oktober staat de deur vanaf 16:00 
tot 21:30 uur wijd open voor alle be-
langstellenden. Het wordt een feest, 
want er is gezorgd voor spetterende 
optredens en prachtige prijzen. 

Een gezellig, landelijk hoekje op de bovenverdieping.  

Eén van de prachtige ‘Kom logeren kamers’. 



Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

 

Pe
utercentrum

voor spel en ontwikkeling

www.dekruimelkring.nl 

voor spel en ontwikkeling

telefoon (0571) 27 28 82

Vijf gangen Wildproeverij 37,95

Dorpsstraat 59 7396 AL  Terwolde - 0571-292022 - www.brasserie-kriebelz.nl

FLEX
FOR
YOU

TE HUUR

Aanvaarding
in overleg

Info: 

Ben Hutten 

06 - 55 15 31 75

Business units 
in

bedrijfsverzamel
gebouwen

Werk met voldoende beweging?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de Volkskrant, 
Trouw en de Stentor. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed betaald en 
snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

Wat staat er tegenover:
• een 4-wekelijkse vergoeding van ca. € 240,-; • gratis de krant lezen;

• gratis regenpak; • diverse extra’s te verdienen.
*min.leeftijd 18 jaar

Word bezorger!

Twello

omgeving Molenstraat/Nieuwe Veldjes

Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.krantenbezorgen.nl

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

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

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Tullekensmolenweg 119 
7364 BB Lieren. 

Telefoon 055-5061860 

Remeha Calenta 28c 
met iSense 
klokthermostaat
nu compleet 
aangesloten voor 

€ 1495,-*

po sno tem tcatnoc meeN *
en vraag naar de voorwaarden.

24 uur 

storings-

dienst

www.installatiebedrijfjanssen.nl

Remeha Calenta 28c 
met iSense 
klokthermostaat
nu compleet 
aangesloten voor 

€ 1495,-*

po sno tem tcatnoc meeN *
en vraag naar de voorwaarden.

•  Buitenzonwering 
•  Terrasoverkappingen 
•  Doek overkappingen 
•  Markiezen bouw 
•  Markiezen vernieuwen 
•  Rolluiken  
•  Binnen zonwering 
 
            Rijksstraatweg 53 Twello 

www.marbozonwering.nl 
           0571-270565 

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

PUNTJES

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

06-13456651

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 

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

going.nl 06-24407644, 055 
3231614

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

Tel. (0571) 291205

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

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

vergoeding. Tel 06-14101933

Veilinggebouw Apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

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

06-53 92 39 95

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle 

bouwwerkzaamheden. 
Timmerwerkplaats, kozijnre-
paraties e.d. Ook Tuinhuizen 

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

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

Puntje

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op
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Autoschade Hagen denkt graag met u mee in klantspecifieke oplossingen.
Wij kijken namelijk verder dan alleen uw autoschade.
Wij zorgen ervoor dat u niet alleen tevreden bent over de reparatie van uw autoschade
maar bieden ook een zorgeloze schadeafwikkeling met uw lease-
of verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Muziekoptreden Klausing in Kunstkring
 
TWELLO.- Zaterdagmiddag 5 no-
vember verzorgt Frank Schagen, 
alias Klausing, het ”Eerste zaterdag 
van de maand muziekoptreden” 
bij Kunstgalerie de Statenhoed 
(de Kunstkring) aan de Dorpstraat 
11a. In zijn 25-jarig muzikaal be-
staan heeft Frank Schagen een reis 
gemaakt door zeer uiteenlopende 
muziekstijlen. Van metal naar reg-
gea en funk. Ook heeft hij Flamenco 
gespeeld. In 2008 voltooide hij de 
studie Klassiek Gitaar op het Fontys 
Conservatorium in Tilburg. Naast de 
klassieke traditie verdiepte hij zich 

in Tilburg ook in de jazz. Frank speelt 
in het duo Emunah maar treedt ook 

vaak solo op onder zijn pseudoniem 
Klausing. Vanaf eind 2013 is Frank 
begonnen met het schrijven in zijn 
moedertaal van Duitstalige liederen. 
Klausing zal bij de Kunstkring een 
aantal van deze liederen zingen en 
begeleidt zichzelf op klassiek gitaar. 
De galerie is geopend vanaf 14.00 
uur, en vanaf 15.00 kunt u gratis ge-
nieten van dit optreden. Mocht u ook 
interesse hebben om (kosteloos) een 
muziekoptreden bij de Kunstkring te 
verzorgen, neem dan contact op per 
mail annemariemulder5@gmail.com 
of telefonisch op 0634035704. 

Tentoonstelling dorpsgezichten 
Peter Visser 
WELSUM.- “Wat zou het leuk zijn als 
ik eens om een hoekje kon kijken.” 
Die gedachte komt regelmatig boven 
bij iedereen die bezig is met geschie-
denis. Echt in het verleden stappen 
kan niet, maar de oude schilders 
gunnen ons wel een blik op het leven 
in ver voorbije tijden. Peter Visser 
was zo’n schilder. In het midden van 
de negentiende eeuw trok hij met 
zijn penselen door het Veluwse, Sal-
landse en Achterhoekse landschap 
en legde veel dorpsgezichten en 
boerderijen voor het nageslacht vast.
De Oudheidkundige Kring Voorst 
heeft in 2015 ter ere van haar 40-ja-
rig jubileum circa 30 Visser-schilde-
rijen samengebracht  op een unieke 
tentoonstelling in Nijbroek. De 
schilderijen zijn toen allemaal ge-
fotografeerd en op plaat gezet. Deze 
‘schilderijen’ worden nu als eerste 
tentoongesteld in het Dorpshuis te 
Welsum. En wel van 4 november 
2016 tot begin januari 2017. Na deze 

tentoonstelling reist de expositie 
verder door Oost-Nederland. Een 
beroemd schilder is Peter Visser niet 
geworden, maar in zijn geheel eigen 
stijl geeft hij ons wel een kijkje in de 
negentiende eeuw. Hij laat ons zien 
hoe de streek er in die tijd uitzag. 

Daarnaast toont hij details van de 
landbouwgeschiedenis en van het 
dagelijks leven in vroeger tijden. De 
opening van de expositie zal zijn op 
4 november om 16.00 u door de heer 
Marten Brascamp. Hiervoor is ieder-
een van harte uitgenodigd.

Detail uit ‘Het dorp Welsum’. 

Zin in de ouderdom, het verhaal van je leven
TERWOLDE.- “Ik heb de meeste aardappelen wel op”, misschien heeft u dit ook wel eens gezegd. Het is een uit-
spraak van mensen die  ouder zijn geworden. Staat u wel eens stil bij de vraag  waar en onder welke omstandigheden 
u die aardappelen heeft gegeten. Oftewel, kijkt u nog wel eens terug op uw leven? Waar was het mooi, waar was het 
moeilijk? Wanneer hebt u veel gekregen en wanneer hebt u veel gegeven? Bent u 75 jaar of ouder en wilt u hierover 
een keer met leeftijdsgenoten van gedachten wisselen, dan bent u van harte welkom op woensdagmorgen 2 novem-
ber om 10.30 uur in de Protestantse kerk van Terwolde. Een mooie gelegenheid om uw levensverhaal te delen en er 
zelf nog eens mee aan de slag te gaan. Misschien levert het mooie inzichten op voor de tijd die nog voor u ligt. Deze 
ochtend wordt begeleid door ds. Betsy Nobel. Meer informatie via nobel45@hetnet.nl of 0571292213.

Collecte  brandwondenstichting
VOORST.- De collectanten voor de Nederlandse Brandwonden Stichting 
zijn in de week van 10 tot en met 16 oktober weer op pad geweest.
In het dorp Voorst inclusief het buitengebied is het prachtige bedrag van 
1240.94 euro opgehaald. Door deze bijdrage kunnen  weer  nieuwe  onder-
zoeken   plaatsvinden. Alle gevers en collectanten worden hartelijk bedankt 
voor hun inzet. Mocht u dit lezen en zich aangesproken voelen om ook een 
uurtje in uw eigen buurtje te collecteren, neem dan even contact op met 
Rikie Kloosterboer. Telefoon: 0575-501270 of genrkloosterboer@hetnet.nl. 
“Vele handen maken licht werk”

St. Martinus ontvangt een vreemde gast 
op school, op zoek naar oma
BUSSLOO.- De deur waait open en 
plotseling staat opa daar. Op zoek 
naar oma. Vergezeld met rollator, 
hoed en boek. En een mobieltje 
waarvan hij niet meer weet wat hij 
daar mee kan. En met spit in zijn 
rug. Van al het omspitten.
Meester Erwin verraste de kinderen 
van de onderbouw unit met zijn be-
zoek. Pas toen hij zijn hoed afzette 
wisten de kinderen het zeker: het is 
meester Erwin! Er ontstonden prach-
tige verhalen over vroeger, toen opa 

nog jong was.
In het kader van de afsluiting van 
onze Kinderboekenweek mochten 
daarna, alle opa’s en oma’s op school 
komen om samen met hun kleinkin-
deren, (oude) spelletjes te spelen. 
Opa’s en oma’s die gingen volley-
ballen tegen hun kleinkinderen, 
touwtje springen, een rollator-race 
hielden, memory speelden of twis-
ter. Een hele uitdaging! Wat was 
dat gezellig. We hadden meer opa’s, 
oma’s en kinderen dan dat er in onze 

lokalen pasten!
Een overvolle school; dat was nog 
eens fijn! Hoe leuk is het om met 
jong, belegen en oud, samen te 
spelen. Samen spelen is niet aan 
leeftijd gebonden. We maakten er 
een filmpje van dat op de facebook 
pagina van de school, te zien is. 
En de vreemde gast? Die ging na 
een half uurtje naar de bibliotheek 
om daar zijn boek terug te brengen. 
Want van e-readers had deze opa 
nog nooit gehoord. 

Samen lunchen
KLARENBEEK.- Op woensdag 
2 november wordt wederom het 
‘Twaalf uurtje’ georganiseerd, een 
lunchbuffet waar iedereen, die 
van lekker eten en gezelligheid 
houdt, aan deel kan nemen. De 
lunch sluit aan op de wekelijkse 
inloopochtend, die iedere woens-
dag van 10.00 tot 12.00 uur in het 
MFC wordt gehouden.

Tijdens de inloopochtend is het mo-
gelijk om boeken te lenen bij het uit-
leenpunt van de bibliotheek, infor-
matie te krijgen over het gebruik van 
een tablet of e-reader, de krant te le-
zen aan de leestafel, gewoon lekker 

een praatje te maken of een spelletje 
te doen.  De lunch, die deze ochtend 
zo rond 11.30 / 11.45 uur begint, 
wordt verzorgd door de beheerders 
van De Brug, de horecagelegenheid 
in het MFC, en vrijwilligers van de 
Klarenbeekse hulpdienst Helpende 
Handen, die zich weer geheel belan-
geloos beschikbaar hebben gesteld.

Bent u iemand of kent u iemand die 
het leuk vindt om samen te eten, laat 
het dan weten. De kosten bedragen 
slechts 6,50 euro per persoon. Aan-
melden kan ( graag voor 30 oktober) 
via hhklarenbeek@hotmail.com of 
via 06-12 26 00 21. 

Wandelen
De tweede wordt er ook, net zoals 
iedere eerste en derde woensdag van 
de maand, weer gewandeld in Kla-
renbeek. Om 09.30 uur vertrekt men 
vanaf het MFC voor een wandeling 
van ongeveer acht kilometer. Na af-
loop is het dit keer dus mogelijk om 
bij de lunch aan te sluiten. 
Wie niet in de gelegenheid is om met 
eigen vervoer naar het MFC te komen, 
kan door een van de vrijwilligers van 
Helpende Handen worden opgehaald 
en thuis gebracht. Bel daarvoor, graag 
een paar dagen van tevoren, naar 06-
12 26 00 21, mailen kan ook: hhkla-
renbeek@hotmail.com. 

aangesloten bij Netwerk Notarissen

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

info@dnsnotarissen.nl

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

IN 2017 WEER TOT € 100.000 BELASTINGVRIJ 
SCHENKEN
Je (klein)kinderen of anderen fi nancieel steunen bij de aankoop of 
verbouwing van een huis, of een afl ossing op de hypotheek? 
De Belastingdienst helpt mee!
Goed nieuws voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop van een 
eerste huis. Per 2017 is het weer mogelijk om eenmalig tot € 100.000 belastingvrij 
te schenken. De belangrijkste voorwaarde is dat het geld besteed wordt aan een 
verbouwing, de aankoop van een huis of de afl ossing van een hypotheekschuld. Dat is 
bijna een verdubbeling van de huidige maximale belastingvrije schenking.
Wanneer je een bedrag schenkt aan de (klein)kinderen, andere familie of goede 
vrienden, steekt de Belastingdienst al snel zijn hand uit. Je mag in 2016 standaard 
€ 2.122 belastingvrij schenken, ongeacht het doel of relatie tussen schenker en 
ontvanger. Bij grotere giften betaal je schenkbelasting, tenzij je recht hebt op een 
vrijstelling omdat het bijvoorbeeld een schenking van ouder op kind is. In dat geval 
mag je dit jaar € 5.304 belastingvrij schenken.
Een hoger bedrag schenken voor een woning
Is de schenking voor de aankoop of verbouwing van een woning bedoeld, of voor 
afl ossing van een hypotheek of restschuld? Dan mag je dit jaar, onder voorwaarden, 
eenmalig tot € 53.016 belastingvrij schenken. Het is deze vrijstelling die per 2017 
verhoogd wordt tot € 100.000.
Dit is toch niet nieuw?
De verruimde eenmalige fi scaal vriendelijke schenking is niet nieuw. In 2013 en 
2014 kon al tot € 100.000 belastingvrij geschonken worden, als het geld gebruikt 
zou worden voor de aankoop of verbouwing van een woning, of afl ossing op een 
hypotheek. Van die regeling werd veelvuldig gebruik gemaakt.
Per 2017 meer mogelijkheden
In 2017 wordt de eenmalige vrijstelling voor schenkingen omtrent de eigen woning 
bijna verdubbeld. Van € 53.016 naar € 100.000. Bovendien hoeft het niet langer te 
gaan om een schenking van ouder op kind. Als het aan de Belastingdienst ligt, komen 
ook andere familieleden of goede vrienden in aanmerking. Dit zijn de eisen voor de 
vrijstelling van € 100.000:
• De ontvanger heeft in 2013 of 2014 geen gebruik gemaakt van deze vrijstelling
• De schenking wordt gebruikt voor:
 -Aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning
 - Afl ossing van de eigenwoningschuld (hypotheek)
 - Afl ossing van een restschuld van een verkochte eigen woning
 - Afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming
Wat scheelt het?
De tarieven voor schenkbelasting zijn niet alleen afhankelijk van het doel van de 
schenking, in dit geval een woning. Ook de relatie tussen schenker en ontvanger speelt 
een rol. Voor schenkingen tussen ouder en kind, grootouder en kleinkind, en andere 
relaties gelden verschillende tarieven.  
Bij een schenking (betreffende een woning) van € 100.000 aan een kind, kleinkind 
of een andere relatie betaal je dit jaar bijna respectievelijk € 5.000, € 18.000 en 
29.000 schenkbelasting. Als deze schenking in 2017 wordt gedaan betaal je géén 
schenkbelasting! De schenking moet daarvoor wel aan bovengenoemde voorwaarden 
voldoen.
Hoe zit het met eerdere schenkingen?
De ‘eenmalig verhoogde vrijstelling’ voor de eigen woning spreekt eigenlijk voor 
zich. Je kunt er één keer gebruik van maken. De kans bestaat natuurlijk dat je in 
het verleden al eens een schenking voor je huis hebt ontvangen. Je hebt dan gebruik 
gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, maar deze niet ten volle benut.
Soms zijn er mogelijkheden om nogmaals, deels, gebruik te maken van de vrijstelling. 
Er gelden verschillende voorwaarden, afhankelijk of de schenking plaatsvond vóór 
2010, in de periode 2010-2014 of in 2015/2016. Voor sommige regelingen van het 
overgangsrecht is in 2016 nog actie vereist. 
Bent u voornemens nog een schenking te doen aan uw kind, terwijl u al eerder gebruik 
heeft gemaakt van een vrijstelling, dan doet u er goed aan om op korte termijn u nader 
te laten informeren. U kunt hiervoor uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

mailto:annemariemulder5@gmail.com
mailto:genrkloosterboer@hetnet.nl
mailto:hhklarenbeek@hotmail.com
mailto:hhklarenbeek@hotmail.com


U BENT MEER DAN WELKOM 

IN GRIEKS RESTAURANT 

MYKONOS

Grieks Restaurant en Tapas
Mykonos
Michiel de Ruyterstraat 16,  Twello
www.mykonostwello.nl

Openings� jden:
Dagelijks open van 17:00 t/m 22:00 uur
Reserveer nu: 
info@mykonostwello.nl of 0571-298132 

Op dinsdag en woensdag

20%
alle keuzes mogelijk

op de totale eindrekening

incl de drankjes

3 gangen 
menu

op donderdag eten 

alle kinderen
t/m 12 jaar 

GRATIS
kindermenu en

kinderijsje

Mykonos ac� edagen
geldig vanaf 26 oktober 
t/m 30 november 2016



+ GRATIS 
melkopschuimer 
t.w.v. 69,95*
melkopschuimer

*

SMART TV

WARMTEPOMPDROGER  | WT45H281NL

• 7 kg vulgewicht
• Sensor-gestuurde autoDry technologie voorkomt 

dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
• Outdoor programma voor verzorging van 

functionele kleding zoals sport- en outdoorkleding
• In 40 min. klaar met het sneldroog programma
• Energieklasse A++

*Na 50,- retour via Siemens

SCHEERAPPARAAT  | S5070/65

• 100% waterdicht: geschikt voor gebruik onder de douche
• 45 minuten scheren na 1 uur laden
• Beschermt 10x beter dan standaard scheermesjes
• Incl. baardtrimmer en handdoek t.w.v. 40,-

POWERBANK  | SLIM S 2500

• Laadt onderweg uw Android smartphone op
• Capaciteit: 2.500 mAh

SENSEO  | HD7817/60

• Eén of twee kopjes koffi e in minder dan één minuut
• Automatische uitschakeling na 30 min.
• Regelbare waterhoeveelheid per kop

*Via Philips

SMART TV  | UE49K5670

• 49” (124 cm) Full HD Smart TV met PQI 400
• Uitstekende beeldkwaliteit dankzij Micro Dimming Pro techniek
• Smart TV: snel en gemakkelijk toegang tot al uw content
• Energieklasse A+

79,-
109,-

497,-*
699,-

649,-
849,-

Smart TV: snel en gemakkelijk toegang tot al uw content

59,-
79,95

9,95 

6,-

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 30 oktober 2016. 

EXPERT TWELLO
FEEST VERDER!

Kom naar de winkel voor nog meer spectaculaire aanbiedingen!

Expert Twello is onlangs verhuisd naar de Duistervoordseweg 11 
en dat vieren we met spectaculaire aanbiedingen. Kom naar onze 

nieuwe winkel van 900m2 en profi teer!

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346

NIEUW ADRES!

facebook.com/ExpertTwello



  De Matterij Meubelstoffering 

 
     Rijksstraatweg 53 
     7391 MH  Twello 
     T: 0571-272334  
      

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

 www.matterij.nl    

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

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

-  Graaf werkzaamheden met minigraver
-  Onderhoudswerkzaamheden
-  Uw specialist voor grondverzet in   
 kleine ruimtes
-  Tevens vakman in sloop- en straat  
 werkzaamheden

Zandenallee 5, 7395 PC Teuge Tel. 055-323 19 70 
Mob. 06-53289600 Fax 055-323 19 01

€ 39,95 € 59,95 m²

WILSTER
INTERIEURPROJECTEN

Topkwaliteit PVC vloeren. 
Uiterst slĳ tvast 
voor intensief 
gebruik!

Totaal
- PVC vloer
- Egaliseren 
- Leggen 

Ook voor: tapĳ ten, zonwering & horren, traplopers, 
gordĳ nen, karpetten

Molendwarsstraat 58 TWELLO
(showroom geopend op afspraak)

info@wilsterprojecten.nl
06 - 250 67 601
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Niet in de gewone winkel

Verse tamme kastanjes 
en walnoten

 
Melen en bakmixen van 

de molen in Bathmen

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

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.65

2.25
Spinata Romana

Tongenworst
uit eigen worstmakerij

Stamppotbuffet? Kijk op
www.buurmantwello.nl

Spaanse Roseval met salami
heerlijke maaltijdsalade

Loempia’s
rijkelijk gevuld met kip

27 t/m 31 oktober 2016

100 gram

100 gram

400 gram

4 voor

2 voor

S i R

Amsterdammertje

225

Een runderschnitzel gevuld 

met oude kaas en ossenworst.

100 gram

AAAmsterdammertjeee

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

1.75

10.00

4.00

3.80

6.00

Veilingvers
Scholfilet

Combi klapperrrrr

1 Gestoomde Makreel
1 Lekkerbek
2 Hollandse Maatjes Haring

samen

100 gram

Gevulde Champignonstaek
met verrassende champignonvulling

Tweet van de week: Dan zet je hier toch een wiegje neer. Surf 
naar www.Voorst.PvdA.nl

Feestje! Zaal huren! www.
gewoontwelle.nl

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

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

DE SCHILDER voor al uw 
schilderwerk voor binnen en 

buiten. Tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs. Tel. 06 

20033593

Edelsmederij Jansen Voor al 
uw handgemaakte sieraden, 

tevens reparaties aan juwelen 
en groot zilverwerk. www.

edelsmedrijjansen.nl 
06-51607885.

Tk pompoenen Kalebassen, 
ruime keus sier en consumptie. 
Diks Beukelaarsweg 5 Teuge

Te koop gevraagd: Walnoten 
minimaal 10 kg. 0575-

564119 / 0651-846829. 
gerritvanenck@debuthe.nl

Graszoden a2,25 Voor haag: 
Hedera’s, Laurier, Coniferen, 
Rhodo’s, Bloeiende planten, 

Klimplanten, Buxus, 
Sierbomen. Ook aanleg en 
onderhoud: Kwekerij De 

Tippe, Woudweg 87, 
Klarenbeek. Tel. 055-3011542

Beukenhaag Bosplantsoen 
Taxus Laurier Hesters 

Coniferen Bomen Heidemat-
ten enz. www.kwekerijhet-
veld.nl Veldw. 50 Klarenbeek 

0553011451

GEZOCHT: Zaterdaghulp voor 
onze kwekerij. Ben jij tussen 

de 15 en 17 jaar en heb jij 
groene vingers. Bel of app. 

06-52251581. Boomkwekerij 
de Winter Terwoldseweg 10 

Twello.

Sint en Piet op bezoek? Bel 
Scouting De Vundelaar 

0571-274900

Te koop: haag taxus, prunus, 
laurierstruiken en grote buxus. 

Enkweg 13 Posterenk-Wilp 
0571261552 

Gevraagd: hulp in de 
huishouding in Twello. Één 
ochtend p.w. Brieven o.n. 07 
naar Stationsstr. 17, 7391 EG 
Twello of mailen naar info@

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

06-14101933

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

Wij verzorgen ook
rouwdrukwerk van 
kaart tot liturgie

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

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

Omdat service niks  
bijzonders hoeft te zijn

Printen, drukwerk, 
afwerking, ontwerp & 
gelegenheidskaarten

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Prei kilo  0.99

Winterpeen 2 kilo  0.99

  
20 stuks 2.99

Nieuwe oogst

22222222222

gg

Mandarijnen

  
kilo 1.99

Zoete blauwe en witte

Druiven

Gieser wildeman
Stoofperen 2 kilo  1.99
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Donderdag 27 oktober
‘VERWENAVOND’ 
bij Curves Twello
Donderdag 27 oktober (19.00 -21.30) is er bij Curves Twello een 
gezellige ‘VERWEN AVOND ‘ voor alle vrouwen in de gemeente 
Voorst! Diverse onderneemsters met hele leuke activiteiten nemen 
deel; Nicole van Schoonheidssalon Beautycol, met make up advies; 
bijv. wat doen mooie wenkbrauwen met je gezicht. Je kunt dit meteen 
laten vastleggen door Renske Kleverwal voor een Portretfoto. 
Omdat iedereen massages heel erg fijn vind is Aileen aanwezig 
voor een ontspanningsmassage, Monique voor een voetmassage en 
Angelique voor een stoelmassage. Alice laat je een voetreflexplus 
behandeling ervaren. Deze dames vragen slechts €5,00 per 
behandeling. Bianca met haar leuke hebbedingetjes is aanwezig, Petra 
is er van Wol & Co met haar mooie creaties. Inge met (zijde) bloemen 
en Greet en Marianne met zelf gemaakte sieraden.

Altijd al willen weten wat acupunctuur voor je kan betekenen? Carla is 
er om al je vragen te beantwoorden. En energetisch coach Monika is 
er ook! Daarnaast hebben we een hele mooie inbreng van kleding en 
spullen, die voor een klein bedrag te koop zijn.

Alle opbrengsten komen ten goede aan Pink Ribbon en de 
Hartstichting. Curves Twello bedankt alle onderneemsters die zich 
donderdag 27 oktober belangeloos gaan inzetten voor het goede 
doel. We gaan er net als de vorige jaren weer een gezellige avond van 
maken en neem gerust de buurvrouw, zus enz. mee. Kijk voor meer 
info over de ondernemers ook de publicaties op de facebookpagina 
van Curves Twello.

