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Brug over Groote Wetering 

WILP-ACHTERHOEK.- Bruggen verbinden land én mensen. In dit ge-
val, bij het plaatsen van een vier ton zware fietsbrug over de Groote 
Wetering, de grens tussen de gemeente Apeldoorn en Voorst. 

Dat lieten wethouder Mark Sand-
mann (gemeente Apeldoorn), wet-
houder Arjen Lagerweij (Gemeente 
Voorst), Bea Schouten (gedeputeer-
de Gelderland), Dirk Siert (Water-
schap) en Hans van der Hoeve (Ste-
dendriehoek) afgelopen vrijdag 25 
september 2015 zien. Zij sloegen 
de handen ineen om een fietsbrug 
te leggen over watergang de Groote 
Wetering ter hoogte van de Hee-
ringstraat, even voorbij nummer 9, 
te Wilp-Achterhoek. Daarmee werd 
het startsein gegeven voor de aanleg 

van het laatste stuk fietspad langs 
deze watergang. 

Gedeputeerde Bea Schouten
Voor de bruglegging, de aansluiting 
naar het nieuwe fietspad, maakte 
gedeputeerde Bea Schouten duide-
lijk dat de provincie de afgelopen 
periode grofweg 100 miljoen euro 
heeft geïnvesteerd in fietspaden. 
Betreffende fietspad maakt deel uit 
van het regiocontract Stedendrie-
hoek, onderdeel van het programma 
Stad & Regio. In dit regiocontract 

maakt het project deel uit van het 
programma Cultuur en landschap, 
deelprogramma IJsselvallei, waar-
van de Weteringsebroek een be-
langrijke pijler is. Het doel is om de 
agrarische structuur te versterken 
en, waar het om gaat, het recreatief 
routenetwerk uit te breiden. De pro-
vincie ondersteunt de aanpak van 
het Weteringsebroek voor de helft 
(1,5 miljoen euro) en voor het fiets-
pad alleen met ongeveer 85.000,00 
euro.

Recreatieve verbinding 
Het fietspad maakt deel uit van een 
aaneenschakeling van paden langs 
het water van de Groote Wetering. 

Reünie AOC 
Oost VMBO 
2007
TWELLO.- Op vrijdag 9 oktober 
a.s. vindt er een reünie plaats van 
oud-leerlingen van het AOC Oost 
in Twello. Het gaat om de vmbo-
leerlingen die in 2007 hun eind-
examen deden, de leerlingen die 
met hen in de klas zaten en de 
leraren die destijds lesgaven.
De reünie begint om 20.00 uur in 
de feestzaal van Gewoon Twelle, 
Schoolstraat 10 in Twello. En-
tree is gratis, consumpties zijn 
voor eigen rekening. Vooraf is 
de mogelijkheid om een rond-
leiding te volgen in het nieuwe 
gebouw van het AOC Oost aan de 
Meester Zwiersweg 4 in Twello. 
Deelnemers  verzamelen zich 
om 18.45 uur voor het pand, de 
rondleiding start om 19.00 uur. 
Voor deelname en voor eventue-
le vragen graag een e-mail sturen 
naar arnoutvkooten@gmail.com.

Zwembad de 
Schaeck met 
de buurtbus 
bereikbaar
TWELLO.- Zwembad de Schaeck 
is nu nog beter te bereiken: De 
buurtbus (lijn 507) stopt aan 
de zijkant van het zwembad, 
waardoor het zwembad nu ook 
bezocht kan worden met het 
openbaar vervoer. Buslijn 507 
start vanaf station Twello en rijdt 
richting station Voorst-Empe. Uit 
verschillende enquêtes die het 
zwembad gehouden heeft onder 
haar bezoekers, bleek dat bezoe-
kers graag ook met het openbaar 
vervoer het zwembad willen be-
zoeken. Hier heeft de gemeente 
Voorst, in samenwerking met 
de Buurtbusvereniging Steden-
driehoek en omwonenden ge-
hoor aan gegeven. Niet alleen 
zwembad de Schaeck is nu beter 
bereikbaar, maar ook tennispark 
de Schaeck en de nieuwe wo-
ningbouw zijn zo beter te berei-
ken. Vanaf december wordt de 
nieuwe route ook in de dienstre-
geling opgenomen en is de route 
via OV-informatie te vinden.