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

Zaterdag
Afgelopen zaterdag, een dag met allerhande  klusjes. De blaadjes beginnen 
weer te vallen, en binnenkort kan de tuin weer winterklaar worden gemaakt. 
Ik zelf doe trouwens niet aan dit winterklaar maken, laat de uitgebloeide 
planten lekker staan, de zaadjes zijn een mooi winterhapje voor de vogels. 
En als de ochtendzon schijnt op de bevroren bladeren geeft dat een fraai 
schouwspel.  De bladeren blaas ik wel weg van de bestrating en het gazon. 
Het gras wordt geel en de stoep wordt glad. De bladblazer heb ik ooit nog ge-
kocht bij Overmars, toen dit bedrijf nog aan de Rijksstraatweg zat. Ik schrok 
wel even toen ik vorige week in het  V.N. las dat Anton, die toen nog in de 
zaak zat, is overleden.  Bij elke rouwadvertentie van iemand die ik heb ge-
kend heb ik dit, zeker nu ik zelf  ook ouder word.

Zaterdag, na wat klusjes en boodschappen, was ik in Eefde. Ik zat bij een 
poel en aan de overkant van het water zat een ijsvogel met zijn poten vastge-
klampt aan een rietstengel. Plotseling dook hij het water in en verdween met 
een klein visje. Voor het visje is dit natuurlijk niet zo’n fijne afloop van deze 
zaterdag,  maar ik kreeg er heel blij gevoel van. Het was voor mij al weer een 
tijdje geleden dat ik van zo dichtbij een ijsvogel had gezien. Terug naar huis 
reed ik over het industrieterrein van Zutphen. Ik had het al gehoord van een 
plaatselijke ondernemer, maar nu zag ik het ook zelf.  Het halve industrieter-
rein staat hier leeg. Normaal komen we niet verder dan Eijerkamp, en dan 
denk  je al gauw dat alles weer prima gaat, maar ik heb toch zo mijn twijfels.
Op de terugreis door Voorst stopte ik nog bij een dierbare vriend, koffie 
drinken en bijpraten.

Nog even over het plaatselijke nieuws gehad, en nagedacht over een onder-
werp voor de Nar van deze week. Ik zei nog , die villa in Twello daar schrijf 
ik nu niet meer over, dat is nu wel klaar.
Zondagmorgen, op de bank, ook nog aandachtig naar Buitenhof gekeken. Dit 
na de gebruikelijke klusprogramma’s. Ronald Plasterk zat aan tafel, in mijn 
ogen een van de meest beschaafde en bekwame mensen die er in Den Haag 
rondlopen. En Thom de Graaf, ja die van D66, en nu o.a. voorzitter van de 
D66 fractie in de 1e Kamer. Hij had het o.a. over afstand tussen de politiek 
de burgers, en tegenwoordig zelfs wantrouwen! Ja, je verwacht het niet.
Maandagavond, ik vis nog even het Voorster Nieuws uit de oud papierbak, 
lees het RTL Nieuws en De Stentor. Deze middag heeft de gemeenteraad van 
Voorst vergaderd over, jawel, de villa.

Even kort samenvattend, een CDA wethouder schakelt een makelaar in  die 
tevens prominent VVD-er is om anoniem een pand te kopen.  In de online 
Stentor van afgelopen maandag, 20.33 uur, lees ik dat de raadsleden zich 
ongemakkelijk voelden bij de gang van zaken, en dat de wethouder de hele 
ophef in de media als onzin heeft gedaan. De heer Bannink van Gemeente-
belangen vond ondanks alles dat het toch nog een 8,5 waard was. Maar bijna 
de gehele Raad slikte de verklaring van het college voor zoete koek zo lees 
ik. De vraag die niet gesteld is, is deze: waarom koopt de gemeente juist dit 
pand op deze plek, in een buurt waar van alles speelt. Heeft dit wellicht op 
lange termijn een planologische reden?
De gehele Raad? Nee alleen Arend Jansen, wie anders, distantieerde zich 
van de hele gang van zaken.  Hij stemde als enige tegen het krediet voor de 
aankoop van de villa. Wethouders, transparantie en vastgoed, er speelde ook 
wat in Roermond met ene Jos van Rey. In een artikel in de Volkskrant van 13 
april 2016 stond dat dit ook allemaal wel meeviel.  Ja, de D66 wethouder uit 
Voorst beschouwde het zelfs als burgerplicht, ja zo staat het er letterlijk, om 
Jos van Rey te verdedigen omdat zijn eigen partijgenoten dit niet deden….
Ik wou ook nog iets over Sinterklaas schrijven, en dat RTL nu alleen met 
uitsluitend blanke pieten in zee gaat, dit om discriminatie tegen te gaan! 
Heel bijzonder, laat ik het daar maar op houden.

Ik wens u het beste voor u en de uwen.
Derk van Eext

Algemene financiële 
beschouwingen op 2017 
uitgesproken door de raad
TWELLO.- De algemene financiële beschouwingen op 2017 zijn afgelopen 
maandag tijdens de raadsvergadering uitgesproken door de gemeente-
raad. De financiële situatie van de gemeente Voorst ziet er goed uit, mede 
dankzij meevallers vanuit de rijksoverheid.  Voor dit jaar verwacht de 
gemeente Voorst een positief resultaat van 350.000 euro en dit begrotings-
saldo loopt tot 2020 op tot een positief bedrag van bijna 1,5 miljoen euro.  
De gemeente had in 2015 nog een tekort van 7000 euro. De financiële situ-
atie van de gemeente gaf dan ook weinig aanleiding tot debat.

Sander Stronks , fractievoorzitter 
Gemeente Belangen, begint zijn be-
schouwing met een compliment 
aan het college. Het grote aantal sa-
menwerkingsverbanden en gemeen-
schappelijke regelingen blijft voor 
Gemeente Belangen een heikel punt. 
Het lijkt volgens Gemeente Belangen 
wel of duurzaamheid tot een hoger 
plan is verheven bij veel overheden. 
Gemeente Belangen is van mening 
dat maatregelen nodig zijn op dit 
gebied, maar daarbij moet wel met 
beide voeten op de grond blijven 
worden gestaan. De doelstellingen 
moeten reëel en haalbaar zijn.
Volgens Gemeente Belangen moet 
het college op het gebied Recreatie 
en Toerisme een tandje bij gaan zet-
ten. Het verdwijnen van de VVV in 
de gemeente is volgens Gemeente Be-
langen een groot verlies.

Als het aan Gemeente Belangen ligt 
staat de woningbouw voor jongeren 
de komende jaren hoog op de agenda 
want dit gaat bijdragen aan de leef-
baarheid in onze dorpen en is zowel 
economisch als sociaal gezien van 
het grootste belang.  Gemeente Belan-
gen is van mening dat de gemeente 
het versneld kunnen realiseren van 
mantelzorgwoningen bij bestaande 
woningen moet promoten want veel 
inwoners zijn niet op de hoogte van 
deze eenvoudige mogelijkheid.
Ook Bert van de Zedde, fractievoor-
zitter CDA, begint zijn beschouwing 
met een compliment aan het college. 
Volgens het CDA is burgerparticipa-
tie een nog lang niet uitgekristalli-
seerd traject, maar groeiend. Volgens 
het CDA kan hier nog een slag ge-
maakt worden.
Volgens het CDA moeten we gemeen-
tebreed ook alle vormen van duur-
zaamheid omarmen en dit betekent 
dus ook dat er gebruik gemaakt moet 
gaan worden van windenergie. 

Volgens het CDA moeten de aspecten 
rondom verkeersstromen en vervoer 
van giftige stoffen per spoor de ko-
mende periode centraal staan.  Ook 
maakt het CDA  zich zorgen over 
de invulling van de sociale woning-
bouw.  Het CDA geeft aan ruimte te 
zien voor investeringen,  maar  daar-
bij moet wel blijvend gestreefd wor-
den naar een sluitende begroting. 

Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-
Liberaal 2000, vindt het jammer dat 
het college niet met aanvullende 
voorstellen komt, om de structu-
rele financiële meevallers ook ten 
goede te laten komen aan de in-
woners en ondernemers.  Volgens 
de fractie VVD-Liberaal 2000 moet 
hierbij gedacht worden aan structu-
rele verlaging van de gemeentelijke 
belastingen voor inwoners en aan 
vermindering of afschaffen van re-
clamebelasting en vermindering van 
toeristenbelasting. .

Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-
GroenLinks, ziet nog steeds een toe-
name van de kloof tussen rijk en arm. 
Volgens Erik Nobel is er geen reden 
voor de zelfgenoegzaamheid, zoals 
die door het college geventileerd 
is. Het college heeft namelijk laten 
weten dat er nog grote risico’s zijn, 
waarmee in de begroting geen reke-
ning is gehouden. Ook mist de frac-
tie PvdA-Groenlinks verantwoording 

over hoe ver de gemeente is met het 
behalen van de doelstelling op het 
gebied van energie. Maar Erik Nobel 
snapt dit ook wel: “er moet natuurlijk 
wel wat te melden zijn.” 

Annetta Lasance, fractievoorzitter 
D66, geeft een paar richtingswijzers 
van D66. Eén daarvan is deel de wel-
vaart.  D66 vindt dat als er geen re-
den is om belastingen te verhogen, 
dan moet je dat ook niet doen. Een 
andere richtingwijzer van D66 is het 
streven naar een duurzame samenle-
ving. Het college zegt in de begroting 
dat met de duurzaamheidnota en het 
addendum een stevig fundament is 
gelegd voor het gemeentelijk duur-
zaamheidbeleid voor de komende 
jaren. Maar tegelijkertijd proeft de 
D66 toch de licht bittere smaak van 
de ontwijking en de voorzichtigheid 
waarmee het college denkt de
doelstellingen te gaan halen, of juist 
niet. D66 vindt het een gemiste kans 
dat ingezet wordt op vooral de goed-
willendheid van burgers en bedrij-
ven, in plaats van op flink investeren 
in grootschaligheid. 
Ook lijkt het de fractie D66 een goed 
idee om een informatiecentrum Bou-
wen en Wonen in het gemeentehuis 
te maken. Dit is een centrum waar 
mensen die iets gaan bouwen allerlei 
informatie kunnen krijgen over bij-
voorbeeld duurzame energieopwek-
king of materialen. Volgens de D66 
mag het namelijk best leuk worden 
om naar het gemeentehuis te komen 
in plaats van een moetje. 

CDA wil heroriëntatie bedrijventerrein onderzoeken
TWELLO.-  De fractie CDA heeft het 
idee geopperd tijdens de raadsverga-
dering om te onderzoeken of het mo-
gelijk is om een deel van de bedrij-
ven die zich nu op bedrijventerrein 
’t Belt bevinden te verplaatsen naar 
bedrijventerrein de Engelenburg in 
verband met de veiligheid.  Aan-
leiding hiervoor is de verhuizing 
van  enkele afdelingen van Wasco 
Onderdelen naar de Ecofactorij in 
Apeldoorn. 

Wasco had twee vestigingen in Twel-
lo: het hoofdkantoor aan de Leigraaf 
en het distrubtiecentrum aan de 
Koppelstraat. Wasco heeft nu enkele 
gebouwen te koop gezet.

Bedrijventerrein ’t Belt ligt langs de 
spoorlijn Apeldoorn-Deventer. CDA 
maakt zich erg veel zorgen over de 
veiligheid van deze bedrijven omdat 
er erg veel gevaarlijke stoffen over 
de spoorlijn worden vervoerd. Ook 

maakt de fractie CDA zich zorgen 
over de verkeersbeweging van be-
drijventerrein ’t Belt. De raad en het 
college reageerde niet negatief op dit 
voorstel. 
Op dit moment is er al een on-
derzoek gaande en deze mogelijk-
heid wordt daar waarschijnlijk in 
meegenomen. Ook moet nog on-
derzocht worden of de bedrijven 
eventueel openstaan voor een ver-
plaatsing. 

College biedt excuses aan gemeenteraad 
voor handelen aankoop pand statushouders
TWELLO.- Wethouder Harjo Pink-
ster heeft namens het college zijn 
excuses aangeboden aan de ge-
meenteraad voor het feit dat de raad 
niet eerder geïnformeerd is over de 
aankoop van het pand aan de Oude 
Rijksstraatweg 38 voor de huisves-
ting van statushouders.  De raad was 
het er met elkaar over eens dat het 
college formeel en juridisch juist 
heeft gehandeld, maar toch houdt 
de gemeenteraad een ongemakkelijk 
gevoel over aan de handelswijze van 
het college.
Ook wilde de raad veel eerder inge-
licht worden door het college. Wet-
houder Harjo Pinkster geeft hiervoor 

als verklaring: “Wij hadden de raad 
inderdaad op een andere manier 
moeten informeren, wij hadden dit 
eerder moeten doen in een vertrou-
welijke setting. Wij zijn vooral heel 
druk bezig geweest met de bewoners 
en het informeren van de raad heb-
ben wij niet goed gedaan. Hiervoor 
onze excuses”. 
De fractie VVD-Liberaal2000 diende 
een motie van treurnis in, waarna 
de vergadering 10 minuten werd 
geschorst voor een intern fractie-
beraad. Het door de gemeenteraad 
aannemen van een motie van treur-
nis wordt meestal opgevat als een 
ernstige waarschuwing aan degene 

wiens functioneren de motie betreft. 
Na de minutenlange schorsing werd 
de motie van treurnis verworpen 
door bijna alle partijen. Alleen de 
fractieleden van VVD-Liberaal2000 
stemden voor de motie. 

Tot slot werd er gestemd over de 
kredietaanvraag voor de aankoop 
van het pand. Dit voorstel werd aan-
genomen met 16 stemmen voor en 1 
stem tegen. Alleen raadslid Arend 
Jansen van de fractie CDA stemde te-
gen de kredietaanvraag. In zijn stem-
verklaring distantieerde hij zich van 
de hele gang van zaken met betrek-
king tot de aankoop van het pand. 



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 24 oktober t/m zondag 30 oktober 2016. Week 43. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Dubbel Frisss 
of Taksi

3 pakken à 1500 ml 3 pakken à 1500 ml 
naar keuze

1.993.123.123.
4.864.864.

3 PAKKEN

MAX. 9 
PAKKEN
PER KLANT

Bavaria krat
2 kratten 12 flesjes à 300 ml 6.99

11.88

MAX. 6 
KRATTEN
PER KLANT

2 KRATTEN

Elke dag vers 
uit eigen oven!

Molenbrood 
vloerbrood
donker, meergranen, spelt of donker spelt
heel brood 1.94

2.592.592.

bijv. donker spelt25% KORTING*

Alle Authentieke vleeswaren Alle Authentieke vleeswaren Alle Authentieke vleeswaren 
met 1 beter leven ster
per pakje

25% KORTING

Mandarijnen
net à 750 gram

0.99
2.392.392.

VarkensrolladeVarkensrollade
per kilo 5.90 0.59

1.091.091.

100 GRAM

1.49Coop Goudse gesneden kaasCoop Goudse gesneden kaasCoop Goudse gesneden kaas
jong, jong belegen of belegen
2 pakjes à 100 gram naar keuze 2.002.002.

2 PAKJES

Robijn wasmiddel
2 flacons à 735 ml of 2 capsules  

à 16 stuks naar keuze

6.99
13.98

1+1 GRATIS*
bijv. 2 flacons wasmiddel 

stralend wit à 735 ml

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

Voorst Voorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst VVoorst oVoorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst rVoorst Voorst sVoorst Voorst tVoorst 
Schoolstraat 1Schoolstraat 1SSchoolstraat 1Schoolstraat 1cSchoolstraat 1Schoolstraat 1hSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1lSchoolstraat 1Schoolstraat 1sSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 1rSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 11Schoolstraat 1
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GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

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

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

 HR++ GLAS

 KOZIJNRENOVATIE

 DOUCHEDEUREN
Nieuw: per 15 september 2016 nieuwe 

subsidieregeling op HR++ glas. 

Kijk op onze website.

accountan ts  &  be las t ingadv iseurs

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

www.2dee.nl

6 tips om fi scaal succesvol te zijn

Willen we niet allemaal minder belasting betalen, 
belastingbetaling voorkomen en risico’s beper-
ken? In het woud van de fi scale regelgeving ver-
dwaal je echter al snel. Dat er in de fi scaliteit de 
komende jaren veel gaat veranderen is zeker. Het is 
lastig om op de hoogte te blijven doordat wetswijzi-
gingen bijna dagelijkse kost zijn. Een fi scaal adviseur 
is daarom onmisbaar. Maar ook jij als ondernemer of 
(vermogende) particulier hebt invloed in je fi scale 
succes. Belastingadviseur Mariska Altena geeft jou 
6 tips om fi scaal succesvol te zijn. 

1. Schroom niet voor hulp.
De complexiteit van de belastingwetgeving blijft stijgen. Wat voor jou complexe 
materie kan zijn, is voor de belastingadviseur een vaak voorkomende kwestie. De 
juiste antwoorden en een geschikte oplossing is er altijd en voor iedereen. Neem 
dus tijdig contact op met je belastingadviseur. Dat bespaart je een hoop gepieker.
2. Bespreek je plannen.
Wat in het ene jaar voor jou een gunstige fi scale oplossing is, kan in een ander jaar 
handenvol geld kosten. Bespreek dus goed wat je plannen zijn en overleg wat hierbij 
(fi scaal) de slimste keuzes zijn.
3. Denk goed na over jouw behoeften.
Laat je niet te veel leiden door je adviseur. Het gaat niet om de fi scaal beste 
oplossing, maar om de beste oplossing voor jou. Neem dan ook niet direct een 
beslissing, maar denk er nog eens rustig over na.
4. Heb vertrouwen in je adviseur.
Vertrouwen hebben in je belastingadviseur is een belangrijke vereiste. Jouw adviseur 
moet altijd zijn/haar best doen om, met of zonder hulp, het beste advies te geven.
5. Een goede samenwerking tussen je belastingadviseur, jurist en accountant is essentieel.
De belastingadviseur komt niet alleen tot het beste resultaat. Op de achtergrond 
werkt hij of zij samen met een accountant en jurist. Een kantoor gespecialiseerd in 
accountancy en belastingen biedt jou daarom veel voordelen.
6. Blijf sceptisch, geloof niet alles op het internet.
Iedereen kan via internet beweringen de wereld in slingeren zonder maar enige 
vorm van onderbouwing. Controleer de gevonden informatie dus ook altijd even bij 
de specialist.
Wat als je de fi scale regelgeving niet naleeft?
Het niet naleven van de fi scale regelgeving heeft gevolgen voor je portemonnee. 
Belasting blijft een risicopost. Investeer daarom in een goede belastingadviseur.
Persoonlijk advies van TweeDee
Kun jij fi scaal advies of hulp gebruiken? Neem dan contact op met belastingadviseur 
Mariska Altena (altena@2dee.nl of 0570 – 210500) of vul het formulier onderaan de 
website in (www.2dee.nl). Onze belastingadviseurs geven jou heldere antwoorden 
op complexe vragen.

Kom naar Trefpunt 
Duistervoorde
TWELLO.- Om de week op donder-
dagochtend van 10.30 – 11.30 uur in 
de voormalige recreatiezaal van het 
Martinushof kan men samen zingen 
met begeleiding op gitaar. School-
liedjes van vroeger, maar ook liedjes 
van bij voorbeeld Wim Sonneveld, 
Leen Jongewaard, Conny Vanden-
bosch, Ria Valk en nog veel meer 
bekende artiesten. In de komende 
maand op 3 en 17 november is ie-
dereen welkom. Toegang is gratis. 
                                                                    

Molenfeest levert flinke bijdrage aan Havekes Mölle
 

Een prachtig resultaat voor de Havekes Mölle.

TWELLO.- Op zaterdag 1 okto-
ber j.l. herleefde na jaren van 
stilte het Molenfeest bij de Have-
kes Mölle in Twello. Een aantal 
omwonenden van de nog altijd 
maalvaardige molen sloegen de 
handen ineen om dit evenement 
weer nieuw leven in te blazen. 
En met succes. In eerste aan-
leg werd gedacht aan alleen een 
buurtfeest, maar al snel werd 
besloten een publiek evenement 
te organiseren. Uiteraard gekop-
peld aan een goed doel: het ge-
nereren van financiële middelen 
voor de Stichting Behoud Have-
kes Mölle. Met medewerking van 
vele vrijwilligers uit de buurt, 
meerdere verenigingen en lokale 
ondernemers is het Molenfeest 
in alle opzichten geslaagd. Zo 
kreeg het bestuur van de stich-
ting afgelopen zaterdag van de 
buren een cheque van € 1.000,- 
overhandigd. Een bijdrage die 
de stichting goed kan gebruiken 
voor het onderhoud van het ge-

zichtsbepalende monument van 
Duistervoorde. Maar belangrijker 
is misschien nog wel de constate-
ring dat er grote animo is voor het 
herlevende Molenfeest. De buren 
gaven aan blij verrast te zijn door 

de publieke belangstelling, die 
zeker voor een eerste editie na 25 
jaar groot was. Het Molenfeest is 
hiermee definitief terug. De vol-
gende editie staat gepland op za-
terdag 7 oktober 2017.

Bakkie troost en Allerzielen  
TWELLO.- Mensen op weg naar de 
graven van hun dierbaren die gestor-
ven zijn. Weemoedig gedenken we 
hen van wie we afscheid moesten 
nemen. Monumenten worden schoon 
gemaakt, bloemen neergezet en er 
wordt een kaarsje gebrand. Dit alles 
voor Allerzielen zodat de grafmonu-
menten er netjes bij staan. Tijdens 

deze werkzaamheden willen wij op 
zaterdag 29 oktober van 11.00 uur tot 
15.00 uur een bakkie troost aanbie-
den. Gewoon om elkaar te ontmoeten 
of als u het fijn vind een praatje te ma-
ken onder het genot van een bakkie 
troost. Op woensdag 2 november om 
19.00 uur is er een Allerzielenviering 
in de St. Martinuskerk.  In deze vie-

ring noemen wij de namen van hen 
die het afgelopen jaar zijn overleden 
en daarbij worden  kaarsen ontsto-
ken. In dat licht worden zij zichtbaar 
gemaakt. Na deze viering gaan we sa-
men in processie naar het kerkhof,die 
in het weekend voorafgaande aan Al-
lerzielen, door de nabestaanden en 
familie’s netjes zijn gemaakt.

Hulp gevraagd
VOORST.- Het bestuur van Res-
KeVo ( Restauratie Kerk Voorst) 
is op zoek naar nieuwe leden. 

Gezocht worden mensen die in 
het bestuur willen meewerken 
en -denken. Nieuwe ideeën kun-
nen verfrissend werken. Er is 
ook plaats voor mensen in het 
voorsorteertraject. Dit houdt in 
dat de binnenkomende goede-
ren moeten worden verdeeld 
en geselecteerd op boeken, 
elektriciteit,aardewerk enzo-
voort. Ook het tijdstip van de ver-
koop (rommelmarkten) is belang-
rijk: gaat Reskevo verkopen op 
de kerstmarkt, de tweejaarlijkse 
rommelmarkt of tijdens de ver-
koopdagen bij de zomerse inloop-
concerten op zaterdagmiddag. 
Lijkt het je leuk om hier aan mee 
te doen stuur dan een mailtje naar 
een van de volgende bestuursle-
den Marien Ruijsch: m.ruijsch@
gmail.com of Ineke Dijkema: dij-
kritz@hetnet.nl

Wintertijd

Iedere laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in: het einde van 
de zomertijd.
Als het wintertijd wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op zon-
dag van 3 uur ‘s nachts naar 2 uur ‘s nachts, achteruit dus.
De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden.
Bij overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op 
waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker 
wordt. Als de zomertijd ook in de winter zou gelden dan zou het rond 
de jaarwisseling pas rond 9 uur ‘s ochtends licht worden.
In Nederland is het onderscheid tussen zomer- en wintertijd in 1977 
opnieuw ingevoerd: ook van 1916 tot 1945 was de zomertijd van 
kracht.
 
Tot het begin van de 20e eeuw had vrijwel elke plaats in ons land zijn 
eigen tijd, omdat voor het bepalen van de tijd werd uitgegaan van de 
hoogste stand van de zon. Omdat de zon in het oosten opkomt en in 
het westen ondergaat werd de hoogste zonnestand in het oosten van 
ons land een kwartier eerder bereikt dan in het westen van het land.

Deze week komen we in zachter weer terecht
Donderdag  loopt het kwik al op naar 17 graden en hebben we een 
afwisseling van zon en wolken.
Vrijdag komt het kwik uit in de middag op 15 graden.
Ook dan houden we het droog.
Het weekend verloopt zonnig zaterdag 16 graden met  de zon in de 
hoofdrol.
Zondag ook een fraaie dag met veel zon en een temperatuur van 15 
graden.

Mark Wolvenne
Terwolde

CDA wil dat muzieklessen op 
basisschool terugkomen
TWELLO.- De fractie CDA wil dat muzieklessen terug komen op de basis-
school. In 2010 zijn de muzieklessen op de basisschool wegbezuinigd. Maar 
nu de begroting van de gemeente Voorst er weer rooskleurig uitziet vindt de 
fractie CDA dat de muzieklessen terug moeten komen. Volgens de fractie 
CDA is het armoedig dat het er nu niet meer is. Destijds werd er circa 80.000 
euro beschikbaar gesteld op de begroting voor de muzieklessen op de basis-
school. 
Volgens de fractie VVD-Liberaal2000 moet er niet alleen gekeken worden of 
de muzieklessen terug kunnen komen op de basisschool, maar er moet ook 
worden gekeken of het mogelijk is om een aanbod van dans en drama aan 
te bieden. Dit zou eventueel in samenwerking kunnen met de Leeuwenkuil. 
Het college en de raad reageerde positief op dit voorstel. De fractie CDA gaat 
zich nu beraden over een motie en hoopt dat er voldoende draagvlak is van 
de overige raadsleden om dit plan te ondersteunen. 