Na de bruglegging was het gezellig even samen op de brug vertoeven voor de foto.

Zo is ter hoogte van de luchthaven 
Teuge al een deel aangelegd en is vo-
rig jaar een tracé vlak bij de Deven-
terstraat in gebruik genomen. Met 
het laatste deel en de fietsbrug wor-
den de paden aan elkaar verbonden 
en wordt het mogelijk om vanaf De 
Vecht langs het water tot het viaduct 
over de A1 te fietsen. Hiermee zijn 
Apeldoorn en Voorst een prachtige 
recreatieve verbinding rijker tussen 
stad, dorpen en het omliggende bui-
tengebied. 

110 jarig Jubileum Fanfare Korps Voorst
VOORST/DEVENTER.- Het Fanfare 
Korps Voorst bestaat dit jaar 110 jaar 
en dat wordt gevierd met een Jubi-
leumconcert op zaterdagavond 7 
november 2015 van 20.00 tot 22.00 
uur in de Deventer Schouwburg. Het 
wordt een spetterend concert waar 
nog lang over nagepraat zal worden. 
Alfred Willering, dirigent van de 
fanfare, heeft speciaal voor dit con-
cert het jubileumnummer Tussen 
Veluwe en IJssel gecomponeerd. De 
rest van het programma wordt nog 
even geheim gehouden. Wat al wel 
bekend mag worden is de medewer-

king van het Twents Jeugd Symfonie 
Orkest.
Verder wordt er hard gewerkt aan 
de uitgave van een speciale jubile-
umkrant met nieuws over de ver-
eniging. In deze krant wordt ook het 
programma van het Jubileumconcert 
bekend gemaakt. De jubileumkrant 
wordt gedrukt in oplage van 14.000 
stuks en wordt huis aan huis be-
zorgd in het verspreidingsgebied 
van het Voorster Nieuws.
Toegangskaarten voor het concert 
kosten EUR 15,-- en zijn te bestel-
len via de website van de Deventer 

Schouwburg, bij Dier en Meer aan 
de Rijksstraatweg in Voorst en bij 
het secretariaat van de vereniging. 
Er is gratis busvervoer geregeld tus-
sen Voorst en Deventer.
Voor de donateurs van de vereniging 
geeft de toegangskaart, naast het 
busvervoer, recht op gratis garde-
robe, ontvangst met koffie of thee en 
een drankje in de pauze.
Heeft u nog vragen over het Jubi-
leumconcert, aarzelt u dan niet en 
neem contact op. U kunt bellen met 
de heer J. Hezeman, secretaris van 
de vereniging. Zijn telefoonnummer 
is 0575-502045.
Een email sturen mag natuurlijk ook: 
secretariaat@fanfarekorpsvoorst.nl
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Familie 
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

berichten

Margo Tiemens
Emotioneelbloemwerk en workshops   

www.margotiemens.nl | tel. 06 - 19 286 279 

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

VELUWS COLLEGE TWELLO
HIETWEIDEWEG 20 |  7391 XX TWELLO  | WWW.VELUWSCOLLEGE.NL 

woensdagavond 7 oktober, 19.15 uur
 

Veluws College Twello maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep.

Thema-avond
schoolkeuze voortgezet onderwijs (VO)

Bent u op zoek naar een geschikte VO-school 
voor uw kind(eren)? 

Kom dan naar onze thema-avond! 
U ontvangt allerlei nuttige informatie, die u kan helpen bij 

het kiezen van de  juiste school voor uw kind(eren). 

U kunt deelnemen aan drie workshops:
• het voortgezet onderwijs in vogelvlucht

• hoe verloopt de overgang van groep 8 naar het VO
• hoe kies je een goede VO-school

 Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 

Rond 21.00 sluiten we af.

Toegang is gratis.