Schoolverzuim hoger dan gemiddeld 
in gemeente Voorst
GEMEENTE VOORST.- Er vindt relatief veel schoolverzuim plaats in de ge-
meente Voorst. Het landelijk gemiddelde was in het schooljaar 2014-2015 60 
gevallen per 1000 inwoners. In de gemeente Voorst is dit getal 79 per 1000 
inwoners. Dit is dus een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. 
Op dit moment wordt gewerkt aan het verslag over het schooljaar 2015-2016. 
Dit verslag is naar verwachting in december 2016 beschikbaar. Het streefdoel 
van de gemeente is om het relatief schoolverzuim onder de 70 te krijgen. 

Flitspaal Voorst werkt pas vanaf 
half november
VOORST.- De nieuwe flitspaal aan de Rijksstraatweg in Voorst flitst pas van-
af half november. In eerste instantie zou de flitspaal in werking treden vanaf 
begin november, maar dit is nu dus iets uitgesteld. 
Op dit moment moet de politie de flitspaal nog schouwen en de laatste finan-
ciële maatregelen moeten nog uitgevoerd worden. 

mailto:m.ruijsch@gmail.com
mailto:m.ruijsch@gmail.com
mailto:dijkritz@hetnet.nl
mailto:dijkritz@hetnet.nl
http://www.beleven.org/feest/zomertijd


BLOKKER TWELLO Van Ghentstraat 10, (0571) 274731

kookpan Vision
•  sandwichbodem
•  vaatwasserbestendig
•  geschikt voor alle warmtebronnen
met deksel
•  Ø 16 cm art.nr. 2104505 adviesprijs 45.- 15.95
•  Ø 18 cm art.nr. 2104507 adviesprijs 55.- 19.95
•  Ø 20 cm art.nr. 2104508 adviesprijs 65.- 22.95
•  Ø 24 cm art.nr. 2104509 adviesprijs 85.- 25.95

5-delige set adviesprijs

GRATIS diner jaarkaart bij BK*

SUPER
DEAL

295.-99.75

45.-

14.95

steelpan
Ø 16 cm
zonder deksel 

art.nr. 2104506

adviesprijs

Airfryer XL
HD9240/90

279.99

184.00

154.-
30.- RETOUR*

LEKKER LIGHT
Met de Airfryer frituur je 
op een gezonde manier, 

namelijk met lucht. 
Verse frietjes bevatten 

tot 80% minder vet. 
Bovendien is hij 

makkelijk schoon
 te maken.

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

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

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

BOUWMATERIALEN

KEUKENCENTRUM

SANITAIRSPECIALIST

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

BALKHOUT

BOUWMATERIALEN

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

PLAATMATERIALEN
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Drukke herfstvakantie 
Scouting 
VOORST.- Een kamp in een jubileumjaar? Dan is het thema natuurlijk: 
Feest! En met zo’n thema houdt de leiding van Scouting Voorst zich niet 
in: Alle denkbare feesten uit een jaar zijn gevierd tijdens het Weekend-
kamp  van 21 t/m 23 oktober. 

Voor elk dagdeel had de leiding ac-
tiviteiten bedacht die te maken had-
den met:  Verjaardagsfeestjes, Kerst, 
Pasen, Halloween of Oud&Nieuw .  
Wat dacht je bijvoorbeeld van: olie-
bollen happen, Kerstman helpen, 
spooktocht, eieren zoeken , arren-
slee rijden (?). Natuurlijk ontbrak de 
greppeldropping niet.  Niets was te 
dol en dankzij creatieve leiding en 
een hulpvaardig ondersteunings-
team werd het een waar feestje. 
Aan het eind van het weekend “vlo-
gen “ Elin, Oda, Marjolein, Niek, 
Joost en Joran over naar de scouts en 
Lennart naar de explorers. Daarvoor 

moesten ze uiteraard een toelatings-
test doen waarbij kennis maar ook 
veel meel & water aan te pas kwam. 
Gelukkig slaagden ze alle zeven voor 
hun test en werden welkom geheten 
in hun nieuwe speltak. 

Jotihunt
Het was het tweede volle weekend 
op een rij voor Scouting Voorst. 

Van 14 tot 16 oktober (non stop!) 
deden de oudste groepen, Explorers 
en Stam, mee aan de Jotihunt. Dat is 
een mega-Vossenjacht waarbij Vos-
senteams zich verplaatsen door de 

hele provincie Gelderland. Met be-
hulp van digitaal verkregen, behoor-
lijk lastige en cryptische, tips wordt 
geprobeerd deze Vossenteams op te 
traceren en met auto’s die her en der 
rond rijden te vangen.
Daarnaast kunnen er punten ver-
diend worden met creatieve op-
drachten die binnen een bepaalde 
tijd moeten worden afgerond. Een 
ongelooflijk spannend en verslavend 
spel  waarbij weinig wordt geslapen 
en waaraan inmiddels 70 Scouting-
groepen aan deelnemen. Scouting 
Voorst heeft haar score van vorig jaar 
ruimschoots verbeterd met drie keer 
zo veel punten. Volgend jaar weer!?! 
Behalve de “gewone” opkomsten is 
de Voorster groep druk bezig met 
de voorbereiding van de jaarlijkse 
speculaasactie, dit jaar op 18 en 19 
november. Voor meer info mail naar 
info@scoutingvoorst.nl 

cadeautje/bedankje voor de leiding.
Rode Kruis Voorst zoekt 
vrijwilligers Zelfredzaamheid
GEMEENTE VOORST.- Het Rode 
Kruis richt zich op het voorkomen 
en beperken van de gevolgen van 
een noodsituatie. Mensen kunnen 
in een noodsituatie (klein- of groot-
schalig) voor zichzelf en anderen 
meer betekenen als ze beschikken 
over de juiste kennis en vaardighe-
den en een goed netwerk. Het Rode 
Kruis noemt dat ‘zelfredzaamheid’. 
Om ervoor te zorgen dat niemand er 
in tijden van nood alleen voor staat, 
is de hulpverlening van het Rode 
Kruis in Nederland gericht op het 
sterker en zelfredzamer maken van 
mensen en gemeenschappen. Daar-
voor is het Rode Kruis op zoek naar 
vrijwilligers voor het project “Rode 
Kruis Aan Huis”.
De vrijwilliger komt bij de 
deelnemer(s) thuis. Gedurende drie 
huisbezoeken ondersteund de vrij-
williger de deelnemer in het verkrij-
gen van een beter inzicht in moge-
lijke risicosituaties en hoe zij daarin 
kunnen handelen. De vrijwilliger 
ondersteunt hen bij het creëren of 
versterken van hun netwerk. Daar-
naast verwijst de vrijwilliger hen 
naar het cursusaanbod van het Rode 
Kruis of naar andere dienstverlenen-
de organisaties als daar behoefte aan 
blijkt te zijn. De vrijwilliger koppelt 
zijn bevindingen terug naar de co-
ordinator ‘Rode Kruis aan Huis’ en 
evalueert samen het bezoek.

Wat vraagt het Rode Kruis van 
een vrijwilliger
1 Staat stevig in zijn/haar schoenen, 

vervult een voorbeeldfunctie en heeft 
zicht op eigen mogelijkheden en kwa-
liteiten; 2  Kan grenzen stellen en be-
waken; 3 Beschikt over goede sociale 
en communicatieve vaardigheden; 4 
Heeft affiniteit met zelfredzaamheid 
en veiligheid en 5 Is bekend met de 
sociale kaart van de buurt of is bereid 
zich hierin te verdiepen.
 
Tijdsbesteding
De vrijwilliger bezoekt drie keer een 
deelnemer thuis. Een huisbezoek 
duurt gemiddeld niet langer dan een 
uur. Tussen het tweede en het derde 
(tevens laatste) huisbezoek zit een 
maand zodat de deelnemer de ge-
legenheid heeft om met de gegeven 
tips en adviezen aan de slag te gaan. 
Tijdens het laatste huisbezoek neemt 
de vrijwilliger samen met de deelne-
mer door of er nog onderdelen zijn 
die opvolging nodig hebben en sluit 
vervolgens het huisbezoek af.
  
Het Rode Kruis biedt
1 De mogelijkheid interne oplei-
dingen te volgen zoals de training 
huisbezoeker Zelfredzaamheid, die 
gehouden wordt op 29 oktober en 
de introductiecursus van het Rode 
Kruis; 2 Reis- en onkostenvergoe-
ding en 3 Verzekering.
 
Meer informatie of reageren
Geïnteresseerd? Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met 
Carin Slagter, tel. 06 - 46 06 54 35 
of stuur een mail naar zelfredzaam-
heid@rodekruis-voorst.nl.

Bieb in Voorst terug?
VOORST.-Wat is er fijner nu 
het ’s avonds vroeg donker 
wordt dan met een lekker boek 
op de bank te zitten en heerlijk 
een uurtje (of langer) te lezen?

Voor een leuk boek kun je altijd 
terecht bij de bibliotheek in Twel-
lo of in een van de andere vesti-
gingen. Of je reserveert via hun 
website www.bibliotheekbrum-
menvoorst.nl  en haalt de boeken 
op bij het afhaal- en uitleenpunt 
op De Benring. Hartstikke mak-
kelijk!

Maar…. er is sinds kort nog een 
optie. Gezien ter hoogte van Rijks-
straatweg 88 in Voorst: De Bieb. 
Een leuk initiatief van de bewo-
ners van nr. 88. Iedereen mag er 
een boek uithalen om te lezen. 
Je eigen boeken erin doen mag 
ook. Kost niets en zo kunnen veel 

mensen plezier hebben van 1 boek!  
Het huisje zelf ziet er erg leuk uit 
dankzij de beschildering van Ma-

riska Veldhuizen van Atelier Het 
Kleinood (Rijksstraatweg 90, de 
buurvrouw dus)

Oranje Vereniging Empe kijkt terug op 
een geslaagd jaar
EMPE.- Afgelopen woensdag 19 
oktober werd er voor alle leden de 
jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring gehouden. Voorzitter Jaap 
Weijenberg heette de aanwezigen 
van harte welkom.

Alle festiviteiten van het jaar 2016 
werden doorgenomen middels het 
jaarverslag. Daaruit kwam naar vo-
ren dat het een geslaagd feestjaar 
was. De feesttent werd zowel in 
april als in augustus goed bezocht. 
Er kwamen meer bezoekers dan in 
2015 en de reacties van de bezoe-
kers waren enthousiast te noemen. 

In 2016 kon de vereniging wederom 
een beroep doen op een grote groep 
vrijwilligers, leden, Empenaren en 
bestuursleden. Zij werden bedankt 
voor al hun inzet.
De bestuursleden Marcel Kok en 
Joost Makkink waren aftredend en 
herkiesbaar. Marcel werd in de ver-
gadering middels een cadeau in het 
zonnetje gezet en hij werd bedankt 
voor tien jaar bestuurswerk. Marcel 
is een harde werker en altijd in te 
zetten voor de vereniging in welke 
vorm dan ook.
Joost werd ook bedankt met een ca-
deau voor zijn inzet van de afgelo-

pen vijf jaar. Joost is een bestuurslid 
die er altijd voor gaat. Ook denkt hij 
graag mee om weer nieuwe ideeën 
uit te voeren. De beide heren zijn 
weer herkozen als bestuurslid en te-
kenen bij voor nog vijf mooie jaren. 

Ook het programma van 2017 werd 
besproken. Dus iedereen kan alweer 
in de agenda zetten dat de Koning-
feesten plaatsvinden op 22, 26, 27 
en 29 april en de Oranjefeesten op 
11 en 12 augustus. Voor verder in-
vulling van het feestprogramma 
kunt u kijken op de website www.
ove-empe.nl

KLARENBEEK

KORT
Collecte 
brandwondenstichting
De opbrengst van de collecte voor 
de Brandwondenstichting in Klaren-
beek was 1.841,37 euro. Een gewel-
dig bedrag dankzij de inzet van alle 
collectanten, de brandweer die we-
derom flink heeft meegeholpen en u 
als gulle gever. Dank daarvoor.
De Brandwondenstichting is op zoek 
naar vrijwilligers die de collecte in 
Klarenbeek zou willen organiseren. 
Inlichtingen zijn verkrijgbaar via, 
tel. 06-10 05 62 56.

Wandelen
Iedere eerste en derde woensdag van 
de maand wordt er samen een route 
van zeven kilometergewandeld in 

Klarenbeek. Iedereen kan aanslui-
ten zonder verplichtingen; aan- en 
afmelden is dus niet nodig. Vertrek 
om 09.30 uur vanaf het Multi Func-
tionele Centrum. 
Na afloop is er gelegenheid om sa-
men een kop koffie of thee te drin-
ken. Echter net als de wandeling 
zelf, is ook dit geheel vrijblijvend.

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

Pröttelpot door mannen bereid
POSTERENK.- Dat belooft wat: Zaterdag 5 november kunnen er om half 
zes weer gasten aanschuiven aan de gedekte tafels. En warempel zijn 
nu eens de mannen van de mannenpraatgroep de keuken in gedoken 
om allerlei lekkers uit de wereldkeuken te bereiden. Deze keer gaan de 
mannen zich eens flink uitsloven, want zij willen van zich laten horen! 
Deze groep komt op maandagavond in de bieb bij elkaar om culturele 
en maatschappelijke nieuwtjes uit te wisselen, maar ook gewoon voor 
de gezelligheid en elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. De harde 
kern is nog klein, maar dat zegt niets over de interesse, of de inzet want 
die is er volop. Natuurlijk hopen de heren op een grotere opkomst in de 
toekomst. Maar dan moeten mensen weten dat de groep bestaat! Daarom 
willen zij hen een heerlijke maaltijd voorschotelen, die in gezamenlijk-
heid tot stand is gekomen. Aan tafel kan er naar hartenlust gecommuni-
ceerd worden. Het eten uit vreemde landen nodigt vaak uit om meer van 
dat land te weten te komen. En daar is geen grote reis voor nodig, enkel 
een telefoontje of mailtje om een stoel te reserveren.0571.261715 (met 
een antwoordapparaat, inspreken is mogelijk) of via de mail: martheke-
reuzel@gmail.com. Als er vegetariërs komen eten is het prettig om dat 
aan te geven bij de aanmelding. Wie weet zijn er ook heren, die dit lezen 
en hun netwerk en hun kennis over de wereld willen verbreden. Dat kán 
namelijk heel eenvoudig: schuif gewoon aan in de bieb op de maandag-
avonden vanaf 19:30 uur. Iedereen is van harte welkom om in vrijheid 
éénmalig, wekelijks, of zo nu en dan eens van de partij te zijn. Het is een 
unieke kans om met vele culturen in aanraking te komen.

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

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Amaryllisbol

4.95
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voorstwijzer
Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

Maak jij het mooiste Sintgedicht?

Een week geleden riep burgemeester Jos jullie op
een gedicht in te sturen voor de Sint.
Dus aan alle dichtertjes in de dop
Doe mee en misschien ben jij diegene die wint.

Want zaterdag 12 november is het alweer tijd
Dat Sinterklaas met zijn pieten Twello binnenrijdt.

En is jouw gedicht het winnende gedicht
Dan staan op deze dag de spotlights op jou gericht.

Op het podium pak jij even helemaal je moment
Wanneer jij je gedicht aan de Sint overbrengt.

Schrijf maximaal vier coupletten op een A4
En geef hem af bij de receptie in het gemeentehuis hier.

Vind je het leuk, ga je gedichtje dan verfraaien.
wie weet kan je dáármee de jury paaien.

En behalve dat je je gedicht voor mag lezen, mijn kind
Ontvang je een leuk cadeau, wanneer je wint.

Wordt jij het winnende dichtertje in de dop?
Schrijf dan wel je naam, leeftijd, telefoon en je school er op

Want als jij de winnaar bent, dan kunnen we je bellen
En je snel het goede nieuws vertellen!

Groetjes van de Rijmpiet

 

gemeenteraad

 Raadsvergadering 24 oktober  

Op maandag 24 oktober 2016 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze 
vergadering is via https://voorst.raadsinformatie.nl af te luisteren in het raadsinformatiesysteem 
Politiek Portaal. In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. De besluiten die genomen zijn, 
kunt u lezen op dezelfde pagina van de website van de gemeente. Aan het begin van de verga-
dering zijn door alle fracties algemene financiële beschouwingen op het jaar 2017 uitgesproken. 
Deze vindt u ook in het raadsinformatiesysteem.
Voor vragen over Politiek Portaal kunt u contact opnemen met de griffie via (0571) 27 93 87.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
7 november 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
28 november 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
19 december 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

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

Met vragen kunt u terecht bij de 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/ en hieronder:
 Sander Stronks, fractievoorzitter Gemeente Belangen, s.stronks@voorst.nl / (06) 51 34 02 74
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, r.kooij@voorst.nl / (06) 55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / (06) 53 67 85 62
 Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, e.nobel@voorst.nl / (0571) 29 22 13
 Annetta Lasance, fractievoorzitter D66, annetta.lansance@voorst.nl / (0571) 29 24 51

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

afvalinformatie

Hard plastic is geen PMD-afval

Hard plastic mag niet bij het PMD-afval. In Terwolde heeft iemand geprobeerd om hard plastic in 
de ondergrondse perscontainer voor PMD-afval in het milieustraatje te proppen. De perscontai-
ner is hierdoor vastgelopen, met 
als gevolg dat al het PMD-afval 
naast de container bleef liggen.

Kijk voor PMD-tips op:
www.voorst.nl/wonen/milieu-
afval-en-duurzaamheid/afval/in-
zamelen-pmd-verpakkingsafval

Recyclen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
Goed voor het milieu & goed 
voor de toekomst van iedereen!

Vraag vóór 12 december subsidie 
aan voor woningisolatie

De winter is in aankomst en de 
wind waait door alle kieren en 
gaten. Voor woningeigenaren is 
het nu de tijd om isolatiemaatre-
gelen te nemen. Zij kunnen nog 
tot 12 december 2016 subsidie 
bij de gemeente Voorst aanvra-
gen. Dit is een mooie kans om 
niet alleen het huis meer com-
fortabel te maken, maar om ook 
de energierekening te verlagen 
en bij te dragen aan het milieu.

Laatste kans
De gemeente Voorst, in samen-
werking met provincie Gelder-
land, heeft voor het laatste jaar 
subsidie beschikbaar gesteld 
voor het isoleren van wonin-
gen. Woningeigenaren die hun 
woning isoleren met HR++ glas, 
dak-, gevel- of vloerisolatie ko-
men in aanmerking voor een 
subsidie van 1/3 van de isola-
tiekosten tot een maximum van  
€ 500,-.  
De aanvraag voor de isolatie-
subsidie moet voor 12 decem-
ber 2016 bij de gemeente Voorst 
ingediend worden. Op www.

voorst.nl staat meer informatie 
onder ´Subsidie voor wonin-
gisolatie´.

Rijkssubsidie
Naast de subsidie van de pro-
vincie (uitgegeven door de ge-
meente), stelt het Rijk nu ook 
een subsidie beschikbaar. Deze 
rijkssubsidie kunt u ontvangen, 
als u minimaal twee energiebe-
sparende maatregelen neemt. 

Meer informatie over de pre-
cieze werking van deze sub-
sidieregeling: www.rvo.nl/
subsidies-regelingen/subsidie-
energiebesparing-eigen-huis . U 
kunt ook de RVO bellen:088 042 
42 42. 

Mis deze kans niet. De gemeen-
telijke subsidie loopt op korte 
termijn af. Bovendien is het mo-
gelijk om de gemeentelijke sub-
sidie te stapelen met de lande-
lijke subsidie. Wacht niet te lang 
en kijk nog even goed of u niet 
meerdere isolatiemaatregelen 
wilt nemen.

www.voorst.nl

in voorst
afval
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bosweg 12-14 in Klarenbeek ATB fietstocht op 15 januari 2017 van 9.00 uur tot 14.00 uur Vergunning verleend* Z-16-03852_2016-46622

Kernen in Appen, Bussloo, Gieteloo, Pos-
terenk, Voorst en Wilp 

Verkoopactie speculaas door Hélene H. Wilkensgroep op  
18 en 19 november 2016

Vergunning verleend* Z-16-03789_2016-46010

Kern in Twello Verkoopactie oliebollen door Cadenza Twello van 5 t/m  
10 december 2016

Vergunning verleend* Z-16-03421_2016-44141

Lathmerweg 5 in Wilp Winterfair op zaterdag 17 december 2016 van 10.00 uur  
tot 16.00 uur

Vergunning verleend* Z-HZ_VRGEVE-2016-0865

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Gemeente Voorst Woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025 Ontwerpstructuurvisie Z-16-01150_2016-46494

Leemsteeg 12 in Wilp Achterhoek Wijzigen agrarische bouwvlak voor nieuwe stal Ontwerpwijzigingsplan NL.IMRO.0285.20224-OW00

Omgevingsvergunning

Bandijk (kad. Nijbroek E 494) in Terwolde Bouwen  debietregulerend doorlaatwerk met brugdek Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0613

Bandijk 56 in Terwolde Plaatsen  stookinstallatie Vergunning verleend (revisie) Z-HZ_WABO-2014-697

Bekendijk 3 in Terwolde Realiseren 4 nieuwe pluimveestallen Proceduretermijn verlengd Z-HZ_WABO-2014-531

Covecostraat 9 in Twello Realiseren vliering Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0938

Duistervoordseweg 10 in Twello Plaatsen buitentrap Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0759

Heeringstraat 6A Wilp Ambtshalve wijzigen voorschriften (geluid) Vergunning verleend Z-HZ_WIJ-2016-001038

Kerkstraat 24 in Terwolde Realiseren tweede uitweg Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0950

Kerkstraat 24 in Terwolde Realiseren tweede uitweg Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0950

Klarenbeekseweg 29C in Voorst Bouwen kapschuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0951

Koestraat 4 in Wilp Kappen 1 els Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0888

Middendijk 31 in Nijbroek Bouwen berging Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0797

t.h.v. Weerdseweg (kad. Voorst T 10)  
in Wilp

Graven nevengeul en aanbrengen maaiveldaanvullingen  
en kleine dammen

Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0711

Voordersteeg 14 in Twello Verbouwen schuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0943

Zonnenbergstraat 54 in Wilp Plaatsen mestkelders Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0960

Sloopmelding

Chopinstraat 2, 2A en 2B inTwello Verwijderen asbesthoudende raamdorpels (complex 98) Melding beoordeeld Z-HZ_SLM-2016-0946

Hackfortweg 2  t/m 34 (even nrs.)  
in Twello

Verwijderen asbesthoudende raamdorpels (complex 105) Melding beoordeeld Z-HZ_SLM-2016-0947

Molenallee 33 in Wilp Verwijderen asbesthoudende daken van schuren Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0949

Quabbenburgerweg ong. in Terwolde Verwijderen asbest zwerfafval Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0954

Rijksstraatweg 119 in Voorst Verwijderen asbest uit bedrijfspand Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0957

Veenhuisweg 17  t/m 43 (oneven nrs.) in 
Twello

Verwijderen asbesthoudende raamdorpelstenen  
(complex 106)

Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0948

bekendmakingen
Week 43: 26-10-2016

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 31 oktober 2016 
vindt er een mandaatvergade-
ring van de welstandscommissie 
plaats.

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

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

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

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

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

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

De balie VROM is op werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, (0571) 27 93 37. 



Jaarlijkse uitvoering Harmonie 
WELSUM.- Op zaterdag 5 november houdt zang- en toneelvereniging Harmonie 
haar jaarlijkse uitvoering in dorpshuis de Bongers te Welsum. Na het zangpro-
gramma, met een keur aan verschillende nummers, voert de afdeling toneel het 
blijspel ‘Het is bingo op de camping’ in drie bedrijven op. Aanvang: 19:30 uur. Het 
belooft weer een echt gezellige Welsumse avond te worden. Hopelijk tot ziens op 
5 november aanstaande! 

Natuurwerkdag: de grootste vrijwilligersdag in het groen

Doe met de Buitenplaatswerkgroep mee
aan de Natuurwerkdag
 
VOORSTONDEN.-  Op zater-
dag 5 november organiseert 
Landschappen NL voor de 16e 
keer de Natuurwerkdag. Op 
de eerste zaterdag van novem-
ber werkt jong en oud aan het 
behoud en herstel van natuur 
en landschap. Op bijna 500 
locaties door heel Nederland 
krijgt het landschap een op-
knapbeurt. Ook in Gelderland 
wordt op verschillende plek-
ken gewerkt. 
Havezathe Voorstonden is een 
bijzondere buitenplaats gele-
gen tussen Voorst en Brummen.  
De vrijwilligers van de Buiten-
plaatswerkgroep Voorstonden 
doen mee en gaan aan de slag 
in de historische tuin en in het 
park. Alle hulp is welkom! Je 
kunt meewerken van 9 tot 12 
uur. Ervaring is niet nodig, wel 
zin om de handen uit de mou-
wen te steken. Meld je aan op 
www.natuurwerkdag.nl. 

Voor meer informatie: www.natuur-
werkdag.nl. Ook te volgen op Face-
book en Twitter #natuurwerkdag. 
Partner van de Natuurwerkdag is de 
Nationale Postcode Loterij. Land-
schappenNL organiseert de Natuur-
werkdag in samenwerking met: de 

Landschapsbeheerorganisaties, de 
Provinciale Landschappen, Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer, Scou-
ting Nederland, A Rocha en wordt 
ondersteund door IVN, Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie en de 
KNNV vereniging voor veldbiologie.

Een kasteel voor de familie Casteel 
TWELLO.- Conny Kamphuis en Patrick 
Casteel kennen elkaar dit jaar al 20 jaar en 
hebben twee kinderen, Britt en Steyn. Zij 
vonden dat het nu wel eens een keer tijd 
werd om te gaan trouwen. En dat deden 
ze afgelopen week in het gemeentehuis, 
waar trouwambtenaar Hedwig Peters 
hen in de echt verbond. Afgelopen vrij-
dag werd er in de Waardige Waard feest 
gevierd en keerde men na een gezellige 
avond huiswaarts. Daar aangekomen wis-
ten ze echter niet wat hen overkwam. De 
collega’s van Patrick, hij werkt bij Bouw-
bedrijf Koerkamp, hadden in een paar 
uurtjes een kasteel van pallets voor hun 
huis opgebouwd. Omdat hij de hele week 
vrij was heeft hij niets in de gaten gehad 
van alle voorbereidingen op de zaak. 
Voorlopig geniet het gezin dus van een 
ander uitzicht dan normaal. 

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Inloopavond op 8 november over herinrichting Van Galenstraat e.o. 

Op dinsdagavond 8 november 
organiseert de gemeente Voorst 
een inloopavond om het voor-
lopig ontwerp van de herinrich-
ting van de Jan van Galenstraat 
en omgeving in Twello te bekij-
ken. De inloop is van 18.00 uur 
tot 20.00 uur in het gemeente-
huis. 

Medewerkers geven toelich-
ting op de plannen voor onder-
houdswerkzaamheden in 2017 
en kunnen uw vragen beant-
woorden. Reageren op het ont-
werp is mogelijk tot en met 20 
november 2016.

Onderhoud bestaat uit 
verharding en riolering
Het onderhoud wordt uitge-
voerd in de Jan van Galenstraat, 

Wassenaer Obdamstraat, Abra-
ham Crijnssenstraat, Zoutman-
straat, Tjerk Hiddes de Fries-
straat  en Henri Dunantstraat. Het 
plan bestaat uit het vervangen 
van het asfalt door betonstenen. 
Op een aantal kruispunten in de 
wijk komen kruispuntplateau’s. 
De riolering wordt vervangen in 
de Jan van Galenstraat. Voor het 
regenwater komt in alle straten 
een apart riool; een infi ltratie-
transportriool. Voor huiseigena-
ren is er de mogelijkheid voor 
groen-aanplant.

Ontwerp inzien
Het ontwerp van de herinrich-
ting en de riolering ligt ter inza-
ge in het gemeentehuis. U kunt 
de stukken ook digitaal bekij-
ken via www.voorst.nl/wonen/

groen-water-en-infrastructuur/
infra-groen-projecten/jan-van-
galenstraat-eo. 

Reageren op het ontwerp
Tijdens de inloopavond is re-
ageren mogelijk via een reac-
tieformulier. U kunt tot en met 
zondag 20 november 2016 re-
ageren onder vermelding van 
'van Galenstraat eo' door een 
brief te schrijven aan het college 
van burgemeester en wethou-
ders van Voorst, Postbus 9000, 
7390 HA Twello of door te mai-
len naar gemeente@voorst.nl

Start voorjaar 2017
Na 20 november 2016 wor-
den de reacties beoordeeld en 
waar mogelijk verwerkt in het 
ontwerp. Het aangepaste ont-

werp wordt voor vaststelling 
voorgelegd aan het college van 
burgemeester en wethouders. 
Hierna is het ontwerp defi nitief 
en wordt het bestek gemaakt 
en aanbesteed. Er wordt vanuit 
gegaan dat in het voorjaar van 
2017 gefaseerd met de werk-
zaamheden buiten gestart kan 
worden. Vooruitlopend gaan de 

nutsbedrijven de kabels en lei-
dingen vervangen. 

Informatie
Als u vragen heeft kunt u con-
tact opnemen met de gemeente 
Voorst, Henk Bolderman tele-
foon (0571) 27 93 72 of Cecile 
van der Linden telefoon (0571) 
27 93 94.

Idee?

Nieuwe schuil- en rustplekken 
langs  fi etsroute Apeldoorn-Deventer

Cleantech Regio wil langs de fi etsroute tussen Apeldoorn en 
Deventer schuil- en rustruimtes voor fi etsers ontwikkelen. 
Hoe die eruit gaan zien, bepalen we graag samen met u!

Om wat voor soort ruimtes gaat het? * Rustplekken voor recreanten * Schuilplekken 
om een regenpak aan te trekken * Wachtruimtes waar scholieren op elkaar kunnen 
wachten, zonder het verkeer te hinderen. Wat wij aan u vragen: 

1. Lever uw ideeën aan
De schuil- en rustruimtes gaan gemaakt worden van biologisch afbreekbaar of 
her te gebruiken materiaal. Heeft u ideeën voor de aankleding of inrichting? 
Laat het ons weten!
 
2. Neem deel in de publieksjury
Vier studenten van Hogeschool Windesheim werken 
aan ontwerpen van de rustruimtes. Welk ontwerp is 
het beste en wordt wellicht in productie genomen? 
Dat bepalen Cleantech Regio en een publieksjury. 
Voor die publieksjury zoeken we juryleden. Meld u aan!
 
Reageren? info@slimreizenstedendriehoek.nl
Meer weten? www.slimreizenstedendriehoek.nl/

rustruimtes 

Denk mee!

Idee?

De schuil- en rustruimtes gaan gemaakt worden van biologisch afbreekbaar of 
her te gebruiken materiaal. Heeft u ideeën voor de aankleding of inrichting? 

Idee?

Idee?
Idee?

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen Cleantech Regio Stedendriehoek

Met medewerking van: 

http://www.natuurwerkdag.nl
http://www.natuurwerkdag.nl
http://www.natuurwerkdag.nl
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Smakelijk project Zozijn: 
“Uit eten in je eigen woning” 
 

Onze jeugd aan het woord
POSTERENK.- Bodhi (13) bezoekt de mavo/havo op het Veluws College. 
Een enthousiaste schoolganger is hij niet.  Geschiedenis is wel een vak 
dat hem boeit en dat zit in de genen, want ook zijn moeder en grootmoe-
der waren er al zeer geïnteresseerd in;  met name in alles wat de maken 
heeft met WOII, iets dat nooit meer mag gebeuren! 

Als scout bij scoutingclub De Vun-
delaar houdt hij heel erg van de 
uitdagingen van het zomerkamp 
elk jaar. De hele week gemakkelijke 
kleding, samen eten maken en ga 
zo maar door. Hij heeft veel respect 
voor de leiding die ervoor zorgt dat 
de groep altijd respectvol met elkaar 
omgaat. Zijn moeder voegt eraan 
toe, dat zij het belangrijk vindt om 
te zien, hoezeer de kinderen worden 
gemotiveerd en zelfstandig worden 
gemaakt. 

Geen alledaagse hobby
Bodhi van den Elsen komt aanvan-
kelijk wat aarzelend op gang als het 
erom gaat iets over zich zelf te ver-
tellen. Maar eenmaal begonnen over 
zijn allergrootste hobby, is hij niet 
meer te stoppen en gaan zijn ogen 
glinsteren. Hij is namelijk lid van 
Old Army Cars Klarenbeek, net als 

zijn moeder. Ook zij is al opgevoed 
met respect voor de geschiedenis, 
voor oorlogsveteranen en vrijheid. 
“Al in de wandelwagen nam mijn 
moeder me mee naar de vereniging”, 
lacht Bodhi, “iedereen, al is ie nog 
zo jong mag meerijden met de voer-
tuigen, mits men maar veilig zit. 
De groene legerkleding hoort daar 
ook bij”. Een tijdje heeft hij nog de 
dienstjas van een oom van zijn vader 
gedragen, maar daar is hij nu uitge-
groeid. Het rijden met legerauto’s is 
een besmettelijke familieziekte en 
de ouders hebben het overgedragen. 

Een rijdend museum
Bodhi vertelt dat je zélf niet in het 
bezit hoeft te zijn van een legerauto 
maar altijd mee mag rijden met an-
deren of een auto kunt lenen. Het 
doel van de vereniging is, de voer-
tuigen op de weg te houden, te on-

Het voertuig staat gereed bij de Wilper Molen. 

derhouden, eens per maand te ‘eta-
leren’, dus te laten zien aan anderen. 
“Het is net een rijdend museum”, 
zegt Bodhi. Hij heeft in de loop der 
jaren al veel meegemaakt. Bij voor-
beeld defilés met veteranen uit Ca-
nada, die bij gastgezinnen in Holten 
waren ondergebracht. Om de vijf 
jaar rond mei rijden wat veteranen 
mee. Op 5 mei wordt de vereniging 
altijd verzocht, om mee te rijden. 
Dan wordt in Beekbergen het bevrij-
dingsvuur aangestoken om de herin-
nering levend te houden. Een Britse 
veteraan heeft hem ooit persoonlijke 
dingen opgestuurd zoals een strop-
das en pins en speldjes. Bovendien 
ook emblemen van de eenheden 
waarin hij had gevochten. Daar is 
hij bijzonder trots op. In 2015 heeft 
Radio Gelderland opnames gemaakt 
ter aanleiding van het project ‘Stil-
staan bij Vrijheid bij de Wilper Mo-
len’, daar was de hele lagere school 
bij betrokken. 

Lekker stoer
Bodhi houdt gewoon van lekker 
stoer. Onlangs is er op zondag nog 
de jaarlijks terugkerende BBQ-rit 
uitgezet. Onderweg wordt altijd een 
monument aangedaan en iets ver-
teld over de historie en dat eindigt 
in een BBQ. Voordat hij zélf de eer-
ste keer meereed, zo vertelt hij, heeft 
hij samen met zijn moeder slechts 
de parades bezocht. “Mijn oma is 
90, maar zo vaak het kan, gaat ze 
mee”, lacht Bodhi en hij beseft dat 
die avontuurlijke aanleg niet van 
een vreemde afkomstig is. Hij weet 
ook veel af van de voertuigen en van 
de geschiedenis en heeft veel over 
de Tweede Wereldoorlog in Natio-
nal Geographic gelezen. Ook in Nor-
mandië, waar hij vaak met het hele 
gezin op vakantie is geweest, heeft 
hij veel gezien en geleerd, want Nor-
mandië is bezaaid met monumen-
ten en musea. “Onze vakanties zijn 
gewoon nooit alleen relaxen, het is 
altijd een mix daarvan en de historie 
opzoeken”, legt hij uit. 

Gerrit Smit: “De Voorsternaar moet op 28 oktober 
eens uit zijn stoel komen voor landgoed Beekzicht”
VOORST.- Landgoed Beekzicht, op de drempel van het mooie dorp 
Voorst, is een groot landgoed van ruim 460 hectare. Dinsdag 11 oktober 
was er een informatieavond om aandacht te vragen voor het vele vrij-
willigerswerk dat op landgoed Beekzicht wordt verricht door de lokale 
werkgroep De Spaanse Ruiter en voor het oprichten van een landgoed-
werkgroep die exclusief op Beekzicht gaat werken. De Voorsternaren 
zijn van harte welkom op de open werkdag van vrijdag 28 oktober. Kom 
naar de open werkdag op landgoed Beekzicht voor een rondleiding en 
om heerlijk wilgen te knotten!

Datum: vrijdag 28 oktober, 
Tijd: 10:00 – 15:00 (lunch met 
broodjes wordt verzorgd)
Locatie: Boerderij De Kolke, Klaren-
beekseweg 30, Voorst, Opgeven bij: 
Gerrit Smit, telefoonnummer 0575-
501275 Of via: www.landschapsbe-
heergelderland.nl
Meedoen kost niets en is vrijblij-
vend. Doe wel wandelschoenen aan 
en draag kleren die vies mogen wor-
den en tegen een stootje kunnen.

Landgoed Beekzicht 
Landgoed Beekzicht ligt 460 hectare 
groot boven Voorst (Klein en Groot 
Java, het Kolkenbosch, Juffersgat en 
de Adelaar). Maar ook het Appense 
Bos, het Gagelven, rabatbossen en 
kwelgebieden bij de Bekenstraat, 
alsmede delen van de Voorster en 
Sinderense klei met hagen en knot-
bomen horen bij landgoed Beek-
zicht. Om het landgoed in stand te 

helpen houden is er een toegewijd 
bestuur dat niets liever wil dan dit 
landgoed te bewaren, samen met de 
beheerder en de tuinman. Maar daar 
ligt de moeilijkheid: onderhoud is 
bijna niet meer te betalen. Daarom is 
Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land gevraagd om te helpen met het 
oprichten van een landgoedwerk-
groep, die gaat bijdragen aan het 
onderhoud. Dat gebeurt in samen-
werking met de vrijwilligers van de 
werkgroep De Spaanse Ruiter, die al 
jaren helpen met het onderhoud.

“Vrijwilligerswerk is gezellig 
en leuk om te doen”
Willem de Beaufort, vrijwilliger/be-
stuurslid: “Een landgoed lijkt rijk, 
maar alle geld zit in de grond en in 
de gebouwen en levert dus niets op. 
Inkomsten zijn er altijd te weinig en 
de onderhoudskosten zijn hoog. We 
willen niets liever dan het landgoed 

behouden voor de toekomst, zodat 
iedereen er van kan blijven genieten. 
Dat kan niet zonder vrijwilligers.” 
Gerrit Smit, Voorsternaar en vrij-
williger: “Ik maai al jaren het ker-
kenpad bij Voorst, maar niemand 
die zich afvraagt hoe het komt dat 
dit pad goed te bewandelen blijft. 
Dat doen wij van De Spaanse Ruiter 
met maaimachines. Het is een goed 
idee om een nieuwe werkgroep op 
te richten voor landgoed Beekzicht. 
Het is er zo mooi en afwisselend. Ik 
hoop dat die Voorsternaar nu eens 
uit zijn stoel komt om mee te hel-
pen, want het is gezellig en leuk om 
te doen. Zet er gerust mijn naam bij, 
want in Voorst weten ze allemaal 
wie ik ben.” 

Gerard Koopmans, waarnemend be-
heerder: “Iedereen kan vrijwilliger 
worden: jong en oud, man en vrouw, 
werkend en niet werkend. We zoe-
ken mensen die in goed gezelschap 
en in een prachtige omgeving heer-
lijk willen werken in de moestuin 
en de natuur van het landgoed. Voor 
het groene vrijwilligerswerk is geen 
ervaring nodig: de vrijwilligers wor-
den begeleid en leren veel van ons. 
Ons landgoed loopt van de IJssel 
tot de Veluwe, dus het landschap is 
mooi en gevarieerd.”

Collecteopbrengst Brandwondenstichting
 
WILP.- Ook Wilp heeft van 9 t/m 15 oktober mee gedaan met de collecte voor de Brandwondenstichting. O.l.v. Janny 
van Reen, de nieuwe coördinatrice, is er door 14 enthousiaste collectanten in Wilp, op de Klei, Bussloo en Poste-
renk gecollecteerd. Dankzij deze collectanten en gevers is er 906,30 euro opgehaald. Een mooi bedrag, veel mensen 
kunnen hierdoor in het Brandwondencentra beter behandeld worden.

Ensemble Khareba 
en Gogia in Het Boshuis
KLARENBEEK.- Het mannenensemble Khareba & Gogia uit Georgië is 
in Nederland en verzorgt op vrijdagavond 28 oktober, aanvang 20.15 
uur, een concert in Het Boshuis (voormalig RK kerk) aan Kerkweg 4.

WILP.- Bij Zozijn, afdeling `Veld en 
Weide 23` is op  vrijdag 14 oktober 
een bijzonder feestelijk etentje ge-
weest. De vrienden van de wandel-
groep: ` Ikwilopvallen.nl`  haalden 
alles uit de kast en trakteerden de 
cliënten op een fantastisch 3-gan-
gendiner. Drie professionele koks 
verzorgden een heerlijk menu, dat 
enthousiast geserveerd werd door 
John en Renée. De groep loopt jaar-
lijks met zo’n veertig man de Nij-
meegse Vierdaagse en de bekende 
roze polo’s van hen konden natuur-
lijk hier niet ontbreken. Alle cliën-
ten van de woning kregen een roze 
polo en een keycord van de wandel-
groep. 

Vrijwilligers
‘Uit eten in je eigen woning’ heeft 
bijna vier succesvolle seizoenen 
achter de rug en gaat volgend jaar 
enthousiast het vijfde jaar in.  Het 
project biedt woningen een avond 
uit eten aan, waarbij de sfeer in 
een restaurant wordt nagebootst. 
De tafels worden mooi gedekt, drie 
gangen worden er gekookt en geser-
veerd en ook de afwas wordt gedaan 
zodat iedereen echt kan genieten.  De 

vele vrijwilligers maken het moge-
lijk om jaarlijks zo’n dertig etentjes 
te verzorgen. Door de inzet van deze 
vrijwilligers krijgen alle cliënten 
het gevoel eens uit eten te zijn. Alle 
doelgroepen komen aan bod voor 
een etentje. Als vrijwilliger is het 
echt leuk om te doen. Zij zijn over 
het algemeen minstens net zo en-
thousiast over de avond als de cliën-
ten zelf. Wie een bijdrage wil leveren 
aan het vervolg van dit smakelijke 
project kan zich uiteraard melden. 

Opgave en info
Erg leuk om eens met collega’s 
(teambuilding!), vrienden of buren 
te doen. Je kunt je opgeven om een-
malig een etentje te verzorgen, maar 
ook voor één of meerdere keren per 
jaar. Iedereen is daar geheel vrij in. 
Tevens mag je een voorkeur voor 
een maand en dag opgeven en zelfs 
ook je voorkeur voor een bepaalde 
woning. Hoe meer vrijwilligers, hoe 
meer etentjes er kunnen plaatsvin-
den. Geef je op en draag bij aan een 
fantastisch lustrumjaar van ‹Uit eten 
in je eigen woning.› Voor opgave, 
info en vragen mail naar: uitetenin-
jeeigenwoning@zozijn.nl

Vrijdagavond 28 oktober verzorgt Khareba & 
Gogia uit Georgië een concert in Het Boshuis.

Khareba & Gogia bestaat 
in een deels nieuwe sa-
menstelling uit de vier 
professionele zangers 
Levan Goliadze (bas-ba-
riton), Koba Giguashvili 
(bas), Giorgi Gogitadze 
(tenor en multi-instru-
mentalist), Soso Zurabau-
li (tenor) en accordeonist-
begeleider Gogi (Zaza) 
Simonishvili. De leden 
van Khareba da Gogia 
hebben een indrukwek-
kende staat van dienst 
in bijvoorbeeld het Geor-
gisch staatsensemble Eri-
sioni, Georgisch Radio-en 
Televisie-Octet, Shvid-
katsa, Tbilisi ensemble en 
meerdere orkesten.
De meerstemmige zang 
wordt door tenor Giorgi 
Gogitadze aangevuld met 
een aantal specifiek Ge-
orgische instrumenten 
zoals de panduri, bas-
panduri, tsjonguri (soort 
luiten), salamuri (fluit) en 
doli (trommel). Daarnaast laat Gogi 
Simonishvili met zijn accordeon 
zowel opzwepende dansmuziek als 
ook de melodische, lyrische kant 
van het instrument horen. De luiste-
raar wordt op de mystieke en krach-
tige klanken meegevoerd naar een 
wereld van bergen, eeuwige sneeuw, 
lieflijke beekjes, rijk gevulde tafels, 
wijn, vriendschap en (on)mogelijke 
liefdes. Een wereld waar eeuwen-
oude tradities nog altijd in ere wor-

den gehouden. Lyrische zang wordt 
afgewisseld met opzwepende klan-
ken vol dynamiek. De verrassende 
samenzang maakt een concert van 
Khareba & Gogia tot een onvergete-
lijke muzikale ervaring met gegaran-
deerde kippenvelmomenten.
Reserveren en inlichtingen kan via 
tel. 050 - 541 55 49, riadevos-le-
neman@hotmail.com / www.zla-
toust.nl  / www.khareba.nl.  Entree 
bedraagt 12,50 euro.

Leuke verhalen in ’t Trefpuntcafé
TWELLO.- De initiatiefgroep van ’t Trefpunt Duistervoorde heeft voor dins-
dag 1 november 2016 weer een leuke activiteit georganiseerd voor het Tref-
puntcafé. Het belooft een gezellige middag te worden met als gast Henk van 
Baalen. Hij zal spreken over historisch Deventer en omgeving. Henk is amb-
tenaar van de burgerlijke stand, rondleider in het Bergkwartier in Deventer, 
schrijver van boeken over Deventer en het dialect. Hij heeft veel humor en 
heeft ook heel veel meegemaakt. De bezoekers zullen verrast worden door 
zijn prachtige verhalen. ’t Trefpuntcafé is van 14:00 tot 16:00 uur en is gratis, 
alleen voor de consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd. Iedereen die 
behoefte heeft aan gezelligheid, is van harte uitgenodigd. Het trefpuntcafé 
vindt plaats in het Trefpunt Duistervoorde, St. Maartenserf 85 Twello. Voor 
meer informatie kunt u e-mailen naar: trefpuntduistervoorde@gmail.com 
of bellen naar: 06-12253086. Of bekijk de Facebookpagina: Trefpunt Duis-
tervoorde. 
 

http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/publiekswerkdag-op-landgoed-beekzicht/
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mailto:uiteteninjeeigenwoning@zozijn.nl
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waarvoor een beschikking nodig is. 
Samen met u kijken zij wat in uw 
situatie het beste aansluit. 
Abdul Omar (jeugdhulpverlener)
Marijke Ros (jeugdhulpverlener)
Ellen van de Locht (GZ psycholoog)
Rudolf van Valderen (jeugdarts)
Ariska Holland (coördinator CJG)

De gezins coaches van 
CJG Voorst
Nikki Harmsen en Els van Well zijn 
maatschappelijk werkers die beiden 
als gezinscoach binnen het lager 
onderwijs, de basisschool, werken 
voor CJG Voorst. Zij schuiven aan 
bij overleggen op school met ouders, 
wanneer er naast onderwijs gere-
lateerde vragen ook andere vragen 
spelen. 

Een gezinscoach helpt gezinnen 
om weer controle over hun leven 
te krijgen wanneer er problemen 
zijn met de opvoeding of verzorging 
van de kinderen, met geld of in het 
huishouden. De gezinscoach maakt 
samen met het gezin een plan om 
de problemen op te lossen. Het doel 
van de gezinscoach is het sterker 
maken van het gezin, zodat er weer 
vertrouwen komt in de eigen kracht 
van het gezin.  

Consulent Jeugd
Sylvia Klein 
Swormink werkt 
als consulent 
Jeugd voor het 
CJG. De con-
sulent Jeugd is 

er voor ouders of kinderen van 0 jaar 
tot 18 jaar met een verstandelijke 
beperking, een vorm van autisme, 
niet aangeboren hersenletsel, een 
zintuigelijke of lichamelijke beper-
king of een chronische ziekte. 
De consulent Jeugd geeft kortdu-
rende opvoedingsondersteuning en 
psycho educatie (hoe om te gaan 
met psychische problemen). En de 

consulent doet ook groepswerk 
zoals een KIES-training (kinderen in 
echtscheidingssituaties). Samen met 
de ouders zoekt de consulent naar 
oplossingen die het gezin verder 
kunnen helpen. Als er een doorver-
wijzing nodig is kan de consulent 
adviseren en ondersteunen in het 
zoeken en inzetten van passende 
ondersteuning, dit kan ook bij een 
indicatie voor langdurige zorg (Wlz). 
Er is geen indicatie nodig, de onder-
steuning is voor iedereen gratis. 

Jeugdgezondheids-
zorg

Jeugdgezondheidszorg 
0 tot 4 jaar
De jeugdgezondheidszorg staat aan 
de basis van het gezond en veilig 
opgroeien van (bijna) alle kinderen 
van 0 tot 4 jaar. De jeugdarts en 
jeugdverpleegkundige adviseren 
en ondersteunen bij voedings- en 
opvoedingsvragen. Zij zijn deskundi-
gen in het signaleren, begeleiden en 
vroegtijdig opsporen van mogelijke 
problemen in de groei en ontwikke-
ling van het kind. Daarnaast krijgt 
het kind tijdens de bezoeken de 
nodige inentingen. Contact is tus-
sentijds ook mogelijk op dinsdagen 
van 12.30 uur tot 13.15 uur tijdens 
het inloopspreekuur in het Kulturhus.

Jeugdarts en jeugdver-
pleegkundige 4 tot 19 jaar
De jeugdarts en jeugdverpleegkun-
dige van CJG Voorst blijven samen 
de ontwikkeling van uw kind vanaf 
4 jaar tot 18 jaar volgen. Dit gebeurt 
voornamelijk op de scholen. 

De  orthopedagoog van 
het Opvoedsteunpunt

De orthope-
dagoog van 
het CJG, 
Monique Nühn, 
kan benaderd 
worden om mee 

te denken over ontwikkelings- en 
opvoedvragen, waar ouders van 
kinderen van 0 tot 23 jaar, mee te 
maken krijgen. Vaak is er al eerder 
gesproken met bijvoorbeeld het 
consultatiebureau, een jeugdver-
pleegkundige of een jeugd- of 
huisarts. Wanneer de vragen blijven 
bestaan kan de orthopedagoog met 
behulp van een aantal gesprekken, 
met alleen de ouders/jongeren of 
met beide samen, ondersteuning 
bieden. Samen met de ouder(s) 
wordt gezocht naar mogelijkheden 
of oplossingen zodat het kind zich zo 
goed mogelijk kan ontwikkelen.  

Logopedisch spreek-
uur 0 tot 4 jaar
Twee keer per maand houden de 
logopedisten van CJG Voorst ’s 
morgens van 08.30 uur tot 12.30 
uur op afspraak een logopedisch 
spreekuur in het Kulturhus. Het logo-
pedisch spreekuur is voor alle 0 tot 
4-jarige kinderen die woonachtig zijn 
in de gemeente Voorst. 

Heb je zorgen over het praten van je 
kind, het begrijpen door je kind, het 
aanleren van een tweede taal, het 
drinken uit een beker of eten met 
een lepel, het kauwen dat moeizaam 
gaat of kwijlt je kind veel? Neem 
dan contact op met de logopedis-
ten en maak een afspraak voor het 
spreekuur:
Renate Reinten, 06-54 64 51 64, 
r.reinten@voorst.nl
Winanda Jansen, 06-15 96 66 67, 
w.jansen@voorst.nl

in het Kulturhus!Wees welkom
De Frontoffi ce voor al uw vragen 
Inwoners van de gemeente Voorst met vragen voor het Maatschappelijk 
Netwerk (MNVoorst) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Voorst) 
zijn van harte welkom bij de Frontoffi ce in het Kulturhus in Twello. De 
Frontoffce is de centrale plek waar inwoners vragen kunnen stellen over 
onderwerpen waar MNVoorst zich mee bezighoudt zoals langer zelfstan-
dig wonen, ondersteuning thuis, hulp bij fi nanciële zorgen en zorgen om 
een familielid of kennis. En ook met kleine en grote vragen voor CJG 
Voorst over opvoeden en opgroeien, bijvoorbeeld de omgang met een 
onhandelbare puber, bedplassen of zorgen over een kind in de buurt. 