VAN GROEP 8 
               NAAR DE BRUGKLAS

FACEBOOK.COM/VELUWSCOLLEGETWELLO

TWITTER.COM/VCTWELLO

 

telefoon : 0571 - 29 09 72
open : ma - vr:  7.30 - 16.00 uur
  za:  8.00 - 12.00 uur
e-mail : info@bmnatuursteen.nl

Nijverheidsstraat 27  7391 ZT  Twello

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

n Steengoed in maatwerk

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

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

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015 (24 uur per dag)
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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.

Achter ons liggen veel onvergetelijke jaren. Voor ons ligt
de leegte van de toekomst, die wij met steun van allen die
hem lief waren proberen weer kleur te geven zoals mijn
dierbare man, onze zorgzame vader, trotse groot- en
overgrootvader dat gewild zou hebben. Op 90-jarige
leeftijd is van ons heengegaan

Freek Regterschot
67 jaar in liefde verbonden met

Geertje Regterschot - Dokter

Epe, 2 november 1924 Twello, 26 september 2015

G. Regterschot - Dokter
Hennie
Alie en Wim (in herinnering)
Manda en Ap
Wim en Elly
Geerdien en Bert
Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen

Twello :
Lelystad :

Voorst :
Klarenbeek :

Brummen :
Deventer :

 

Grotenhuisstraat 6
7391 HA Twello
 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
(heden), woensdag 30 september tussen 19.00 en 19.30
uur in het uitvaartcentrum aan de Oude Rijksstraatweg 4a
te Twello.
 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 1
oktober om 14.00 uur in de aula van crematorium
'Heidehof', Engelanderholt 95 te Ugchelen. Tussen 13.35
en 13.50 uur is hier eveneens gelegenheid tot afscheid
nemen.
 
Na de plechtigheid willen wij graag met u samenzijn in de
koffiekamer  van het crematorium.
 

Liever geen bloemen, maar een gift aan Kika,
waarvoor een collectebus aanwezig zal zijn.

 
Indien wij vergeten zijn u persoonlijk bericht van over-

lijden te sturen, wilt u dan deze aankondiging als
zodanig beschouwen.

Donderdagavond 
1 oktober start cursus 
Medische Terminologie 

in Apeldoorn

Voor informatie kijk op:
www.inst-sonsbeek.nl
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TWELLO
Marcel van Raan
Donderdagavond 19.00-21.00 uur
Politiebureau, Veilingstraat 30
NIjBROEK
Teuge en Twello boven spoorlijn
Roos Kok
Elke 2e maandag van de maand
19.30-20.30 uur, Dorpshuis Arend
KLARENBEEK
Cengiz Kara
Elke 3e woensdag van de maand
19.00 uur-19.30 uur
Multifunctioneel Centrum 
WILP/VOORST/BuSSLOO/
STEENENKAmER
Frans van Dijk
Elke 1e dinsdag van de maand
Wilp 19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de 
Pompe
Voorst 20.00 - 20.30 uur, Dorpshuis 
Voorst

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar 
Apeldoorn: 0900 600 90 00
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
de Centrale Huisartsenpost Salland 
0570 50 17 77. 
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze 
openingstijden kunt u terecht bij 
Dienst Apotheek Salland, gevestigd 
in de centrale hal van het Deventer 
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKuNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAmZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YuNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag 
bereikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg
mEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Rac-
corderment 8. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 13.00 uur. Voor informatie kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAm; uITLEEN 
HuLPmIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: 
maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30 
uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u 
op werkdagen van 16.30-20.00 uur 
en op zaterdag, zon- en feestdagen 
van 10.00-16.00 uur terecht bij Zorg-
centrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 
5 in Apeldoorn. Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-12.30 uur, tel. 055 58 898 58.
SENSIRE ALGEmEEN 
mAATSCHAPPELIjK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.
SENSIRE THuISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnum-
mer 0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
VéRIAN ZORGLIjN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TRImENZO ZORG AAN HuIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpvragers in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. U kunt ook bin-
nenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
BuuRTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIjN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in geval 
van nood) en over de producten en 
diensten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
en donderdag van 14.30-16.00 uur in 
het Kulturhus.
mEE VELuWE VOOR mENSEN 
mET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappelijk 
Netwerk Voorst, inloopspreekuur bij 
Kulturhus op werkdagen van 09.00-
14.00 uur. Tel. 0570 74 51 11. Voor 
meer informatie www.meeveluwe.nl 