Vertrouwde gezichten
Drie vaste medewerkers vormen het vertrouwde gezicht van de 
Frontfoffi ce: Hermien Koop, Nicole Vaags en Riet de Jong. Deze mede-
werkers zijn ervaren in het snel helder krijgen van uw vraag. Ze zijn goed 

op de hoogte van de verschillende, 
actuele regelingen en de sociale 
kaart.

Hoe werkt de Frontoffi ce?
De Frontoffi ce medewerkers helpen 
u bij het vinden van een antwoord op 
uw vraag. Dit kan zowel persoonlijk, 
als u in het Kulturhus bent tijdens 
het inloopspreekuur, als telefonisch 
of per mail. Mogelijk dat uw vraag 

direct beantwoord wordt door het verstrekken van informatie en advies. 
Het kan ook zijn dat u een vraag heeft waarvoor meer specifi eke kennis 
nodig is van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een wijkver-
pleegkundige, een Wmo klantmanager, een jeugdhulpverlener of een 
gedragswetenschapper. In dit geval krijgt de deskundige, in overleg met 
u, het verzoek om contact met u op te nemen om een afspraak te maken 
voor een gesprek in het Kulturhus of bij u thuis zodat er samen naar een 
oplossing voor uw vraag gezocht kan worden. 

Openingstijden
Inloopspreekuur van de Frontoffi ce: maandag tot en met vrijdag 08.30 
uur tot 12.30 uur. 
MNVoorst: www.mnvoorst.nl, info@mnvoorst.nl, 0571 – 74 51 11
CJG Voorst: www.cjgvoorst.nl, info@cjgvoorst.nl, 0571 – 74 51 50

U bent van harte welkom met uw vragen bij de Frontoffi ce 

van het Maatschappelijk Netwerk Voorst en het Centrum voor 

Jeugd en Gezin.

Het stellen van een kleine vraag kan een antwoord opleveren 

waar u mee verder kunt. Door niet langer te wachten met uw 

vraag, kunt u voorkomen dat uw vraag groter wordt. 

MNVoorst kernteam
De kernteamleden hebben allen veel 
kennis en ervaring op het gebied 
van wijkverpleging, maatschap-
pelijk werk, Wmo vragen, partici-
patie, ondersteuning van mensen 
met een beperking en geestelijke 

gezondheidszorg. Ze zorgen voor 
de afstemming tussen hulpverle-
ners binnen het netwerk om zo te 
komen tot afgestemde en passende 
ondersteuning voor de inwoner. 
De kernteamleden fungeren ook 
als vraagbaak voor inwoners en 
professionals. 

Het kernteam bestaat uit de vol-
gende leden:
• Klantmanager Wmo, Joke Snellink
• Klantmanager participatie, 

Margot van der Heijden
• Consulent van MEE, Riet de Jong
• Wijkverpleegkundige, 

Petra Harmsen
• Maatschappelijk werker, 

Eugen de Reuver
• Afvaardiging van het CJG 

gedragswetenschapper, 
Ellen van de Locht

• Coördinator MNV, 
Leonie Scheerder

De  maatschappelijk 
werkers van MN Voorst

Esther Bastiaan en Eugen de Reuver 
zijn als maatschappelijk werkers 
verbonden aan het Maatschappelijk 
Netwerk Voorst (MN Voorst). Esther 
is deskundige op het gebied van 
inkomen, budgettering en schul-
den. Eugen is lid van het kernteam 
van het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst. De maatschappelijk werker 
kan je helpen leren omgaan met 
problemen die je persoonlijk raken. 
En ze kunnen ook praktische hulp 
bieden bij zaken waarin je vastloopt, 
zoals het verbeteren van je relatie 
of nieuwe contacten leren aan-
gaan. Hierbij wordt zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van je eigen kracht 
om zo je zelfredzaamheid te vergro-
ten. De geboden hulp wordt hiermee 
ook duurzaam.

Klantmanager Werk 
en Inkomen
Margot van der Heijden is klant-
manager Werk en Inkomen en is 
vanuit deze functie regelmatig 
in het Kulturhus waar zij samen-
werkt met andere professionals 
in het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst (MNVoorst). Binnen het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
is ‘werk’ een belangrijk onderdeel 
van ‘Meedoen in de maatschappij’, 
omdat werken ervoor zorgt dat 
mensen geïntegreerd blijven in de 
samenleving. 
Inwoners van de gemeente Voorst 
die naar het gemeentehuis gaan 
voor ondersteuning om weer aan het 
werk te kunnen gaan of het aan-
vragen van een bijstandsuitkering, 
krijgen een eigen klantmanager aan 
wie zij al hun vragen over werk, par-
ticipatie en inkomen kunnen stellen. 

De consulenten van 
MEE Veluwe
De consulenten van MEE Veluwe 
zetten zich in voor mensen van alle 
leeftijden met een verstandelijke 
beperking, een vorm van autisme, 
niet-aangeboren hersenletsel, een 
zintuigelijke of lichamelijke beper-
king of een chronische ziekte. De 
doelstelling van de consulenten 
is mensen ondersteunen zodat zij 
zoveel mogelijk op eigen kracht 
verder kunnen en dat participatie in 
de samenleving (weer) binnen bereik 
komt. De hulp richt zich op bijvoor-
beeld opvoeding & ontwikkeling, 
samenleven & wonen, leren & werken 
en regelgeving & geldzaken.

Er is geen indicatie nodig en de 
ondersteuning is voor iedereen 
gratis.

Wekelijks inloop-
spreekuur Stadsbank 
op donderdagmiddag 
Stadsbank Apeldoorn is de krediet-
bank van de gemeente Voorst. Deze 
bank zet zich zonder winstoogmerk 
in voor mensen die het fi nancieel 
zwaar hebben. Bijvoorbeeld van-
wege een laag inkomen of vanwege 
schulden. De medewerkers van de 
Stadsbank werken aan het verster-
ken van de fi nanciële zelfredzaam-
heid van inwoners en ondernemers 
van de gemeente Voorst. Zij helpen 
bijvoorbeeld bij het ordenen van uw 
fi nanciën of bij het opstarten van 
een betalingsregeling om schulden 
af te lossen.

De Stadsbank heeft een wekelijks 
inloopspreekuur in Twello. Op don-
derdagmiddag is medewerker Ton 
van Mourik van 15.00 uur tot 16.00 
uur in het Kulturhus, Jachtlustplein 
11. Het inloopspreekuur, zonder 
afspraak, is voor korte vragen over 
schulden of een lening. 

Team Zorg

Inwoners die zich bij de Frontoffi ce 
van het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst in het Kulturhus in Twello 
melden met een enkelvoudige vraag 
(er is geen sprake van meerdere 
vraagstukken) komen vaak in con-
tact met een klantmanager Zorg. 
In situaties waarbij de inwoner al 
bekend is bij het team Zorg is een 
telefoongesprek vaak voldoende. In 
andere situaties wordt er meestal 
een afspraak voor een huisbezoek 
gemaakt. Klantvriendelijkheid en het 
leveren van ‘passende’ zorg staan 
hoog in het vaandel van team Zorg. 

Aanvragen bijzondere 
 bijstand en minimabeleid
Naast de aanvragen voor een 
voorziening, behandelen de klantma-
nagers Zorg ook de aanvragen voor 
bijzondere bijstand en het minimabe-
leid. De klantmanagers Zorg ervaren 
dit als prettig, omdat de toegang tot 
het Maatschappelijk Netwerk Voorst 
via de Frontoffi ce in het Kulturhus 
laagdrempelig is. Mensen zijn vaak 
al bekend bij de klantmanagers 
en hoeven dus niet steeds weer 
opnieuw alles te vertellen. 

Mens en Welzijn
Mens en Welzijn is een brede zorg- 
en wijlzijnsorganisatie die diensten 
uitvoert op het gebied van welzijn 
en maatschappelijke dienstverlening 
zoals zorg, werk en inkomen, sport/
bewegen. 

Maatschappelijke 
dienstverlening
Sociaal raadsliedenwerk (het 
wegwijs maken en ondersteunen 
in het doolhof van overheids-
instellingen, instanties, wetten 
en regels), Ouderenadvies, 
Vrijwilligersvacaturebank, 

Coördinatie huiselijk geweld, 
Mantelzorgondersteuning / man-
telzorgsteunpunt, De ontmoeting 
(combinatie van sociale dagbe-
steding op indicatie en algemene 
voorziening (inloop), De doe-groep, 
een combinatie van dagbesteding en 
algemene voorziening, Straat-, wijk- 
en dorpsonderzoek naar vragen en 
behoeften van inwoners.

Zorg
Dagbesteding voor oudere mensen 
met dementie, Dagbesteding voor 
mensen met andere beperkingen.

Werk en inkomen
Trajectbegeleiding (voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt), 
Arbeidsmatige dagbesteding voor 
mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt.

Sport en bewegen
Buurtsportcoach, Voorst Actief: 
Mens en Welzijn beheert de website 
voorstactief.nl

Andere diensten van Mens 
en Welzijn
Algemene hulpdienst (vrijwilligers 
ondersteunen bij vervoer, bood-
schappen etc.), Maatjesproject 
(koppelt vrijwilliger aan deelnemer 
die extra hulp kan gebruiken), 
Buurtbemiddeling.

Meer informatie
Meer informatie over Mens en 
Welzijn: www.mensenwelzijn.nl . 
Heeft u vragen? Bel dan met Mens 
en Welzijn (0571) 27 90 90.

CJG Voorst
Gezinnen in de gemeente Voorst met 
vragen over kinderen en jongeren 
(van  0 tot 23 jaar) en ouders kun-
nen hiermee terecht bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG). Op 
www.cjgvoorst.nl vindt u mogelijk al 
het antwoord op uw vraag. U kunt 
ook telefonisch contact opnemen 
met het CJG of binnenlopen bij 
de Frontoffi ce in het Kulturhus. 
Het CJG bestaat uit deskundige 
medewerkers, zij denken graag mee 
met gezinnen en professionals zoals 
onderwijzers en sportcoaches. Elke 
vraag wordt serieus behandeld, de 
medewerkers zoeken samen met u 
naar oplossingen. 

Het kernteam
Het kernteam bestaat uit deskundi-
gen die goed luisteren naar wat er 
precies speelt en daarna adviseren 
vanuit hun kennis en ervaring. De 

kernteamleden hebben allen een 
achtergrond vanuit de hulpverlening. 
Deze ervaring is aangevuld met 
specifi eke kennis over het netwerk, 
van zowel de preventieve als de 
direct inzetbare ondersteuning en 
de jeugdhulp van een zorgaanbieder 
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 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

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

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

Open van 

maandag t/m zaterdag 

08:00-21:00 

zondag 10:00-18:00

Nog sparen tot en met dinsdag 1 november 

voor een gratis boodschappen pakket.
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Vier 
RESTAURANT

De 
Seizoenen

Kerklaan 1  Twello
T  0571 27 00 73
www.devierseizoenentwello.nl

Catering
aan huis 

of op 
uw bedrijf

Gezellig 
borrelen

met je
collega’s

Zaalverhuur
voor bruiloft, 

feesten en 
vergaderingen

5-gangen
verrassings

menu
€32,50

Arie Molendijk taxeert in Twello 
TWELLO.- Na het jubileum van 1500 taxatiedagen op zijn verjaardag 
vorig jaar gaat de bekende Nederlandse boekentaxateur Arie Molendijk 
uit Rotterdam gewoon door met taxeren. Op naar de 2000! Op dinsdag 
8 november kan het publiek van 14.00 tot 17.00 uur terecht in de Waar-
dige Waard, Dorpsstraat 23 te Twello, om oude boeken, bijbels, albums, 
handschriften, ansichtkaarten en documenten te laten taxeren. 

De heer Molendijk organiseerde eer-
der twee keer per jaar een veiling van 
oude en antieke boeken en was orga-
nisator van diverse boekenmarkten 
in het land, waaronder de Veluwse 
boekenmarkten. Molendijk is vooral 
gespecialiseerd in oude geschiedenis, 
topografie, (staten)bijbels en theolo-
gie. Ook oude foto’s, ansichtkaarten 
en albums zijn welkom. Taxatie ge-
beurt zo mogelijk aan de hand van 
bewijsmateriaal uit recent versche-
nen veilingcatalogi. Een nauwkeurige 
vaststelling van de waarde van boe-
ken is afhankelijk van de druk en van 
de staat waarin het boek verkeert. Met 
enige regelmaat komen er op dit soort 
taxatiedagen uiterst zeldzame werken 
voor de dag en soms duiken zelfs ge-

heel onbekende boeken op. Arie Mo-
lendijk geeft graag een deskundig ad-
vies met betrekking tot restauratie van 
kostbare boeken, bijbels of boeken met 
een emotionele waarde. Het maken 
van een taxatierapport voor de verze-
kering is mogelijk voor zeldzame boe-
ken en bijbels en advies voor verkoop 
en inbreng voor een veiling. Voor 
taxatie of verkoop van een bibliotheek 
of een partij moeilijk te vervoeren boe-
ken kan eventueel een afspraak wor-
den gemaakt. Taxatie kost vijf euro, 
ongeacht het aantal te beoordelen 
boeken. Voor informatie: Antiquariaat 
A.C. Molendijk, mail: amolendijkboe-
ken@outlook.com (niet voor taxaties). 
Zie ook de nieuwe website www.mo-
lendijkboeken.nl

Opening ambachtelijke kaarsenmakerij De Tonkerij

Marco Wilbrink opent op een ambachtelijke kaar-
senmakerij De Tonkerij in Klarenbeek.

KLARENBEEK.- Ambachtelijke kaarsenmakerij 
De Tonkerij aan de Vorstersweg 3A opent vanaf 
november haar deuren. Kaarsenmaker Marco Wil-
brink redt hiermee een oud ambacht, want er was 
nog maar één ambachtelijke kaarsenmakerij over 
in Nederland.

Marco Wilbrink ging in de leer bij de laatste ambach-
telijke kaarsenmaker van Nederland om het oude am-
bacht van Jan Klarenbeek uit Buren (in de Betuwe) te 
leren. Jan zegt over zijn leerling: “Ik had wel vaker 
mensen die zeiden dat ze het wilden leren, maar die 
hielden er allemaal snel mee op. Marco is anders: hij 
is een snelle leerling, het vak past bij hem en hij heeft 
het echt in de vingers.”

De ambachtelijke kaarsen branden mooi gelijkmatig 
en geven veel minder roet dan fabriekskaarsen. Ze zijn 
echt kaarsrecht en blijven mooi recht, zelfs als ze in 
de zon staan. De kaarsen zien er prachtig uit en ze zijn 
gemaakt met persoonlijke aandacht, rust en geduld. 
U bent vanaf donderdag 10 november elke donder-
dag, vrijdag en zaterdag, van 10 tot 17 uur, welkom bij 
kaarsenmakerij De Tonkerij of op afspraak. U kunt dan 
zien hoe Marco, met de hand, prachtige kaarsen maakt 
en welke materialen en traditionele gereedschappen 
hij daarbij gebruikt. 

Werkzaamheden onderdoorgangen Wilhelminabrug
REGIO.- Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer starten maandag 24 
oktober met onderhoudswerkzaamheden bij drie onderdoorgangen van 
de Wilhelminabrug. Het is de laatste fase van de werkzaamheden nu 
het werk aan de bovenzijde van de brug is afgerond.

De aannemer begint op maandag 
24 oktober bij de onderdoorgang 
ter hoogte van het Pothoofd. Zij 
repareren het beton aan de onder-
zijde van de brug. Gedurende twee 
weken werkt de aannemer op door-
deweekse dagen van 9.00 – 16.00 
uur. Tijdens deze werktijden is de 
onderdoorgang afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer. Daarnaast zijn 
de trapopgangen van het Pothoofd 
afgesloten tijdens deze werkzaam-
heden. Hulpdiensten, voetgangers 
en fietsers hebben wel doorgang.

Onderdoorgang Emmastraat
Vanaf maandag 7 november tot en 
met vrijdag 18 november voert de 
aannemer de laatste werkzaamhe-
den uit aan de onderdoorgang Em-
mastraat/Bokkingshang. Het land-
hoofd en de rolopleggingen worden 
geschilderd. De werktijden zijn op 
werkdagen van 9.00 – 16.00 uur. De 
voet- en fietspaden worden om en 
om afgezet. Het gemotoriseerde ver-
keer kan te allen tijde gebruik blij-
ven maken van de onderdoorgang.

Onderdoorgang Bolwerksweg
Tegelijkertijd met de werkzaam-
heden aan de onderdoorgang Em-
mastraat is de onderdoorgang 
Bolwerksweg aan de beurt. Op door-
deweekse dagen werkt de aannemer 
hier van 7.00 – 18.00 uur aan het 
schilderen en betonherstel aan de 
onderzijde van de brug. Tijdens de 
werkzaamheden is de onderdoor-
gang afgesloten voor al het verkeer, 
met uitzondering van de hulpdien-
sten, voetgangers en fietsers. Verkeer 
wordt omgeleid. 

Hinder fietspad
Hoewel de werkzaamheden aan de 
bovenzijde van de brug zijn afgerond, 
krijgen fietsers de komende maanden 
op het fietspad aan de noordelijke 
zijde van de brug te maken met een 
versmald fietspad. Dit is nodig omdat 
de aannemer voor het werk aan de 
onderzijde van de brug gebruik maakt 
van deze ruimte om veilig en goed de 
werkzaamheden te kunnen uitvoe-
ren. Voetgangers kunnen dan geen ge-
bruik maken van het noordelijk voet- 

en fietspad en worden omgeleid via 
het zuidelijk voet- en fietspad.

Gezamenlijk onderhoud
Rijkswaterstaat en de gemeente De-
venter werken samen aan het groot 
onderhoud. Rijkswaterstaat doet dit 
vanuit zijn rol als brugeigenaar, de 
gemeente Deventer vanuit haar rol 
als wegbeheerder van de N344 en 
eigenaar van het oostelijke deel van 
de brug. De werkzaamheden bij het 
Pothoofd worden gelijktijdig uitge-
voerd met de werkzaamheden aan 
de riolering aan de Rembrandtkade, 
tussen de Johan Vlotenlaan en de 
Hobbemastraat. Zo wordt de totale 
hinder voor omgeving en verkeer 
beperkt. 

Actuele informatie
Voor vragen over de omleidingsroute 
kunt u contact opnemen met de ge-
meente Deventer via telefoonnum-
mer 14 0570. Kijk voor algemene 
informatie over het project op www.
rws.nl/onderhoudwilhelminabrug. U 
kunt ook bellen met het gratis infor-
matienummer van Rijkswaterstaat op 
0800-8002 van maandag tot en met 
vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur 
en in het weekend en op feestdagen 
van 10.00 uur tot 18.30 uur. 

Rotary Club Voorst knapt 
bankjes Benring op

VOORST.- De Rotaryclub Voorst heeft de afgelopen weken de handen uit de 
mouwen gestoken en de bankjes bij de Benring in Voorst weer opgeknapt. 
De jukken zijn weer stralend wit en het houtwerk is eerst geschaafd en ver-
volgens weer in de verf gezet. Op deze manier staan de bankjes er weer strak 
bij en is het afgelopen jaar het hele parkje aan de achterzijde van de Benring 
opgeknapt. Nadat Rotary aan het stichtingsbestuur kenbaar had gemaakt dat 
zij, net als een jaar of zes geleden, de bankjes weer wilden opknappen, heeft 
het bestuur hen uitgedaagd om dit nog te realiseren vóór de officiële herope-
ning van de Benring op 29 oktober. Met vereende kracht en ondersteuning 
van Job van Bosheide, die de verf beschikbaar heeft gesteld, is dat dus gelukt 
en ziet u op de foto het resultaat.

Nieuw: digitaal sportspreekuur bij De Boombosch
TWELLO.- Heeft u een sportblessure 
en wilt u weten wat u eraan kunt 
doen? Naast onze gebruikelijke 
sportspreekuren, zijn wij onlangs 
gestart met het gratis ‘digitaal sport-
spreekuur’. U vult op onze website 
een vragenlijst in en u wordt bin-
nen 24 uur teruggebeld door een 
van onze (sport)fysiotherapeuten, 
met uitzondering van de weeken-
den en feestdagen. Samen kijken 
we, aan de hand van de door u in-
gevulde vragenlijst, welke behande-
ling voor uw klacht geschikt is. We 
hopen op deze manier veel sporters 
weer op weg te helpen bij hun spor-
tambities!

Natuurlijk blijft u ook van harte 
welkom bij ons in de praktijk voor 
ons sportspreekuur of met andere 
lichamelijke klachten. Op maan-
dag, woensdag en donderdag kun-
nen sporters bij een sportfysiothe-
rapeut/manueel therapeut terecht 
met al hun opgelopen sportblessu-
res. 

Sporters kunnen zich aanmelden 
voor het sportspreekuur via te-
lefoonnummer 0571- 275871. Er 
volgt na de screening altijd een 
rapportage naar de huisarts. Indien 
gewenst vindt er overleg plaats met 
de verzorger c.q. trainer van de 

club/vereniging. De screening en 
behandelingen binnen het sport-
spreekuur worden vergoed door de 
zorgverzekeraars, mits er een aan-
vullende verzekering voor fysiothe-
rapie is afgesloten. 

Voor sporters > 18 jaar geldt dat de 
vergoeding uit de basis verzekering 
komt. Voor andere lichamelijke 
en niet sportgerelateerde klachten 
staat er op alle dagen een team van 
gespecialiseerde fysiotherapeuten 
voor u klaar om u van uw klachten 
af te helpen. Team de Boombosch. 
www.deboombosch.nl, Volg ons 
ook op twitter @deboombosch. 

mailto:amolendijkboeken@outlook.com
mailto:amolendijkboeken@outlook.com
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Badkamers     Keukens     Wand- vloertegels     Wellness    en meer...

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

Badkamers, 
keukens en 

tegels 

40 jaar

5000 m2

showroom

Kom langs of maak online een 
afspraak op gijsbertsbv.nl

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

A.

F.

D.

B.

B.

E.

E.

C.

Een inbraak heeft helaas grote inpact op je
gevoel van veiligheid. Bescherm daarom je huis
tegen ongewenst bezoek.

JOUW DEUR DE VEILIGSTE
VAN NEDERLAND! VERGEET

JE ACHTER-
DEUR NIET!

Overheerlijk, onbeperkt 
Asian tapas eten

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

Dinsdag t/m donderdag  2 PERSONEN € 35,00 
Vrijdag t/m zondag  2 PERSONEN € 40,00

Tegen inlevering van deze bon speciale aanbieding geldig t/m 30 november 2016
reserveren gewenst

�

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

Kinderen 4 t/m 11 jaar Leeftijd +  € 2,-

Suikerontharen � Schoonheidsbehandelingen met 100% natuurlijke producten � Huidproblemen 
Voedingscoaching � Coolsculpting � Caption Nagels � Facelifting  en rimpelcorrectie

Veenhuisweg 47, 7391 TR Twello | info@twellnesstwello.nl | www.twellnesstwello.nl | T 0571-273822

Een beter figuur door Coolsculpting
Hebt u vetrolletjes op plaatsen waar u dat niet wilt? Onderhuids 
vet definitief verwijderen in slechts 3 behandelingen door 
vetcelbevriezing. Maak een afspraak voor een gratis infogesprek.

Herfstpower
Gezichtsbehandeling vol mineralen die de 
huid weer energie geven om te herstellen 
van de zomer en voor te bereiden op de 
winter. Mét een gratis zakje mineraalrijke 
herfsthee voor de innerlijke ondersteuning.

Nu voor €275.00
Kuurbehandeling  (3x behandeling)

€45.00
Gezichtsbehandeling

+ gratis zakje 
mineraalrijke 
herfsthee

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl
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Skydive-instructeur John Verduin 
in Paracentrum herdacht 
TEUGE.- Maanden was hij onvindbaar. In mei kwam hij ineens niet 
meer opdagen. Iedereen hoopte op een goede afloop, maar vreesde 
naarmate de tijd verstreek, het ergste. Onlangs kreeg de familie te ho-
ren dat het dode lichaam van John Verduin (54) vlak na zijn aankomst 
in Slowakije was gevonden en begraven. Door DNA-onderzoek is hij 
uiteindelijk geïdentificeerd. De toedracht zal een raadsel blijven. 

John had in Arnhem een kaartje naar 
Koblenz (Duitsland) gekocht, zo 
bleek later. Zijn paspoort en telefoon 
had hij thuis gelaten. Acht dagen na 
zijn verdwijning werd zijn levenlo-
ze lichaam in Slowakije in de buurt 
van een spoorlijn gevonden. Via de 
database van vermiste personen van 
Interpol en een DNA-match is enige 
maanden geleden vast komen te 
staan dat het om John Verduin gaat. 