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren 
zaterdag 10.30-11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar 0571 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl
DIERENARTSENPRAKTIjK 
DE DRIEHOEK
Zutphenseweg 50, 7382 AM 
Klarenbeek. Torenbosch 64, 7391 
CA Twello. Voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar op ons 
centrale tel. 055 301 22 55. 
Voor meer informatie  
www.dierenartsenpraktijk.com
DIERENKLINIEK 
DE IjSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en 
paarden. Voor spoeddienst 24 uur 
per dag bereikbaar 055-3669286. 
Kopermolenweg 11 Klarenbeek. 
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
WEEKENDDIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT € 8.990VANAF

5 jaar garantie

Mitsubishi-Wesselink.nl

Mitsubishi Wesselink Deventer
Solingenstraat 7, Tel. 0570 – 500 980

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Am-
stelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecifi caties. Wijzigingen voorbehouden.

Zondag 4 oktober
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur Leesdienst en 14.30 uur ds. K. 
Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
Y. van Neck.  
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. H. van Marle, 18.30 uur ds. 
P. Hoek.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. J. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. M. Valk.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, pastoor 
Oude Vrielink.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. H. 
Boon. 
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. H. 
Brandsen.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. K. 
Roffel.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur Franciscus- en Claradag 
pastoraal team. 
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Ho-
ven), 10.00 uur ds. C. v/d Worp, 
17.00 uur ds. J. van Daalen.

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

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
naastenhulpvoorst@gmail.com

Groep personen uit onze omgeving en voor 1940 op Bedevaart in Kevelaer. Op het vaandel 
staat vermoedelijk de tekst “Deventer Eerste Ned. Rijw. Bedevaart”. Wie kan hier nog iets over 
zeggen?
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 39.
Het is een foto van het boerderijtje ,,het Hoendernest’’ van 
mijn opa en oma Van den Bosch Hazeltweg 4 in Terwolde. 
Op de foto die zo’n 80 jaar oud is staan mijn moeder Ger-
rie van den Bosch met haar hondje. Naast haar zit haar 
vader G. J. van den Bosch (mijn opa). De jongeman op foto 
is de oudste zoon van mijn opa en oma Antoon van den 
Bosch naast hem mijn oma Riek van den Bosch-van Zan-
ten. Het boerderijtje wordt nu bewoond door een klein-
zoon  van opa en oma ten Bosch J.G. van de Bosch. Reactie 
afkomstig van Jan en Minie de Weerd Terwolde.

De club in Voorster Nieuws van week 37 ,was niet S.V. Terwolde, maar TEVEO (Tegen Elke Vereniging Een 
Overwinning). De kleur was groen/wit. In 1946 is de club samen gegaan met de gymnastiekvereniging en is het 
clubgebouw geopend. De naam werd veranderd in Sportvereniging Terwolde en de kleur blauw/wit.

Vermiste en gevonden huisdieren

Wilpse 
kunstroute
WILP.- Kunst en cultuur vormt een 
belangrijk onderdeel in het pro-
gramma van het 1250-jarig bestaan 
van Wilp. Een kunstroute, die ge-
vormd wordt door lokale exposan-
ten, vormt het hart van het culturele 
programma. Enkele kunstenaars die 
deelnemen zijn Digna Keurhorst met 
edelsmeden, beelden in de Dorps-
kerk in Wilp, en het Art Podium in 
de oude ijsfabriek aan de Molenallee.  
Op zowel 3 als 4 oktober kunt u vanaf 
11.00 tot 17.00 uur op 18 verschil-
lende locaties diverse kunst bekij-
ken. Op 3 oktober wordt om 11:00 
bij de Kleine Noordijk de kunstroute 
officieel geopend. Iedereen is daarbij 
van harte welkom! Aansluitend is 
er in het theater op deze een perfor-
mance ‘Een eenheid van tijd’. Deze 
performance wordt op zondag 4 okto-
ber om 10:30 opnieuw voorgedragen.

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
Zwarte gecastreerde kater, witte 
snuit, bef en sokjes voor, achter-
poten wit, zwart op het neusje: De 
Zweep, Klarenbeek.

Gevonden 
Grijs gestreepte kater met witte borst 
en voetjes, rechterkant van de snuit 
wat wit: Zandenallee, Teuge.
Bruin/beige gestreepte kat, wat wit 
om het bekje: Lathmerweg, Wilp.
Grijs gestreepte kat, wit driehoekje 
op de snuit, wit om bekje, witte bef 
doorlopend over de borst en buik, 
voor sokjes, achterpoten wit: Gro-
tenhuisweg, Wilp/Posterenk.
Witte gecastreerde kater met licht-
blauwe halsband: Verdistraat, Twello.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf De Zweep te Klarenbeek.

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


Vraag naar de voorwaarden.

OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN
20% KORTING

Actie geldt van 5 t/m 17 oktober 2015

-
-
-
-
-
-
-

Tel: 0571-298389  -  Leigraaf 26
bgg: 06-13962772  -  7391 AL Twello

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO

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

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Stihl going 
Strong

B R O D A Z Z

Vanaf 
1 oktober
mag ik weer
wandelen
op BUSSLOO

En ik ben
welkom in
de nieuwe
brasserie

BRODAZZ!

B R A S S E R I E  -  L O U N G E  -  G R A N D  C A F E

O O K  V O O R  B A A S J E S  A L T I J D  W A T  L E K K E R S !

H O F S T E D E  D E  M I D D E L B U R G
N A A S T  D E  L O O P B R U G  A A N  H E T  W A T E R !

G R A T I S  P A R K E R E N

Z A N D W A L  1 ,  7 3 8 3  R P ,  B U S S L O O  0 5 7 1  2 6  1 9  0 0

KRINGLOOP
DE CIRKEL

Geef uw spullen een 2e kans

- Complete woningontruiming
- Inkoop inboedels
- Verhuizingen
- Elke vrijdag een nieuwe actie
- Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur open

Heeft u spullen over?
U kunt het bij ons inleveren, of wij halen het gratis op.

Arnhemstraat 16, 7418 CL - Deventer
0570 - 59 48 24 of 06 - 303 763 80

3000 m2 winkelruimte
www.facebook.com/kringloopdecirkel

dagelijks
nieuwe
inbreng

www.kringloopdecirkel-deventer.nl

JE RAAKT ER ONDERSTEBOVEN VAN!w
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ONBEPERKT 
SPARERIBS

woensdag, donderdag en vrijdag
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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!

Bertus en Alie leerden elkaar 
kennen ‘onder de koe’
KLARENBEEK.- Afgelopen don-
derdag 24 september waren Ber-
tus en Alie Brink-Tabor 60 jaar 
getrouwd. De ‘kersverse’ nieuwe 
Apeldoornse wethouder mark 
Sandmann kwam, in zijn functie 
als locoburgemeester, de dag er-
voor ’s middags het paar felicite-
ren aan de Elsbosweg 13. 

Alie Tabor en Bertus Brink leerden 
elkaar kennen ‘onder de koe’. Bruid 
en Bruidegom troffen elkaar name-
lijk toen ze beiden een melkcursus 
in Eerbeek, waar Alie woonde, volg-
den. Beiden zijn afkomstig van de 
boerderij, beiden gewend te werken 
en het klikte.
De bruidegom is geboren en getogen 
in Klarenbeek. De afstand Klaren-
beek - Eerbeek bleek geen belem-
mering voor een stevige verkering. 
Bertus was gewend om vijftien kilo-
meter naar Zutphen te fietsen, naar 
de Landbouwwinterschool. Daar-
mee vergeleken stelde een tochtje 
naar Eerbeek voor hem niets voor.
In 1955 trouwde het paar op 24 sep-
tember. Na de plechtigheid in het 
gemeentehuis te Brummen en de 
kerkelijke bevestiging en inzegening 
in de Hervormde Kerk van Eerbeek, 
werden de dag gasten ontvangen op 
de deel van Alie’s ouderlijk huis. 
Alie’s vriendinnen hadden eten ge-
kookt voor de familieleden en naaste 
vrienden. ‘s Avonds was er een brui-
loft in de zaal van Hotel ‘Nijk’.
Het huis van Bertus aan de Els-
bosweg, waar hij met zijn vader 
woonde, had inmiddels een kleine 
verbouwing ondergaan, zodat Alie 
na haar huwelijksdag in een comfor-
tabel huishouden terecht kwam.
Alie en Bertus kregen drie kinderen 
en zes kleinkinderen. Met het aan-
getrouwde deel erbij, telt de familie 
inmiddels zeventien personen.
Het boerenleven was Alie niet 