In groten getale is men in het Para-
centrum verschenen om nu afscheid 
van John te nemen. Zijn zus, die in 
geen jaren contact met hem heeft 
gehad, is zichtbaar aangeslagen als 
zij vertelt over hun gezamenlijke 
jeugdjaren. Zijn ansichtkaarten, 
die zij ontving gedurende zijn ma-
rinierstijd en bewaarde, zijn voor 
haar dierbare herinneringen. Ook 
Edwin Boerkamp, die hem op 11 
mei tijdens een bestuursvergadering 
voor het laatst heeft gesproken, is 
aangedaan. Juist in de afgelopen ja-
ren had hij met hem een band opge-
bouwd. “Hij stond altijd open voor 
vernieuwing en verbetering”, bena-
drukt Edwin, “in de eerstvolgende 
vergadering zullen verbeterpunten 
van John besproken worden.” Ook 
Martin Bereschot, zijn huurbaas 
(John huurde sinds 10 jaar de helft 

van diens boerderij) spreekt van een 
groot gemis. Hij mist hem als per-
soon, als vriend en als enthousiaste 
‘hulp’ op de boerderij, waar hij al 
in de vroege ochtenduren om 4 uur 
als eerste de dieren verzorgde. “Hij 
was niet erg spraakzaam en daarom 
moeilijk te peilen”, zegt Bereschot, 
“maar betrouwbaar en bescheiden. 
Hij had een uitgesproken plichtsbe-
sef en klaagde nooit”. De afscheids-
bijeenkomst acht hij van groot be-
lang: “Hoop maakt nu plaats voor 
berusting”, zegt hij, “en wij kunnen 
nu dan eindelijk een periode van 
onzekerheid afsluiten”. Peter Smit, 
financieel manager Paracentrum 
Teuge, sluit af met de woorden, dat 
iedereen vanaf 13 mei tussen hoop 
en vrees heeft geleefd en na verloop 
van tijd bang was, nooit meer iets 
van of over John te horen. Hij bena-
drukt blij te zijn dat men nu – nadat 
John was gevonden – deze onzekere 
periode op een waardige manier in 
een bijeenkomst kan afsluiten. Op 
een scherm geprojecteerde beelden 
laten een stralende John zien, die 
helemaal opgaat in zijn passie. Ook 
van  zijn graf in Slowakije, vlak over 
de grens bij Oostenrijk, zijn er beel-
den en er is duidelijk te zien, dat hij 
met respect is begraven. Bloemen op 
zijn graf en een houten kruis met het 
opschrift ‘Neznamy’ (onbekend), ge-
tuigen ervan. 

Een prachtige bijeenkomst met emo-
tionele toespraken en sfeervolle 
muziek. Met veel indrukken en dier-
bare herinneringen aan een markant 
persoon, die zeer geliefd was en erg 
wordt gemist. 

Welpen Scouting Gelre Groep 
houden van de herfst

TWELLO.- Jongens en meisjes van 7 – 
11 jaar worden bij alle scoutinggroe-
pen in heel Nederland “welpen” ge-
noemd. Scouting Gelre Groep Twello 
heeft twee welpengroepen: een meis-
jesgroep die elke zaterdagochtend om 
10.00 uur bijeenkomt en een gemeng-
de groep die elke zaterdagmiddag om 
14.00 uur bij elkaar komt. Scouting, 
dat klinkt mooi, maar wat doe je nou 
eigenlijk bij scouting?

 Welpen scouting Gelre Groep houden van de herfst.

Neem nou vorige week. Het thema 
was “gezond en veilig”. De welpen 
gingen zelf gezonde hapjes maken 
en … natuurlijk ook lekker opeten. 
Hierna hebben ze blaas-tafelvoetbal 
gedaan, voor gezonde longen. Tot slot 
gingen de welpen nog lekker even 
naar het bos om een spel te doen en 
daarna herfstspulletjes te verzamelen 
(zie de foto) die volgende week dan 
weer gebruikt worden. Dat is scou-

ting. Een programma volg afwisseling 
en uitdaging. Als het even kan elke 
week een  andere activiteit. Zo staan 
ook speurtochten, sport en spel, vuur-
tje stoken, popcorn bakken, creatieve 
activiteiten op het programma even-
als (weekend)kampen. Naast plezier 
maken leer je er ook veel. Over de 
natuur, samen spelen, rekening hou-
den met elkaar en respect hebben 
voor elkaar. Zo ontwikkelen kinde-
ren zich op een natuurlijke manier 
tot zelfstandige mensen en krijgen 
ze de ruimte om te ontdekken en te 
leren. Het leidingteam is deskundig 
en enthousiast. Scouting Gelre Groep 
heeft een fraai clubhuis met een mooi 
speelveld. Het bos is vlakbij en daar 
gaan de welpen ook vaak naar toe. 
Het clubhuis ligt aan de Stinzenlaan 
80 in Twello. Lijkt het jou wel wat om 
ook mee te doen met scouting? Kom 
dan gewoon op zaterdag om 10.00 
uur (meisjes) of 14.00 uur (jongens en 
meisjes) naar het clubhuis. De eerste 
paar keer mag je gratis en vrijblijvend 
meedoen. Kijk voor meer informa-
tie en foto’s over de welpen op de 
website van scouting Gelre Groep, 
www.gelregroep.nl  Ook op Facebook 
(www.facebook.com/scoutingtwello) 
kun je de activiteiten van scouting 
Gelre Groep volgen, als je onze pa-
gina ‘leuk’ vindt. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat 
van de Gelre Groep: 06 – 163 77 225.

Vermiste en gevonden 
huisdieren

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Bosgeelster 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
Bruin/zwart gevlekte poes, wat wit 
om het bekje: Bosgeelster, Twello.
Rood/witte gecastreerde kater, rood 
op de kop, vlek op het bekje, vlek-
ken rug, loopt mank met de linker-
voorpoot, vermist sinds half augus-
tus: Dijkhofstraat, Twello.

Gevonden
Grijs gestreept kitten, 3 á 4 maanden 
oud: Elsbosweg, Klarenbeek.

meer informatie op www.intwello.nl

griezeldisco
trick or treat

griezelspeurtocht

schminken

durf jij ook te komen?

laat je schminken tot echte griezel 

(beperkt plaats)

speur alle griezels en win een leuke prijs

kom als afsluiting samen spoken met de griezels

traktatie voor verklede kinderen bij winkeliers

griezelen
vrijdag 28 oktober
van 18.00 - 21.30 uur

deelname is gratis 
(beperkt plaats)
opgeven voor
 26 oktober 

via info@intwello.nl 

http://www.gelregroep.nl
http://www.facebook.com/scoutingtwello
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl
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MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

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

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

Betrouwbare zorg voor uw dierwbare zorg voo uw dier u

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

Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.

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

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

BROEKSTRAAT 37, KLARENBEEK
INFO@SMELTINK.COM

Het is weer tijd 
voor (stamppot)

buffetten
Kijk ook eens op

www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

Klarenbeekseweg 87, Tel. (055) 301 12 82
www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

KLARENBEEKSEWEG 93
7381 BE KLARENBEEK 

TEL 055 3011286 

INFODENIEUWEZWEEP.NL 
WWW. DENIEUWEZWEEP.NL

Nicolle Mode al 25 jaar 
een vertrouwd adres
 

Het jubilerende team van Nicolle Mode met 
v.l.n.r. Martha, Arie en Bianca.

TWELLO.- Nicolle Mode verkeer-
de het afgelopen weekend in feest-
stemming, het 25 jarige bedrijfsju-
bileum was voor Arie, Martha en 
Bianca Nikkels een goede reden 
om dit heugelijke feit te delen met 
haar clientèle. De damesmode spe-
ciaalzaak, die vanaf 1991 aan de 
Duistervoordseweg is gevestigd, 
had voor deze feestelijke gelegen-
heid drie dagen ingepland waar 
voor de klant extra veel voordeel 
viel te behalen middels tal van 
leuke aanbiedingen. Nicolle Mode 
is een sfeervol ingerichte win-
kel waar service en vakkundig-

heid hoog in het vaandel staan. 
Bij Nicolle Mode vindt u een rui-
me keus in sprankelende mode 
voor de vrouw van nu. Stijlvolle 
dameskleding in de merken En-
joy, Angels, Expresso, Dreamstar, 
Cecil, NED, Soya, Sandwich enz. 
enz. 
Het modeteam van Nicolle Mode 
staat klaar om u behulpzaam te zijn 
bij het vinden van de juiste com-
binaties in blazers, blouses, jur-
ken, broeken, truien, vesten enz. 
Nicolle Mode
Duistervoordseweg 8
Twello.

Meer dan vlaaien
Limburgia al 17,5 jaar een begrip in Twello e.o.

Limburgia biedt naast vlaaien ook 
een ruime keus in z.g. Verwenge-

bak, Petit four en Oranjegebak.

TWELLO.- Op 5 zaterdag novem-
ber is het al weer 17,5 jaar geleden 
dat Sjonnie en Pepita Denekamp 
de deuren openden van Vlaaispeci-
aliteiten Limburgia aan de Duister-
voordseweg in Twello. Het was in-
middels de achtste vestiging van de 
snelgroeiende winkelketen vlaaispe-
cialiteiten Limburgia. In de beginja-
ren waren het in hoofdzaak vlaaien 
die werden aangeboden, door de 
grote vraag naar andere artikelen is 
inmiddels het assortiment enorm 
uitgebreid. De vlaaienspecialist gaat 
met de tijd mee, er zijn momenteel 
70 fysieke winkels in Nederland die 
over een website beschikken. 

Limburgia tegenwoordig meer 
dan vlaai
Naast het vaste assortiment vlaaien, 
zo’n 60 stuks, zijn er nu ook volop 
slagroomtaarten, fototaarten, ge-
bak, Petit four met en zonder logo’s, 
cheesecake enz. verkrijgbaar, ook 
is er een geweldige keus in party 
hapjes en salades. Voor diegenen 
die een speciaal dieet volgen heeft 

Limburgia diverse soorten suiker-, 
lactose en glutenvrije artikelen in de 
winkel, en als extra service zijn deze 
allemaal als eenpersoons portie ver-
krijgbaar. 

Herfstactie
Voor vaste klanten en natuurlijk ook 
voor hen die Limburgia nog niet 
kennen, is er tot en met zaterdag 
29 oktober een speciale Herfstactie 
met tal van lekkere en leuke aanbie-
dingen. Deze aanbiedingen worden 
vermeld op de folder die afgelopen 
week huis-aan-huis is verspreid. Be-
stellingen die via de website www.
limburgiavlaai worden gedaan zul-
len in de winkel verrekend worden 
met deze aanbiedingsprijzen. 

Kopje koffie of cappuccino     
In de winkel van Limburgia kunt 
ook terecht voor een heerlijk kopje 
koffie of cappuccino, een glas thee 
of lekkere warme chocolademelk. 
Profiteer nu van een geweldige aan-
bieding n.l. twee maal koffie of thee 
met een overheerlijke punt yoghurt 

bosvruchten verwentaart voor de 
speciale prijs van 4,25 euro.

Hapjes en salades
Vraag ook eens in de winkel naar 
de speciale hapjes en salades voor 
b.v. een verjaardag, party of recep-
tie. Bij Limburgia geven ze u graag 
vrijblijvend uitleg over deze moge-
lijkheden. U vindt Limburgia aan de 
Duistervoordseweg 9 in Twello. Elke 
werkdag geopend van 07.00 uur tot 
17.30 uur en zaterdag van 08.00 uur 
tot 16.00 uur.

Oortveldruiters goed op dreef

Eline met Tyson.

EMPE.-  Zowel op zaterdag als op 
zondag bestond de mogelijkheid 
om proeven te rijden in de klassen 
BB t/m M2 voor paarden. 

Op zaterdag in de klasse L2 werd 
Corine Smies met Fatboy 2e en 3e 
. In de klasse L1 was er een 1e en 
een 3e plek voor Karlijn Hendriks-
Brands met Caydo, een 3e en een 
1e prijs voor Leonie Verkerk met 
Angel en een winstpunt voor Lou-
lou Verbeek met Ulian. Op zondag 
in de klasse B een 3e prijs voor 
Emeé Kistemaker met Matcho en 
een 4e en een 2e  prijs voor Cindy 
Boskamp met Caydo. In de gecom-

bineerde L1/L2 klasse reed Linda 
Buunk met Betrina twee nette L2 
proeven, goed voor de 3e en de 1e 
plaats. Eline van Roemburg reed 
voor het eerst in de klasse M1 met 
Tyson en werd 1e en 2e met drie 
winstpunten.

Jikke Verwaijen ging naar Arnhem 
met twee pony’s. Met Happy Feet 
verdiende ze twee winstpunten in 
de klasse L1 DE en een 1e prijs, met 
Mike startte ze voor het eerst in 
de M1 DE klasse en nam ze gelijk 
een winstpunt mee naar huis. Amy 
Xhofleer werd met haar C pony 
Bailize 2e in de klasse L2 CDE.

http://www.limburgiavlaai
http://www.limburgiavlaai
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Opening nieuwe Expert

Voldaan gevoel

De gezellige koffiecorner. 

Een droom is in vervulling gegaan. 

Geniet langer van het 
buitenleven
REGIO.- Met de juiste inrichting van het terras bepaal je zelf wanneer 
het buitenseizoen begint en eindigt. Bij Ambiance Dekazon ben je daar-
voor op het juiste adres. In de uitgebreide showroom vind je een zéér 
uitgebreid assor-
timent producten 
die je helpen zo 
lang mogelijk van 
het buitenleven te 
genieten: van vaste 
glazen daken tot 
flexibele overkap-
pingen van textiel, 
PVC of aluminium 
lamellen. Uiter-
aard met een uitge-
breid aantal opties 
zoals ingebouwde 
verlichting, ver-
warming en (flexi-
bele) glazen wan-
den.

Er zijn dus nogal wat mogelijkheden voor het creëren van de ideale buiten-
ruimte. Bij Ambiance Dekazon nemen we graag de tijd om onze klanten goed 
te informeren en begeleiden in hun keuze; op die manier zorgen we ervoor 
dat ze de juiste keuze maken en jarenlang genieten van hun aanschaf. 

Geniet deze winter nog van een overdekt terras
Door nu te kiezen voor een overdekt terras kun je deze winter al genieten van 
diverse voordelen. Zo komt er minder kou naar binnen door de tuindeur, heb 
je de gehele winter een schoon en droog terras en geniet je nog lekker buiten 
van de laatste mooie dagen. En je weet zeker dat je volgend voorjaar al vanaf 
de eerste dag geniet van het buitenleven!

Over Ambiance 
Ambiance is met 38 vestingen de grootste (franchise)keten van Nederland. 
Daardoor profiteren klanten van Ambiance van zekerheid, de allerbeste 
prijs/kwalitietsverhouding en een zéér uitgebreid assortiment zonwering, 
terrasoverkappingen, raamdecoratie, binnenzonwering, rolluiken horren en 
patiodaken. Het assortiment bestaat uit in Nederland geproduceerde pro-
ducten onder het Ambiance-label aangevuld met producten van Europese 
A-merken zoals Luxaflex®, weinor, Roma, Renson en Verosol. Ambiance 
neemt u graag alle zorgen uit handen, van professioneel advies tot vakkun-
dige montage door eigen monteurs. Hierdoor is Ambiance dé specialist in 
zonwering en buitenleven in Nederland. 

Terrasoverkappingshow 
vrij. 28 & zat. 29 oktober

TERRASOVERKAPPINGENLAMELLENDAK

PVC-VOUWDAK TEXTIELDAK

UITVOERBAAR MET GLAS OF POLYCARBONAATTRAPLOOS REGELBARE LAMELSTAND

WATERDICHTE VOUWDAKEN PERGOLASYSTEEM MET ZONWERING

Profiteer van ons weer

www.ambiancedekazon.nl

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E  info@ambiancedekazon.nl

D E K A Z O N
Z O N W E R I N G

R O L L U I K E N

R A A M D E C O R A T I E

T E R R A S - 

O V E R K A P P I N G E N

K O Z I J N E N

Geniet langer van het 
buitenleven met een 
overdekt terras!
Met de juiste inrichting van je terras bepaal je zelf wanneer het 
buitenseizoen begint en eindigt. Bij Ambiance ben je daarvoor 
op het juiste adres. Want in onze showroom vind je een zeer 
uitgebreid assortiment producten die jou helpen zo lang mogelijk 
te genieten van het buitenleven; van vaste glazen daken tot 
flexibele overkappingen van textiel, PVC of aluminium lamellen. 
Uiteraard met een uitgebreid aantal opties zoals ingebouwde 
verlichting, verwarming en (flexibele) wanden. 

Benieuwd naar hoe een oplossing van Ambiance jou kan helpen 
maximaal van je tuin te genieten? Kom dan naar onze showroom! 
Daar kan je ons ruime assortiment 
buitenlevenproducten zelf ervaren én 
krijg je altijd een vakkundig advies!

TWELLO.- Als je na ruim vijf we-
ken van opgerolde mouwen en 
noeste arbeid informeert naar zijn 
gevoelens, dan reageert een stra-
lende Martin Holleboom spon-
taan: “Voldaan!” Zegt hij uit volle 
overtuiging. Het hele team, inclu-
sief zijn vrouw, denken daar pre-
cies zo over, want iedereen heeft 
naast het runnen van de oude 
zaak hard meegeholpen om dit te 
realiseren. Met deze toekomstge-
richte winkel is een droom in ver-
vulling gegaan. 

Met trots kijkt iedereen naar het 
nieuwe megagrote pand en de prach-
tige passage. Vorige week was de 
opening en alleen al op de dinsdag-
avond kwamen er 700 tot 800 man 
over de vloer. “Vanaf 17:00 tot 20:00 
uur ben ik bezig geweest met han-
den schudden’, lacht Martin, “en 
we werden overgoten met uitslui-
tend positieve reacties.” Met name 
één opmerking is in zijn gedachten 
blijven hangen toen een bezoeker 

opmerkte: “Ik waan me in Amerika 
met een dergelijke megagrote zaak 
en deze prachtige passage!”
Ook afgelopen vrijdag was het weer 

druk en mochten 
de klanten en be-
zoekers voor de 
tweede keer ge-
nieten van gratis 
poffertjes. En te-
genwoordig kan 
men van een over-
heerlijk kopje kof-
fie genieten in de 
gezellige koffiecor-
ner en daar wordt 
gretig gebruik van 
gemaakt. Diverse 
vertegenwoordi-
gers van allerlei 
merken lopen op 
deze dag ook een 

dagje enthousiast mee en er zijn 
vele demonstraties. Je kijkt je ogen 
uit bij binnenkomst, want er is veel 
meer keuze en heel veel voorrad. 
“Ik zie steeds meer mensen - ook 
jongeren - in de zaak, die in plaats 
van via internet een bestelling te 
doen, liever zaken willen aanraken, 
voelen en proeven. Daar hoort ook 
persoonlijke informatie en voorlich-
ting bij”, legt Martin uit, “dat ervaart 
men toch als belangrijke basis voor 
een goede aankoop.” Een dame, die 
al een tijdlang aan het rondkijken 
is, zwaait enthousiast: “Een wande-
ling door deze zaak is net een klein 
avontuur. Je ontdekt steeds nieuwe 
dingen. Alles is hier gewoon aan-
wezig. Wat fijn dat we het dorp niet 
meer uit hoeven en alles gewoon in 
Twello kunnen aanschaffen. Als dat 
geen compliment is……..
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*Geldig bij boekeningen t/m 30 november 2016. Niet geldig in combinatie met andere acties tijdens de feestmaand

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief op www.5skincare.nl 
en loot mee voor een fantastische prijs!

Gecertif iceerd Special ist

Rijksstraatweg 173  | 7391 ML Twello | M 06 - 11 37 80 82

NO5 SKINCARE BESTAAT 1 JAAR
2 november is het precies een jaar geleden dat No 5 skincare haar salon opende. En dat 

willen we graag met u vieren. We maken van de hele maand een heuse feestmaand. 

Boek nu een behandeling

FULL BODY
SPRAYTAN

2e persoon gratis 
full body spraytan*

Boek nu een behandeling

MEDIK8 90 MIN.

TREATMENT

gratis verven van de
wimpers en wenkbrauwen*

Boek nu een behandeling

WIMPER
EXTENSIONS

25% korting op de 
2e behandeling*

VOORSTER NIEUWSSPORT
Activia
Zondag 30 oktober
14.00 ABS 1 – Activia 1
11.00 Activia 2 – Dalfsen 2
11.30 Orderbos 2 – Activia 3
09.30 Beekbergen 3 – Activia 4
Vrouwen
10.30 Activia–Heino VR

Terwolde
Zondag 30 oktober  
14.00 Terwolde 1 – Raalte 1
11.30 Terwolde 2 – WSV 6
11.15 Alexandria 3 – Terwolde 3 
09.30 Apeld. Boys VE1 – Terwolde 
VE1
09.30 Terwolde VE2 – Wissel VE1
Vrouwen
11.30 WWNA 1 – Terwolde 1

Teuge
Zaterdag 29 oktober
15:00  ’t Harde 1 - Teuge 1
14:45 Berkum 4 - Teuge 2
14:30 Teuge 3 - Gazelle 2
14:30 Groen Wit 7 - Teuge 4
11:45 De Gazelle 4 - Teuge 5
Vrouwen
14:30 Teuge/Voorwaarts 1-Sparta 
Nijkerk 2
 

Twello
Vrijdag 28 oktober
Zaalvoetbal Zuiderlaan
19.30 Twello 6 – Davo 4
20.30 Twello 3 – Davo 2

21.30 Twello 2 – Oranjeboys 3
Zondag 30 oktober
Veldvoetbal
10.00 Twello 6 – V & L 3
10.00 Twello 4 – Wijhe’92 6
10.00 Twello 3 – Rob.& Vel. 5
10.30 Twello 2 – Beekbergen 2
14.00 Twello 1 – Doesburg 1
 

V en L
Zondag 30 oktober
09:30 V en L VE1 - SSA Epse Gorssel
Combinatie VE1
10:00 V en L 2 – Albatross 3
10:00 Twello 6 - V en L 3
14:00 UD 1 - V en L 1

Voorwaarts
Zondag 30 oktober
14.00 Colmschate 1-Voorwaarts 1
11.00 RKHVV 2-Voorwaarts 2
11.30 Voorwaarts 3-Groen Wit 2
10.30 Schalkhaar 3-Voorwaarts 4
10.00 Vaassen 3-Voorwaarts 5
11.30 Voorwaarts 6-Vaassen 2
09.45 SDOL 3-Voorwaarts 7
11.30 Voorwaarts 8-Epe 4
09.30 Voorwaarts 9-WSV 10
09.30 Voorwaarts 10-AZC 6
09.30 Voorwaarts 11-Vaassen 5
10.00 Emst 3-Voorwaarts 12

Voorst
Zondag 30 oktober
14:00 Beekbergen 1 - Voorst 1
10:00 Voorst 2 - Socii 2
10:00 Epe 5 - Voorst 3
10:00 Basteom 6 - Voorst 4

Vader en zoon bij EK enduro Harfsen
REGIO.- Vrijdag 28 en zaterdag 29 
oktober wordt het EK enduro te 
Harfsen verreden.  Dit tweedaagse 
evenement is de finale van het Euro-
pees kampioenschap. Dit is een bij-
zondere aangelegenheid, aangezien 
een EK finale zelden in Nederland 
wordt verreden. Het belooft dan 
ook een spektakelstuk te worden. 
Het deelnemersveld bestaat uit zo’n 
driehonderd rijders die vanuit alle 
uithoeken van Europa naar Harfsen 
komen om de nog onbekende kam-
pioen te kunnen worden. Het is mo-
torclub Hamac dan ook gelegen om 
er een spektakelstuk van te maken. 
De route die wordt gereden is een 
ronde van negentig kilometer door 
de bossen en velden rondom Harf-
sen. Maar liefst vier uitdagende 
tijdsproeven, met daarin uitdagende 
hindernissen en obstakels, moeten 
er per ronde worden afgelegd. Na 
zes uitputtende rondes, verdeelt 
over twee dagen, zullen de kampioe-
nen bekend zijn. Aansluitend zal er 
in de feesttent de huldiging en een, 

verzorgd door De Weerd uit Voorst,  
ter afsluiting van dit evenement zijn.
Aan het deelnemersveld zijn Hans 
en zoon Chiel voor de Poorte toe-
gevoegd. De gebroeders  Erik-jan en 
Olof Klomps en teamgenoot Eric Pe-
ters zullen ook bij de strijd aanwezig 

zijn. Hierbij is de Worp, Steenenka-
mer en Tonden goed vertegenwoor-
digd.  
Meer informatie over dit gratis toe-
gankelijke evenement is te vinden 
op de website van Motorclub Hamac 
te Harfsen. www.mxharfsen.nl 

ZVV Minioren presteren weer erg goed
REGIO.- Achttien jonge zwemmers 
van ZVV deden zaterdag 15 okto-
ber mee aan het Miniorencircuit en 
hebben daar erg goed gezwommen. 
De ZVV-zwemmers kwamen uit op 
maar liefst 23 afstanden. 
Veel jonge zwemmers hebben deze 
dag voor het eerst bepaalde afstan-
den gezwommen, met goede resulta-
ten. Ook zijn er heel veel persoon-
lijke records verbroken.

Op de individuele afstanden wer-
den er negen bronzen, zes zilveren 

en maar liefst elf gouden medailles 
gewonnen door de ZVV’ers. Eén van 
de zwemsters was Lyke Bellert, uit 
Terwolde. Zij zwom voor het eerst 
de 200 meter vrije slag op wedstrijd-
niveau en een persoonlijk record 
op de andere afstand, de 100 me-
ter schoolslag. Met beide afstanden 
stond zij op het podium en mocht 
zij een gouden medaille in ontvangst 
nemen.
Deze wedstrijd maakt onderdeel uit 
van een reeks van acht wedstrijden, 
waarbij de zwemmers zich kunnen 

plaatsen voor de Gelderse Minioren 
Finale. Tijdens deze finale gaan de 
achttien beste zwemmers van Gel-
derland van start. Vier van deze 
voorronde-wedstrijden worden in 
het eigen zwembad De Koekoek in 
Vaassen gezwommen. De volgende 
voorronde in het eigen bad zal zater-
dag 17 december plaatsvinden.

De coaches kijken terug op prachtige 
prestaties. Laten we hopen dat de 
trend zich voort zet en dat ZVV zich 
talrijk zal plaatsen voor de finale.

http://www.mxharfsen.nl
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Veel belangstelling voor 
cursus Auto te water

TWELLO.- Afgelopen zaterdag werd 
de cursus Auto te water gegeven bij 
Zwembad de Schaeck. Deze cursus 
werd gegeven door Veilig Verkeer 
Nederland in samenwerking met 
de Gemeente Voorst en Duikschool 
divearound. Ruim 70 enthousiaste 
deelnemers hebben meegedaan aan 
het theorie- en praktijkgedeelte. Bij 
de theorie werden onder andere de 
4 stappen behandeld, wat te doen 
wanneer je met je auto te water gaat: 
verlichting aan, gordels los, zijraam 
open en dan eruit klimmen. Daarna 
was het tijd om richting het doelgroe-
penbad te gaan en in de auto te stap-

pen. Om de oefening zo realistisch 
mogelijk te maken werd er een echte 
auto gebruikt. De deelnemers gingen 
in groepen van vier in één auto het 
zwembad in. Doel is veilig en snel 
de auto en het water uit te komen. 
Om de veiligheid van de deelnemers 
te waarborgen waren er een aantal 
duikers van Duikschool Divers in 
het water om de mensen te begelei-
den. Verder stond er op buitenterras 
nog een kantelsimulator. Daar werd 
geleerd wat te doen wanneer je met 
je auto op de zijkant komt te liggen, 
of op de kop. Al met al een leerzame 
en leuke dag voor alle betrokkenen.

Kaarten bij Radstaake
VOORST.- De tweede kaartavond  van het seizoen van kaartclub ’t Pitje 
wordt gehouden op vrijdag 28 oktober, aanvang 19.30 uur. Iedere deelnemer 
ontvangt weer een prijs naar keuze en een gratis attentie. Inlichtingen: 0575-
502108

Goede start schaakclub team 3
Sporthal 
Jachtlust
Donderdag 27oktober
19:00-23:00 Volleybal competitie sv 
Voorwaarts senioren
Vrijdag 28 oktober
20:30-22:30 Zaalvoetbal KNVB com-
petitie sp. Teuge 
Zaterdag 29 oktober
09:10-13:00 Handbal competitie sv 
Voorwaarts junioren
13:30-20:00 Volleybal competitie sv 
Voorwaarts jeugd en senioren

VOORST.- Nadat Voorst 1 er alweer 
twee rondes op heeft zitten, moch-
ten op maandag 10 oktober de ande-
re teams van de Voorster Schaakclub 
de OSBO-competitie aanvangen. 
Voorst 2 speelt ook dit jaar weer in 
de 2e klasse en mocht openen tegen 
Dronten 1.  Het werd geen bevredi-
gende start met een 2,5-5,5 neder-
laag. Harry Schurink gaf anders wel 
het goede voorbeeld. Door nauw-
keurig combinatie spel wist hij zijn 
tegenstander opzij te zetten. Jeroen 
Nikkels wist een solide remise te 
spelen evenals Jacques van Gelder. 
Guido van Heuvelen heeft gezocht 
en gezocht, maar kon geen opening 
vinden en moest berustten in re-
mise. Daarmee was de koek voor 
de avond op, maar wel overbodig. 
Sjoerd Norberhuis en Tom Molewijk 

kregen beiden een winnende aan-
val om de oren. Anders was het bij 
Fred Corpeleijn, hij had een keurige 
stelling opgebouwd, maar liet zich 
foppen door zijn koningsstelling te 
verwaarlozen. Koen Molewijk stond 
zelfs een stuk voor, maar toen zijn 
tegenstander de laatste strohalmen 
aangreep, gaf Koen zijn toren weg en 
daarmee de partij. Volgende ronde 
beter is het credo.
Voorst 3 speelt dit seizoen wederom 
in de 3e klasse en wist juist uitste-
kend aan te vangen. Thuis werd met 
3,5-2,5 gewonnen van Ons Genoe-
gen 1 uit Almen. Rolf van Agtmaal 
debuteerde voor de Voorster Schaak-
club en deed dit uitstekend. Door 
een goede openingskennis wist hij 
zijn tegenstander te verslaan. Voorst 
kwam wel op achterstand doordat 

Daan Noordhuizen een foutje maak-
te in de combinatie en John Eekhuis 
een vrijpion niet kon stoppen. Bij 
Ons Genoegen speelde de heer Rik-
xoort mee. Met 96 jaren jong een zeer 
ervaren en gelouterde schaker. Dick 
Hoekman zag geen reden om hem te 
sparen toen hij de winnende combi-
natie gevonden had. Spannend met 
een 2-2 tussenstand en twee gelijk 
opgaande partijen. Maarten Jansen 
zocht naar een opening, maar leek 
te moeten berusten in remise. Toen 
zijn tegenstander een foutje maakte 
was het snel gespeeld en kon Maar-
ten het 3e punt scoren. Karl van ’t 
Hazeveld had nu genoeg aan remise 
om de overwinning veilig te stellen. 
Karl speelde gedecideerd richting 
remise waardoor de overwinning 
veilig was.

18:00-20:00 Voorwaarts heren 1 – 
VoCASA heren 2
Zondag 30 oktober
11:00-15:30 Handbal competitie sv 
Voorwaarts jeugd en senioren

Sporthal 
Zuiderlaan 
Vrijdag 28 oktober
19:30-22:30 Zaalvoetbal 
competitie KNVB sv Twello
Zaterdag 29 oktober
13:00-16:30 Basketbal competitie 
jeugd sv Twello

Jeugdteams Trias halverwege de competitie
Trias 1 – Kampenion 2
Marleen en Rick IJsseldijk ontvin-
gen samen met Stefan Selders de 
nummer 5 van de ranglijst: Kampe-
nion. Zelf stond dit Triasteam voor-
afgaande aan deze wedstrijd op een 
verdienstelijke derde plaats. Tijdens 
de eerste partijen wist alleen Rick te 
zorgen voor een winstpartij. Kampe-
nion zette het Twellose team goed 
onder druk en wist zeer verrassend 
punten te pakken. Na de dubbel be-
gonnen ook Stefan en Marleen ster-
ker te spelen, maar helaas wisten zij 
dit niet om te zetten naar winstpar-
tijen. Rick kon met nog twee win-
nende wedstrijd ervoor  zorgen dat 
Trias niet kansloos ten onder ging. 
Eindstand 3 – 7. Ondanks dit verlies 
stijgt dit team wel naar een eerste 
plaats. De concurrentie van Trias 
had immers al een week eerder een 
5de competitiewedstrijd gespeeld.

Trias 2 – TTV Zwolle 2
Het tot nu toe onverslaanbare twee-
de team van TTV Zwolle mocht het 
afgelopen zaterdag opnemen tegen 

Trias 2: Sebastiaan van der Scheer, 
Jasper Heil en Toine Hulshof wilden 
voorkomen dat Zwolle ook hun 5de 
wedstrijd van dit seizoen winnend 
afsloot. Zwolle begon sterk en won 
hierdoor hun eerste twee wedstrij-
den. Toine deed in zijn eerste en-
kelspel iets terug en won verdien-
stelijk! Daarna wist hij ook samen 
met Sebastiaan het dubbelspel te 
winnen. Vervolgens nam Zwolle 
weer het initiatief in handen. Hier-
tegen waren Sebastiaan en Jasper 
niet bestand. Toine daarentegen had 
een goede vorm, en kon het Zwolse 
team lastig maken met zijn spel. Hij 
won al zijn 3 partijen. Eindstand: 4 
– 6.

Trias 3 – DTS 4
DTS uit Enschede kwam op bezoek 
in Twello om het op te nemen tegen  
Nina Roman, Amber Schierholz en 
Femke van Schaik. Vorige week had 
Nina een ranglijsttoernooi gewon-
nen in Hoorn, hiermee verdiende zij 
een B-licentie. Dit is een prestatie 
van formaat! Haar goede vorm wist 

ze ook door te trekken bij Trias. Zij 
begon de wedstrijd in het Triaspant 
met een duidelijke overwinning. 
Dit gaf haar teamgenoten meer spi-
rit. Amber en Femke wonnen ook 
hun eerste twee wedstrijden. Op 
het laatst, toen de overwinning al 
lang binnen was voor Trias lieten de 
dames slechts twee punten liggen. 
Eindstand 8 -2.

Trias 4 – DTS 6
Levi van Hunnik, Nick Selders en 
Loes van de Kamp speelden een tafel 
verder ook tegen een team van DTS. 
Om aansluiting te krijgen met de 
bovenste plaatsen in de 4de Klasse 
moest dit Triasteam een goed resul-
taat boeken. Het team ging daarom 
ook fris van start. Na het dubbelspel 
stond er een 3 -1 voorsprong op het 
scorebord. Dit bracht het trio ver-
trouwen en ging het vrolijk door met 
partijen winnen. Alleen in wedstrijd 
8 wist het team uit Enschede nog 
een punt te pakken, maar dit mocht 
de vreugde van het Triaspubliek niet 
bederven. Eindstand 8 – 2.

Schoolvoetbaltoernooi kampte 
met veel regen
TWELLO.- De dag van het 4x4 schoolvoetbaltoernooi voor scholen in de gemeente Voorst begon woensdag 19 ok-
tober met veel regen. De 11 teams van groep 3 en 4 begonnen om 09.00 uur aan hun wedstrijden op de velden van 
SV Twello. Zo’n 2 uur later was het team De Knokkers van de Martinus als eerste geëindigd. Om 11.15 uur begon-
nen groep 5/6 met 18 teams (waarvan 2 meidenteams) aan hun wedstrijden. Een enkele regenbui en ongeveer 40 
wedstrijden later bleek Het Team van de Kleine Wereld het sterkste. Vanaf 14.00 u speelden 15 jongensteams en 11 
meisjesteams voor hun overwinning. Ruim 60 wedstijden later was het jongensteam De Vuurboys (De Kopermolen) 
en het meisjesteam de Witte Flamingo’s (Kleine Wereld) kampioen.

Uitslagen:
Groep 3/4 (jongens en meisjes)
De Knokkers (Martinus)
Martinus United (Martinus)
De Rode Tijgers (De Hietweide)

Groep 5/6 (jongens en meisjes)
Het Team (De Kleine Wereld)
De Gouden Beker (De Hietweide)
De Knallers (De Kopermolen)

Groep7/8 (meisjes)
Witte Flamingo’s (De Kleine Wereld)
De Cupcakes (Martinus Bussloo)
Powergirls (De Hietweide)
 
Groep7/8 (jongens)
De Vuurboys (De Kopermolen)
De Oranjeboys (Martinus Bussloo)
SV Bal op het Dak (Hagewinde)

Winnaars Tien over Rood 
biljarttoernooi de Scherpenhof

TERWOLDE.- In de week van 10 t/m 15 oktober vond weer het traditionele 
jaarlijkse Tien over Rood biljarttoernooi plaats in café de Saloon op recrea-
tiepark de Scherpenhof. Er deden 96 deelnemers mee, na de vier voorrondes 
plaatsten 24 van hen zich voor de halve finale en uiteindelijk bleven er 12 
spelers over voor de finale.
Na een spannende strijd in de finale eindigde de heer J. Schild uit Apel-
doorn op de eerste plaats. Voor de tweede en derde plaats moest er een 
barrage gespeeld worden, waarna J. Bergervoet uit Terwolde eindigde op de 
tweede plaats en F. Caspers uit Wezep op de derde plaats. 

Winnaar Meisjesgroep 7-8. 

Omloop 45 - Twello - (0571) 27 01 80



Vernieuwing, nieuwbouw, verse vacatures, SkyRegio TV vol fi jn ondernemersnieuws!
SkyRegio TV biedt veelzijdig nieuws voor werkgevers, werkzoekers 

en inwoners van de hele Stedendriehoek. Voorst is het economisch 

hart op SkyRegio TV. Nu dag en nacht te zien op www.voorst.tv en 

SkyRegio TV wordt ook uitgezonden op TV Apeldoorn, Deventer TV 

en onze kabelkrant in Voorst. Wat er te zien is, staat hieronder!

Rabobank Deventer verwierf callcenter
De Deventer gast is manager Bas Bruining. 
Vlakbij Twello komt een groot, nieuw klanten-
contactcentrum, een z.g. callcenter.

Schoneveld Breeding: 
meer ruimte nodig
Want het gaat goed met deze wereldkampioen 
plantenveredeling! Directeur Peter van de Pol 
wil bloemisten, maar ook de consument inspi-
reren. 

Wasco: splinternieuw 
distributiecentrum
Directeur Herold van den Belt is trots op zijn 
duurzame distributiecentrum. Wasco is met 
30 vestigingen één van de grootste technische 
groothandels in Nederland.

Vitalis, biologisch van zaadje tot slaatje
De grootste ter wereld in biologische groente-
zaden is gevestigd in…Voorst! Directeur Henk 
Haitsma legt uit, wanneer groente biologisch 
genoemd mag worden.

Aan de Stegge bouwt voor de RAI
Continental Car Parks is gespecialiseerd in 
multifunctionele parkeergebouwen, zoals de 
onlangs geopende RAI parkeergarage. Jeroen 
Drenth op fi lm.

Trimenzo: Trefpunt en Beweegtuin
Gerard Kupers over een andere vorm van 
vernieuwing. Het Trefpunt en de nieuwe Be-
weegtuin, onlangs geopend door Olga Com-
mandeur.

Jan de Croon adviseert kwaliteit
De Croon levert verbeterde diesel, voor de-
zelfde prijs. De Croon is een actief bedrijf, dat 
straks De Kar nieuw leven zal inblazen.

SNP adviseurs 
(voorheen Schimmel&Plante)
Nico van Zanten is partner en legt uit, dat de 
adviesfunctie bij accountants en fi scalisten 
steeds belangrijker wordt en geeft ook nog wat 
tips.

Veluws College
‘’Als je ’t naar je zin hebt, presteren leerlingen 
beter.’’ René de Jonge, directeur  Veluws Col-
lege over nieuwbouw en onderwijsvernieu-
wingen.

ziet u op 
de Kabelkrant:

Woensdag 26 okt. om 20 uur

Donderdag 27 okt. om 21 uur

Vrijdag 28 okt. om 19 uur

Zaterdag 29 okt. om 17 uur

Zondag 30 okt. om 11 uur

Maandag 31 okt. om 18 uur

Dinsdag 1 nov. om 10 uur

www.werken
invoorst.nu 

voor het nieuwste 
vacature-aanbod vlakbij

ook zaterdagavond 
29 oktober en 
zondagmorgen 
30 oktober 
op TV Apeldoorn
en elke dag, 
24 uur lang, op 
www.voorst.tv !



Europese festivals kiezen 
voor de zon van Bredenoord
Vooraanstaande en innovatieve festivals kiezen bewust voor duurzame 
energie, opgewekt met de Mobile Solar Plant van Bredenoord. Grote mu-
ziekfestivals in Europa, van Denemarken, Slowakije tot Pukkelpop in Bel-
gië. Festivals kunnen 95% besparen op brandstofverbruik en CO2-uitstoot 
door de Mobile Solar Plant, dankzij 150 m2 aan zonnepanelen.

Een spectaculair plaatje voor festivalbezoekers en een niet te missen state-
ment voor duurzame energie. De Mobile Solar Plant komt ingeklapt op de 
locatie aan en kan met de door Bredenoord ontwikkelde gepatenteerde uit-
klaptechniek binnen een uur operationeel zijn. Betrouwbare stroomvoor-
ziening is gegarandeerd en heeft zich bewezen o.a. in Afrika. Bredenoord 
loopt voorop bij de ontwikkeling van nieuwe stroomsystemen. Margien 
Storm van Leeuwen, manager New Business, marketing en communica-
tie: “Het is fantastisch om te zien dat de event markt kiest voor duurza-
me oplossingen. Festivals laten niet alleen de laatste trends wat betreft 
muziek en geluid zien, maar ook op het gebied van energie technologie.”  
Voor meer informatie over de Mobile Solar Plant kan men contact opnemen 
met Niels Sprenger.

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

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 een gratis fiets uitgeloofd. 

Vernieuwing, nieuwbouw, verse vacatures, SkyRegio TV vol fijn ondernemersnieuws!

Winnaar BBA Pumps 
Klanttevredenheidsonderzoek 2015
Onlangs was het zover, Erwin 
Brandstätter en Markus Grafeneder 
van  HABAU Oostenrijk waren te 
gast bij BBA Pumps in Nederland. 
Zij waren de gelukkige winnaars 
van het klanttevredenheidsonder-
zoek 2015 en wonnen een geheel 
verzorgde reis naar Nederland, in-
clusief luxe hotel en bedrijfsbezoek 
aan BBA.
 
HABAU heeft circa 80 dieselgedre-
ven BBA pompen in gebruik, men 
kent BBA Pumps al meer dan 15 
jaar en is erg tevreden. “ Sinds HA-
BAU met BBA Pumps zaken doet 
zijn er alleen maar dieselsets van 
BBA Pumps gekocht en zijn de Ita-
liaanse producten vervangen door 

de BBA pompen.” Tijdens de rond-
leiding door de fabriek zijn de heren 
onder de indruk van de logistiek en 
de “compactheid” van het produc-
tieproces. Het robotlassen, het over-

zichtelijke onderdelenmagazijn en 
ook de testinstallatie waarbij de vrij-
gekomen warmte wordt gebruikt voor 
het verwarmen van de productiehal 
spraken allemaal tot de verbeelding. 

Van Dalen is trots op hun Wasco-prestaties 
Wasco heeft een nieuw distributie-
centrum gebouwd op bedrijventer-
rein Ecofactorij, u kunt het zien op 
SkyRegio TV. Van Dalen Installatie-
techniek was bij dit project verant-
woordelijk voor de elektrische instal-
laties en de beveiligingsinstallatie. 

Van Dalen heeft meegedacht in 
oplossingen op gebied van toe-
gangscontrole, inbraak-, binnen- en 
buitenverlichting. Dit meedenken 
resulteerde in een korte bouwtijd. 
Wasco heeft duurzaamheid, net 
als Van Dalen, hoog in het vaandel 
staan. Er is LED verlichting aange-
bracht. Daarnaast zijn er laadpalen 
voor auto’s en oplaadpunten voor 
elektrische fietsen geplaatst. Het dis-
tributiecentrum is BREEAM excel-
lent opgeleverd. 

Intermontage realiseerde nieuwe 

FanStore bij Go Ahead Eagles
De samenwerking tussen Go Ahead Eagles en Intermontage/IBP Interieur-
bouw heeft opnieuw iets prachtigs opgeleverd.

De minimale ruimte waarop de 
Go Ahead-artikelen werden ver-
kocht, heeft plaats gemaakt voor 
een veel grotere en professionele 
FanStore. Naar het ontwerp van 
Martin Kleine Schaars van I’M archi-
tecten hebben Intermontage en IBP 
Interieurbouw de volledige inrich-
ting gerealiseerd. De hoofdzakelijk 
zwarte inrichting zorgt ervoor dat 
de rood-gele artikelen er prominent 

uitspringen. Menig supporter zal de 
verleiding niet kunnen weerstaan 
om een (impuls)aankoop te doen.                                                                                                                          
Het pronkstuk is natuurlijk de impo-
nerende balie. De vormen zijn geba-
seerd op een adelaar die zijn vleugels 
uitslaat. Dit maakt het plaatje van 
een eredivisie-waardige shop com-
pleet. Intermontage is met recht trots 
op dit eindresultaat en op de samen-
werking met Go Ahead Eagles.

Aan de Stegge bouwt achtste 
PostNL vestiging

Oud-medewerker Thermen 
Bussloo opent B&B op Bonaire
Jarl is zijn grootste droom achterna gegaan en is met zijn familie naar het 
zonnige Bonaire vertrokken voor het opstarten van zijn eigen B&B. Om ja-
loers op te worden!

Men kan overnachten op een toploca-
tie met duik- en snorkelplekken. Een 
zandstrand, restaurant of een gezellige 
bar: op loopafstand. Gasten van uit de 
hele wereld, gezelligheid, een infor-
mele sfeer en persoonlijke service. De 
unieke onderwaterwereld, prachtige 
natuur en witte zandstranden zorgen 
voor een onvergetelijke ervaring. 

Voor de Voorster Nieuws-lezers: 
www.bnbbonaire.com

Aan de Stegge Twello bouwt het 
nieuwe sorteer- en distributiecentra 
voor PostNL Pakketten in Nieuwe-
gein. Dit is inmiddels het achtste 
depot dat zij voor PostNL gaan re-
aliseren. 

Gestart is met het bouwrijp maken 
van het terrein. Deze nieuwe vesti-
ging krijgt een oppervlakte van circa 
9.500 m² sorteer- en distributiecen-
trum en 1.100 m² kantoorruimte. De 
totale bouwtijd bedraagt 35 weken. 
De afgelopen jaren realiseerde Aan 
de Stegge sorteer- en distributie-
centra in Sassenheim, Kolham, Den 
Hoorn, Goes, Opmeer, Halfweg en 
in Zwolle. Het Twello’se bedrijf is 
trots op deze achtste opdracht, die in 
2017 zal worden voltooid.



TERWOLDE, Beentjesweg 12A

Vraagprijs € 160.000,- k.k.

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

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

TWELLO, Rijksstraatweg 133A

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

TWELLO, Raccordement 120

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

TWELLO, Burg. van der Feltzweg 49A

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

TWELLO, Torenweg 3

Vraagprijs € 435.000,- k.k.

WILP, Postakker 3

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

TWELLO, Raccordement 117

AANGEKOCHT

TWELLO, Handelstraat 35

TWELLO, Voermanstraat 1

VERKOCHT

TWELLO, Duistervoordseweg 114

VERKOCHT

TWELLO, Scholtenshoek 3

VERKOCHT

TERWOLDE, Dorpsstraat 22

VERKOCHT

VERKOCHT

Word jij onze 
nieuwe collega?

Hydraulic Systems Engineering 
(HSE) Vaassen zoekt een fulltime 
carrosseriebouwer annex monteur.
Dus kun jij lassen en heb je 
interesse in elektrotechniek en 
hydrauliek, dan nodigen we jou 
graag uit voor een gesprek! 

Nadere informatie? 
Bezoek www.hsebv.nl voor de 
volledige sollicitatie of neem 
contact op met Jaap Zitman.

0578-615811
jaap.zitman@hsebv.nl

Montage

Carrosseriebouw

Hydrauliek

Elektrotechniek www.hsebv.nl

Lassen

Engineering

Besturingen

Maatwerk
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Griezelig lekker
Aan tafel metAnne

Nieuwe ledenvergadering SC Klarenbeek
KLARENBEEK.- Afgelopen 6 ok-
tober hield SC Klarenbeek de jaar-
lijkse Algemene ledenvergadering 
(ALV). Op de agenda stond aange-
kondigd dat er een voorstel was om 

de statuten te wijzigen. Na een korte 
discussie was deze vergadering una-
niem akkoord met het doorvoeren 
van de statuten wijziging. Om hier 
statutair een besluit in te kunnen 

BC Twello heeft de beker weer in bezit

V.l.n.r. Marli Uninge, Irma Kobussen, Gerben Wolbrink, Arnie Roskam.

TWELLO.- Dinsdag 18 oktober jl. 
heeft het badmintonteam van BC 
Twello de kampioensbeker van 
de ToonMagerCompetitie seizoen 
2015-2016 in ontvangst genomen. 
In het gloednieuwe Kulturhus de 
Spil in Lettele werd de beker uitge-
reikt door Bert Slinkman, voorzitter 
BV Lettele en organisator van de 
ToonMagerCompetitie. Na een jaar 
afwezigheid in deze competitie is 
BC Twello direct weer kampioen 
geworden in de hoogste poule (A) 
en nog ongeslagen ook.  Naast BC 
Twello mocht Badmintonclub La-
ren (BCL) dinsdagavond de beker in 
ontvangst nemen als kampioen van 
poule B. Zij mogen komend seizoen 
hun geluk beproeven in poule A als-
mede het 2e team van Twello. Veel 
strijd en passie zal tijdens de wed-
strijden ten toon worden gespreid 
tegen teams uit Heeten (BVH), Laren 
(BCL), Raalte (Koopman) en Zwolle 
(SVI). Gaat het BC Twello dit sei-
zoen lukken de beker in Twello te 
houden?

Mocht je interesse hebben om op 
maandagavond een shuttle te slaan, 
loop gerust binnen tussen 20.00 en 
23.00 uur in sporthal Jachtlust in 

Twello. Kijk voor meer informatie 
op website www.bctwello.nl of 
neem contact op met René Beem 06 
- 275 383 47.

Stamppottoernooi TC Teuge
TEUGE.- Zondagmorgen 13 novem-
ber om klokslag 10.00 uur is het 
weer zover! Het jaarlijkse Teugse 
tennistoernooi, waarbij stamppot, 
bokbier en natuurlijk ook tennis de 
sleutelwoorden zijn, gaat weer van 
start. Evenals vorige jaren geldt ook 
nu weer het dringende advies: geef 
je snel op want het toernooi is po-
pulair en zit zo vol. Opgeven kan tot 
en met 6 november. Je kunt je naam 
noteren op de inschrijflijst in de hal 
van ons clubgebouw. De inschrijf-
kosten bedragen slechts 10,- euro. 
Arjan Huisman tekent weer voor de 
organisatie en dat weet je dat je een 

gezellige, sportieve en smakelijke dag 
krijgt voorgeschoteld. Er worden al-
leen maar dubbelpartijen gespeeld. 
Het stamppottoernooi geldt traditi-
oneel als de afsluiting van een jaar 
vol mooie tennisactiviteiten bij ten-
nisclub Teuge. Er wordt alweer hard 
gewerkt en gesleuteld aan een nieuw 
programma voor 2017. Aantrekkelijk 
voor jong en oud. Wilt u meer weten 
over de tennisclub Teuge, kijkt u dan 
even op onze website: www.tennis-
clubteuge.nl. Of like ons op onze Fa-
cebookpagina: Tennisclub Teuge. Tot 
ziens op zondag 13 november. U bent 
van harte welkom.