vreemd. En van meet af aan hielp ze 
op het boerenbedrijf met melken, ei-
eren verzamelen en schoon maken, 
kippen voeren, hooien, werken in 
de moestuin en onder andere wec-
ken. Het huishouden runde ze met 
de Franse slag. En zelfs de 60 huwe-
lijksjaren hebben daar geen verande-
ring in gebracht.
Maar Alie is gastvrij. Er is altijd kof-
fie. Ze was een trouw lid van de 
Hervormde Vrouwengroep en is so-
wieso van de partij als er kerkelijke 
activiteiten worden georganiseerd. 
Daarnaast doet ze nog steeds allerlei 
vrijwilligerswerk voor de kerk, voor 
het Zonnehuis en Marken Haven. 
Ook Bertus is bij de kerk betrokken. 
Hij is één van de bezorgers van het 
maandelijkse kerkblad en is altijd be-
reid als chauffeur te fungeren.
Naast het boerenwerk heeft Bertus 
zich ook toegelegd op loonwerk. 
Met zijn gierkar heeft hij menige put 
leeggepompt om de mest vervolgens 

over weidegrond of landbouwakkers 
te sproeien. En in de meimaand, als 
het eerste gras gemaaid moest wor-
den om vervolgens in balen geperst 
te worden of met een opraapwagen 
bijeen gehaald, zag Bertus soms am-
per zijn bed. Toen het vee, en daar-
mee ook het boerenwerk, van lie-
verlee verdween, wisten bruid en 
bruidegom een goede invulling aan 
hun nieuwe levensfase te geven. Bei-
den lezen graag. Fietsen vinden ze 
ook een aangenaam tijdverdrijf. En 
ze spelen graag Rummikub. 
Ze gaan ’s zomers al meer dan 35 jaar 
op vakantie naar Fügen in Oostenrijk.
Bij koffie hoort iets lekkers, vinden 
Bertus en Alie. Liefst gebak. Daarom 
waren familieleden, buren, vrien-
den en bekenden uitgenodigd bij 
Restaurant Pijnappel, waar naast 
koffie/thee ook gebak met slagroom 
gepresenteerd werd. Het werd een 
onvergetelijke dag voor het jubile-
rend paar.

Het 60 jaar getrouwde paar Bertus en Alie Brink-Tabor en de ‘kersverse’ 
nieuwe Apeldoornse wethouder / locoburgemeester Mark Sandmann. 