Sportieve ontmoetingen 
voor senioren uit regio
 

Gezellig elkaar ontmoeten en sjoelen. 

POSTERENK.- Sinds dit najaar vin-
den in gebouw “Bethel” in Posterenk 
Ontmoetingsmiddagen plaats voor 
iedereen die even gezellig een kopje 
koffie of thee wil komen drinken en 
mensen uit de buurt wil ontmoeten.  
Deze middagen worden gecombi-
neerd met de Koersbal- en Sjoelmid-
dagen die op iedere eerste en derde 
maandagmiddag van de maand 
plaatsvinden. De middagen begin-
nen om 13.30 uur en eindigen rond 
16.00 uur. Tussentijds is er een kof-

fie/thee pauze en aan het eind wor-
den de scores opgeteld en is er tijd 
om gezellig na te praten. Graag no-
digen wij U uit om eens een kijkje 
te komen nemen of om mee te doen. 
Woont u niet in Posterenk, dan bent 
u evengoed van harte welkom! De 
komende data zijn 7 en 21 novem-
ber en 5 en 19 december.  Voor vra-
gen over de ontmoetingsmiddagen 
(bijvoorbeeld over het vervoer naar 
Bethel) kunt u contact opnemen met 
Anita Huisman (06-29353555) 

Komende week kun je weer lekker griezelen, want het is bijna Halloween! Span-
nend! Dit Amerikaanse feestje staat bekend om de enge pompoenen. Mensen hollen 
namelijk een pompoen uit, maken er ogen in en zetten ‘m met een kaarsje erin voor de 
deur. Ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit, maar het is toch veel lekkerder om iets te doen 
met pompoen wat ook eetbaar is? Daarom deze cupcakes! 

Halloween in een vormpje 
Dit heb je nodig voor 12 cupcakes:
-400 gram pompoenblokjes
-150 gram roomboter (op kamertemperatuur) 
-150 gram fijne suiker
-2 grote eieren 
-150 gram zelfrijzend bakmeel 
-1 theelepel koekkruiden 

Voor de versiering: 
-100 gram zachte boter 
-100 gram poedersuiker 
-1 eetlepel heet water 
-beetje kaneel 
-oranje, zwart en groen gekleurd fondant

Ook nodig: een muffinbakvorm en papieren Halloween-vormpjes

En dan? 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Heb je een 
heteluchtoven? Zet ‘m dan op 180. Bekleed ook een 
bakplaat met wat bakpapier. Snijd én schil de pom-
poen, verwijder de zaden en gekke draden en snijd 
de helft van de pompoen in stukjes. Misschien is 
het slim als één van je ouders even helpt met het 
snijden en schillen, want dat gaat soms nogal las-
tig. Een pompoen is namelijk erg hard. Leg de pom-
poenstukjes op de bakplaat en rooster de pompoen 
ongeveer 15 tot 20 minuutjes in de oven. Als je het 
idee hebt dat de pompoen zacht is geworden haal 
je ‘m eruit en prak je de stukjes met een vork. Een 
tip: je kunt ook kant en klare pompoenstukjes ko-
pen (diepvries). Als je ongeveer 300 tot 400 gram 
hebt zit je goed. Dit hoef je alleen even te koken en 
daarna te pureren met een staafmixer. 

Zet de oven nu op 175 graden. De heteluchtoven 
mag nu op 160 graden. De cupcakes moeten name-
lijk iets minder hard bakken dan de pompoen die 
net in de oven zat. Pak een muffinbakvorm en leg 
hier je papieren vormpjes in. 

Mix de boter en de suiker zacht door elkaar met een 
handmixer. Dit doe je ongeveer vijf minuutjes. Voeg 
één voor één de eieren toe aan het mengsel. Dus, één 
ei erin en als je ‘m niet meer ziet kun je de volgende 
erbij doen. Is alles helemaal mooi gemixt? Voeg dan 
ook het zelfrijzende bakmeel, de koekkruiden en de 
pompoenpuree toe. Zorg er wel voor dat de pom-
poen niet warm meer is. Mix dit nog even goed, en 
niet te lang, door elkaar. Nu kun je met twee eetle-
pels, of een ijsschep, het mengsel in de papieren 
vormpjes scheppen. Zet de cakejes nu in de oven en 

laat ze ongeveer 20 minuten bakken. De cakejes zijn 
klaar als je er met een satéprikker inprikt en deze er 
droog uitkomt. Dus zonder nat deeg. 

Terwijl de cakejes lekker staan te bakken kun jij 
vast de botercrème maken die zo onder je fondant-
laagje komt. Mix de boter, poedersuiker, kaneel 
en een eetlepeltje water goed door elkaar met een 
handmixer. Als je denkt dat alles goed door elkaar 
gemengd is kun je de kom in de koelkast zetten. 

Haal nu de cakejes uit de oven en laat ze even afkoe-
len. Rol nu ook je fondant uit (dit mag best dun zijn) 
en snijd rondjes die ongeveer over je cupcake heen 
passen (zoals op de foto). Snijd ook kleine groene 
blaadjes en zwarte oogjes en een mond uit. Als de 
cakejes zijn afgekoeld kun je ze met een beetje boter-
crème besmeren. Leg nu de oranje plak over je cake-
je heen en ga van boven naar beneden met de achter-
kant van een mes over het cakeje heen om streepjes 
te maken. Plak met wat water de ogen, mond en het 
blaadje vast én klaar is je coole cupcake! Mocht het 
bekleden van de cupcake niet helemaal goed gaan 
dan kun je ook een pompoenvormpje gebruiken. 
Dan druk je gewoon een pompoen uit je fondant en 
deze leg je bovenop je cakeje. Net zo makkelijk! 

Nog een extra griezelige drinktip: vul een plastic 
handschoen met water, knoop ‘m dicht en leg ‘m in 
de vriezer. Wacht tot het water bevroren is. Maak nu 
een kan met rode ranja en haal de handschoen van 
het ijs af. Als je het ijs nu in de kan met ranja legt 
lijkt het net of je een afgehakte hand gaat drinken! 
Brrrr! 
 

nemen moest 3/4 van al de ‘gewone’ 
leden aanwezig zijn. Dit was niet het 
geval. Om die reden kondigt de ver-
eniging aan, voor de formaliteit, een 
nieuwe ALV aan, die gehouden zal 

worden op 27 oktober om 20.00 uur 
in de bestuurskamer van het MFC. 
Deze tweede ALV mag een besluit 
nemen zonder dat er een bepaald 
aantal leden aanwezig is. 

Naast de statuten wijziging staat dan 
ook de aanstelling van de volgende 

vier bestuursleden op de agenda; 
Dennis van Veldhuizen als be-
stuurslid in het hoofdbestuur; Ben-
nie Leisink als bestuurslid in het 
hoofdbestuur; Martijn Boerkamp als 
voorzitter afdeling voetbal en Mark 
Hendriks als penningmeester van de 
afdeling voetbal.

Woensdag 26 oktober, EET & ONTMOET CAFÉ TITUS
Cafe Titus Twello, 19.30 uur
Vrijdag 28 oktober, OPEN WERKDAG OP LANDGOED BEEKZICHT 
Boederij de Kolke, 10.00 uur
Vrijdag 4 november, ALLERZIELEN-AVOND IN WILP 
Dorpskerk Wilp, 19.00 uur
Zaterdag 5 november, VERWENDAG MANTELZORGERS GEMEENTE VOORST 
Gebouw AOC Oost, Twello, 12.00 uur
Maandag 7 november, SJOELEN IN POSTERENK
Gebouw Bethel Posterenk, 13.30 uur
Vrijdag 11 november, OPEN DARTTOERNOOI KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 18.30 uur
Zaterdag 12 november, JUBILEUMCONCERT ZINGT DEN HEER VOORST
Dorpskerk Voorst, 20.00 uur
Maandag 21 november, KOERSBAL IN POSTERENK
Gebouw Bethel Posterenk, 13.30 uur
Woensdag 7 december, KOFFIEKLUS REPAIRCAFÉ IN KLARENBEEK
MFC Klarenbeek, 10.00 uur
De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders 
van Cultuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente 
Voorst, zowel het structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contact-
formulier kunt u een account aanvragen waarna u geheel kosteloos gebruik kunt 
maken van dit platform. Gepubliceerde activiteiten worden tevens gedeeld via 
Twitter (@VoorstActief) en Facebook (Voorst Actief).  Wekelijks wordt er in het 
Voorster Nieuws een overzicht geplaatst van geplande activiteiten.

Agenda

http://www.bctwello.nl
http://www.tennisclubteuge.nl
http://www.tennisclubteuge.nl
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099

Heel bruin 

175

Appelrotsjes

200

van €1.95

van €2.16

Open van 

maandag t/m zaterdag 

08:00-21:00 

zondag 10:00-18:00

Speculaas cake  

305± 380 gram van €4.05

Zonnen pitten brood 

110
van €1.35
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Los de puzzel op en vul in de onderstaande balk de letters 
in. Deze moeten corresponderen met de cijfers in het 
desbetreffende hokje. De oplossing kunt u voor 15 november  
a.s. afgeven bij de Wereldwinkel of opsturen per mail 
@ Wereldwinkel Twello. De winnaar krijgt bericht thuis en 
wordt bij de eerstvolgende puzzel vermeld.

De oplossing van de vorig puzzel is: “schelpdier”  
De winnaar is: mevr Lamers. Van harte gefeliciteerd!

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

MELK, PUUR EN 

MELK MARSEPEIN
Wees er snel bij want op=op

HEERLIJKE 
TONY CHOCOLONELY

CHOCOLADE 
LETTERREPEN 

HORIZONTAAL: 1 plaats in Noord-Holland; 6 

overtappen; 12 fi jn; 14 koker; 15 tijdelijk; 17 

Frans lidwoord; 18 onderzoeksinstituut; 20 

persoonlijk vnw.; 21 legerafdeling; 22 boer-

derijgrond; 24 schrijfstift; 27 vlaktemaat; 28 

vogel; 30 brandverf; 31 grauw; 32 paarden-

kracht; 33 nummer; 35 paragraaf; 36 onge-

veer; 37 vreemde maat; 38 twaalf maanden; 

40 rivier in Italië; 42 bijten; 43 dapper; 45 

ontspanning; 47 handel; 49 dreumes; 51 

voegwoord; 52 lidwoord; 54 familielid; 55 

dierengeluid; 56 middag; 58 strijdmacht; 

60 bloem; 62 woonboot; 63 gaandeweg; 65 

wilde haver; 66 item; 67 de dato; 69 loot; 69 

geheel de uwe; 71 zangnoot; 72 affaire; 74 

akelig; 76 stroom; 77 knaagdier.   

VERTICAAL: 1 zeer hoge snelheid; 2 grond-

toon; 3 broos; 4 bakmengsel; 5 daar; 7 

stroomrichting; 8 vies; 9 boom; 10 briefop-

schrift; 11 precair; 13 laaghartig; 16 mest; 18 

broodje; 19 goudland; 21 meer in Rusland; 23 

ijzer; 25 zangnoot; 26 oude maat; 27 rivier in 

Noord-Brabant; 29 begrijpen; 31 zodoende; 

34 verzamelen; 36 room; 38 kledingstuk; 

39 opstootje; 40 uitkering; 41 nakroost; 44 

duimspijkertje; 46 ten aanzien van; 48 solda-

teneetgerei; 50 niet lang; 52 complete; 53 va-

kantieverblijf; 55 kwaad; 57 maanstand; 58 

laatstleden; 59 rijksgrond; 61 militair; 63 ge-

woonterecht; 64 volk; 67 deel van een huis; 

70 mak; 72 persoonlijk vnw.; 73 krypton; 74 

neon; 75 legerafdeling. 

 54 63 34 71 9 44 76 13 11

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

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

v. Ghentstraat  Twello, tel. (0571) 27 13 46

Gratis zonnebril op sterkte 
bij aanschaf van een 
complete bril op sterkte!*

* Vraag naar verdere mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

Duistervoordseweg 12a    Twello    T. 0571 273271    www.oogwereld.nl

Kom de nieuwe collectie monturen bekijken van Esprit, Henry Julien, 
Lafont, Lindberg, Michael Kors, Pro Design, Theo en andere topmerken.

Gratis zonnebril op sterkte 
bij aanschaf van een 
complete bril op sterkte!*

* Vraag naar verdere mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

Duistervoordseweg 12a    Twello    T. 0571 273271    www.oogwereld.nl

Kom de nieuwe collectie monturen bekijken van Esprit, Henry Julien, 
Lafont, Lindberg, Michael Kors, Pro Design, Theo en andere topmerken.

Gratis zonnebril op sterkte 
bij aanschaf van een 
complete bril op sterkte!*

* Vraag naar verdere mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

Duistervoordseweg 12a    Twello    T. 0571 273271    www.oogwereld.nl

Kom de nieuwe collectie monturen bekijken van Esprit, Henry Julien, 
Lafont, Lindberg, Michael Kors, Pro Design, Theo en andere topmerken. Waardige

Waard
lunch-diner-café

dorpsstraat 23 Twello

Win een cadeau van €10,- 
van de Wereldwinkel Twello

Wereldwinkel Twello
Stationsstraat 9, 7391 EG Twello
Telefoonnummer (0571) 28 00 32

www.wereldwinkeltwello.nl

DOE MEE 
NOVEMBER 2016

Stationsstraat 1 Twello
info@koolmanenco.nl

WWW.KOOLMANENCO.NL

MELK, PUUR EN 



Kom.. .  en 
proef de sfeer

Wij staan op de volgende markten: 
Goes: Dinsdag | Lekkerkerk: Woensdag Woubrugge: Donderdag | Twello: Vrijdag | Doetinchem: Zaterdag

Heel kilo van 8,95 voor€6,95
Jong belegen Noord Hollandse kaas 
‘‘minder zout’ �

tegen inlevering van deze bon

Stempelkaart actie
M

ARKT TW
ELLO Vrijdag 21 & 

28 oktober 

Bij iedere aankoop ontvangt u een stempel

Maak kans op waardebonnen of een kruiwagenronde!!!

Stempelkaartactie 
vrijdagmiddagmarkt 
TWELLO.- Vrijdag 21 en vrijdag 28 okt houden wij van de markt in Twello 
grote stempelkaarten actie. Bij iedere aankoop krijgt de consument een 
stempel. Als men van vier verschillende marktondernemers een stempel 
heeft is de kaart vol. Dan mag men grabbelen in de ton waar honderden 
waardebonnen in zitten van € 2.50 en € 5,- (of helaas geen prijs). 
Ook gaan er per vrijdag twee kruiwagen rondes uit. Men mag dan met 
de kruiwagen over de markt lopen. Daar zal dan iedere ondernemer  een 
product of waardebon in de kruiwagen  doen.
Kijk voor de extra aanbiedingen in deze krant of op de markt.

Slagwerk in Concert
TWELLO.- Het slagwerkensemble van Koninklijke Oude Harmonie van 
Eijsden komt op zaterdag 29 oktober op bezoek in Twello. Ze spelen het 
concoursprogramma; dit zal bestaan uit één grote compositie: ‘Divinités Pri-
mordiales’. Een compositie van Vincent Cox. Het slagwerkensemble van Ca-
denza Twello speelt ook hun concoursprogramma, dit bestaat uit: Firefly 
van Nathan Daughtrey, Hurtling Through Space van David Maslanka, -Use 
the density of space van Ruben Maathuis. Kom allemaal kijken, luisteren en 
genieten! Kaarten kun je kopen aan de deur voor 3 euro per stuk. Zaal open: 
19:30 uur, aanvang 20:00 uur in Multizaal Jachtlust. 

Jubileumconcert 130-jarig koor Zingt den Heer 

VOORST.- Dit jaar viert het koor het 
130-jarig bestaan met onder meer 
een concert op zaterdag 12 novem-
ber, waarbij u wordt verrast door de 
zang van het koor dat ruim 50 leden 
telt. De leiding is in handen van di-
rigent Henk Noordman. 
Verder wordt er medewerking ver-
leend door het Strijkersensemble 
Stedendriehoek, organist Gert Ol-

denbeuving, pianist Roel Praas,  
sopraan Esther de Vos en bas Palle 
Fuhr Jörgensen

Plaats van uitvoering: Dorpskerk 
Voorst, Schoolstraat 16, 7383 CG te 
Voorst
Kaarten á 10 euro zijn verkrijgbaar 
bij:  het Dorpshuis naast de kerk. 
via e-mail bij mevrouw R. Klooster-

boer : genrkloosterboer@hetnet.nl  of 
telefoon: 0575-501270 
en uiteraard voor aanvang van het 
concert  bij de kerk.
Het concert begint om 20.00 uur. Na 
afloop is er gelegenheid om wat na te 
praten in het Dorpshuis.
Het belooft een hele mooie avond te 
worden en het koor wil u graag ver-
welkomen op deze avond.

‘VOOR DE FIJNPROEVER’ 

MINI TROS 
CHERRYTOMAATJES 299

NU HEEL KILO

‘HEEL KOKEND MAAR TOCH IETS KRUIMIG’

FRIESLANDER 
AARDAPPELS VAN DE KLEI

‘EN NATUURLIJK DIE HEERLIJKE UIT EIGEN BOOMGAARD’

GIESER WILDEMAN 
STOOFPEREN  499 399

NU 10 KILO NU 5 KILO

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!

3.99 2.99 29.95

4.99 4.99 6.99 22.50

500 GRAM 
VOOR

600 GRAM
NU

VAN 34.95
NU

500 GRAM 
NU

500 GRAM 
NU

900 GRAM 
VAN 9.49 VOOR

120 SOFTGELS 
VAN 24.95 VOOR

SPORTMIX
MET O.A. DIVERSEN SOORTEN PINDA’S

BLOEMEN IMKER 
HONING
Deze honing is een zeer lekkere honing.
geel van kleur vloeibaar. Goede honing.

DOOS DADELS
EERSTE 2016

VITAMINE C1000
250 TABLETTEN

AMANDELEN
MET OF ZONDER VLIES

VIJGEN GROOT 
EERSTE 2016

MULTI COMPLEET

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

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

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

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

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren 
zaterdag 10.30-11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag 

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Zondag 30 oktober
Ger.gem.De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. J. van Laar.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur  ds. 
Y. van Neck.  
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. H. Jonker, 15.00 uur ds. H. 
van Marle (Tabernakelkerk Vaasen). 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, ds. B. 
Greveling. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. E. Rijks. 
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
mevr. J. Havekes, m.m.v. Koor Step 
by Step.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. M. 
v/d Velden.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. 
Cnossen.
Prot.gem. Wilp, 19.00 uur, ds. K. 
Roffel, discodienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastor Sebastian.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Ho-
ven), 10.00 uur, ds. P. den Admirant, 
17.00 uur, ds. E. v/d Noort.

Dinsdag 1 november
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
18.30 uur, pastoor Daggenvoorde.

Woensdag 2 november
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 uur, pastoor Daggenvoorde en 
Uitvaartvrijwilligers.
R.K.kerk Klarenbeek, 19.00 uur Ge-
bedsdienst.
Prot.gem Nijbroek, 19.30 uur, ds. T. 
van Staalduine. 
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
17.00 uur, ds. C. v/d Valk. 
Ger.gem.De Vecht-Terwolde, 14.00 
uur en 19.30 uur ds. A. v/d Heiden.

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

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

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

Bejaardensoos ‘Contact’ viert Kerst bij Korderijnk, omstreeks 1970?. Wie weet er meer van? Ook 
wil de OKV graag weten wie er op de foto staan. Wie herkent de personen?
 
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.
Deze foto is gemaakt in de tuin van de Grote Noordijk in Twello. De 
man is Gerard Schurink en zij is Nettie Schol-Emhoff. Schurink was 
jarenlang tuinman op de Grote Noordijk. Het was in 1930? Reactie 
kwam van E. Eggink uit Wilp.

Reactie week 41.
Er kwamen alsnog reacties van Leo de Witte 
(foto?) en Eefke Jansen uit Twello. Het was 
tijdens de tweede klompenweek in 1980. 
In deze actie kon men biggen winnen van 
de Robu slager. Onder de winnaars werden 
de biggen verloot. Er zijn nog enkele namen 
bij gekomen, voorste rij tweede van links 
Jo Heijenk, achter haar (blauwe) jas Geertje 
Heijenk, achterste rij vijfde Joke Hanekamp, 
voor haar Jannie Kluin tweede veder achter 
Joop Jansen.

Bijbellezen met Kameroen
TERWOLDE.- Via Cockie van ’t Le-
ven van Kerk in Actie zet de werk-
groep ZWO uit Terwolde-de Vecht 
een project Intercultureel Bijbelle-
zen op. Het eerste contact met Noord 

Kameroen is gelegd. Samen met een 
groep studenten van een theologi-
sche opleiding in Noord-Kameroen 
(gesteund door Kerk in Actie) wordt 
in oktober gestart. Het is boeiend om 
met mensen uit een heel andere cul-
tuur (en dus met heel andere ogen) 
hetzelfde deel uit de Bijbel te lezen.
De bedoeling is dat samen met de 
groep in Noord-Kameroen wordt ge-
lezen in het verhaal van Mozes als 
vluchteling naar Midian uit Exodus 
2: 15b-22. De gedachten over dit 
verhaal uit met de mensen uit Ka-
meroen worden gewisseld. Welke 
vragen roept dit verhaal op? Hoe 

kijken wij tegen dit verhaal aan? In 
Kameroen lezen ze hetzelfde ver-
haal. Daarna wisselen we onze ge-
dachten over dit verhaal uit. Kennis 
van vreemde talen is niet nodig: al-
les wordt vertaald. Er wordt gestart 
op woensdag 2 november om 20.00 
uur. Daarna spreken de deelnemers 
nog minstens één avond af om te 
kijken hoe mensen uit een andere 
cultuur dit verhaal lezen. Hebt u be-
langstelling om mee te doen? U kunt 
zich vast melden of om meer infor-
matie vragen bij Betsy Nobel (tel.: 
0571292213) of Kees Visser (tel.: 
0571290720).

Gebedsdienst 
BUSSLOO.- In het parochiecentrum van Bussloo zal zondag 30 okto-
ber een gebedsdienst plaatsvinden. Parochianen uit de regio zijn van 
harte welkom vanaf 10 uur. 

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


Feest De BenringFeest De Benring

• Actys Wonen
• Architectenbureau Willem de Groot Voorst
• Autobedrijf Pelgröm Voorst
• Autobedrijf Vos Voorst
• Bakkerij Bril Voorst
• Boerderij de Kolke Voorst
• Boerderijcamping de Adelaar
•  Bonhof Landbouw- en Industrietechniek B.V. Wilp
• Boogman Coop Voorst
• Bruntink Tuinmachines Voorst
• Carool Installatietechniek Klarenbeek
• De Weerd Tentenverhuur Voorst
• Dier en Meer Voorst
• EHBO Voorst

• Fa. Sarink Voorst
• HB aanhangeronderdelenshop.nl
• Henk Wagenaar B.V. Aggregaten Wilp
• Hof van Twello
• Hofmeijer Voorst
• Jan de Croon DCO Voorst
• Job van Bosheide Schilderwerken Voorst
• Kado Atelier Rozemarijn Voorst
• Keurslager Aalpoel Voorst
• Klein Hekkelder B.V. Veevoeders Voorst
• Music and Entertainment Jan Bos Voorst
• Natuurkampeerterrein de Haverkamp
• Pizzeria Grillroom Sahara Voorst
• Pluryn De Beele – De Bolster

De Tweede Jeugd van De Benring zou niet mogelijk zijn 
zonder de inzet en bijdragen van alle vrijwilligers en sponsoren.  

Een woongebouw van
landelijke woningcorporatie voor ouderen

De Benring is totaal vernieuwd en wordt op 
zaterdag 29 oktober feestelijk heropend. 

• Ribhouse Texas Voorst
• Scheffer Groep
• SGS Search
• Speelparadijs Pannenkoekhuis Voorst
• Stichting Evenementen Voorst
• Ter Riele Hoveniersbedrijf B.V. Klarenbeek
• Tonny Seegers Woninginrichting Voorst
• Tuinland Wilp
• Van Lente Systeemintegratie B.V. Deventer
•  Van Reen Bouw- en Timmerbedrijf Klarenbeek
• Vitalis Biologische Zaden Voorst
• Voskamp Textiel Voorst
• ZonnepanelenDelen
• EN VELE ANDEREN!

U komt 
toch ook?

zonder de inzet en bijdragen van alle vrijwilligers en sponsoren.  Bzonder de inzet en bijdragen van alle vrijwilligers en sponsoren.  Bzonder de inzet en bijdragen van alle vrijwilligers en sponsoren.  Ezonder de inzet en bijdragen van alle vrijwilligers en sponsoren.  Ezonder de inzet en bijdragen van alle vrijwilligers en sponsoren.  
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Bedankt!

Programma
Hieronder kunt u zien wat er wanneer gebeurt. Voelt u zich vrij 
om te komen wanneer u wilt.

16.00-16.30 uur Inloop met muziek van de boerenkapel

16.30-17.15 uur   Muziek van de Vocal Group Notes 

17.15-17.45 uur Welkom en Openingshandeling

17.30-20.00 uur Eten & drinken voor iedereen

18.30-19.00 uur Muziek van Sieneke, bekend van het Songfestival

19.00-19.30 uur Veilen 20 mooiste vogelhuisjes

19.30-20.15 uur Optreden van Chiel te Hennepe

20.15-20.45 uur Optreden van Sasja Brouwers

21.30  Afsluiting  

Vogelhuisjes 
zaterdag tussen 

12.00 en 16.00 uur op 
De Benring inleveren. 

De 30 winnende 
huisjes vallen in 

de prijzen!