Jaren vijftig avond bij Vrouwen Aktief
EmPE.- Op 15 september hield Vrou-
wen Aktief een geweldige jaren vijftig 
avond, inclusief bingo. De organisa-
tie was in handen van het eendags-
bestuur (Maaike Langelaan, Wanda 
Konijnenberg, Maureen Raben en 
Irma Jansen). Alleen al het zorgvul-
dig uitzoeken van de bingoprijzen 
en attributen op rommelmarkten, tot 
in Oostenrijk toe, zorgde vooraf voor 
veel plezier bij de organisatie. 
De aankleding van de zaal was ui-
teraard ook in de fiftiesstijl, com-
pleet met gehaakte kleedjes, boeken 
van Pietje Bell, dressoir, pendules, 
schoolbord, Perzisch tapijtje, gehaak-
te kleedjes, haardroogkap, naaidoos, 
fototoestel, emaille en nog veel meer. 
Het was niet verplicht, maar het was 
fantastisch om te zien dat er zoveel 
dames waren die zich hadden op-
gedoft in een jaren vijftig outfit. Pet-
ticoats, gestippelde swingjurken, 
sokjes in ballerina’s of pumps, schort-
jurken en bolero’s. Ook de accessoi-
res waren geweldig: handschoentjes, 
parelkettingen, haarstrikken en zelfs 
een stofdoek.
Carolien Elizen zette, als typetje ‘de 
Amsterdamse Nel’, iedereen op de 
foto. Ook deed ze de prijsuitreiking 
van de best geklede dame. Jenny 
Schurink ging er met die eer vandoor. 
Zij droeg een authentieke jurk uit de 
jaren vijftig uit haar eigen collectie, 
zo van zolder gehaald. Krulspelden 
en een haarnetje maakten haar outfit 
compleet.
Tijdens de bingo waren er mooie prij-
zen in de stijl van de jaren vijftig te 
winnen. Tijdens de bingorondes kon 
je een speld horen vallen. Opperste 
concentratie, soms een valse bingo, 
maar gelukkig veel goede bingo’s en 
blije dames die hun prijs kwamen 
ophalen. Die prijzen waren niet mis: 
prachtige miniatuur fifties-Vespa’s, 

retro thermoskan, plantentafeltje, 
hobbelpaard, stoelmassage en nog 
veel meer.
Tussen de bingorondes door mochten 
de blokjes kaas, boterhamworst met 
een augurkje, stukjes worst en bitter-
ballen natuurlijk niet ontbreken. Er 
was gezorgd voor muziek uit de ja-
ren vijftig, voor velen herkenbaar. De 
foto’s die iedereen tijdens de doorlo-
pende diapresentaties kon zien, wa-
ren een feest van herkenning. De oh’s, 
ah’s en “kiek det dan” waren vaak te 
horen. Voorzitter Gerda Hemmink 
vertelde ook nog even over ‘vrogger’, 
met veel bevestigend knikkende da-
mes, “ja, zo ging het vroeger”. Mooie 
verhalen kwamen er los bij de dames.
Na de bingo was er nog een verloting 
van de overgebleven fiftiesprijzen. 
Van naaigaren, serviesgoed en 4711 
eau de cologne, tot aap-noot-mies, 

pannenonderzetters met roombo-
terbabbelaars, arretjescake, gevulde 
weckpotten en een jaren vijftig me-
moryspel. Hilariteit alom als er weer 
iemand met een prachtprijs vandoor 
ging. Kortom, het was weer een ge-
slaagde en gezellige avond, waarover 
nog lang zal worden nagepraat.
Ben je nog geen lid van Vrouwen Ak-
tief, maar lijkt het je wel leuk om ook 
eens naar een verenigingsavond te 
komen? Dan ben je van harte welkom 
in ’t Oortveld in Empe. De eerstvol-
gende verenigingsavond is op dins-
dag 20 oktober. Op het programma 
staat de Oekraïense zang- en dans-
groep Roesalka. De avond begint om 
20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 
uur, zodat eerst nog even rustig bij 
gekletst kan worden. Check ook de 
Facebookpagina van Vrouwen Aktief 
Empe/Tonden en omstreken.

Indian Summer bij 
De Havikshof
KLARENBEEK.- Na een wisselend seizoen met veel uitzonderlijk weer, 
wat ook de nodige schade heeft opgeleverd is het weer tijd voor het 
mooiste deel van het jaar in de Havikshof, Indian Summer!

De Havikshof is een parkachtige aangelegde tuin voorzien van een prachtige 
waterpartij gelegen aan de Oudhuizerstraat. Momenteel kleurt de tuin van 
diepgroen, naar vlammend rood, oranje en geel/bruin. Kortom een specta-
culair gezicht wat u gezien moet hebben wilt u erover kunnen meepraten.
De Havikshof is nog tot begin november geopend op zaterdag en zondag van 
12.30 tot 16.30 uur en door de week alleen op afspraak. 
In de tuin wonen elf roofvogels die graag kennis met u maken. Ook is er de 
mogelijkheid om een vliegdemonstratie mee te maken of een rondleiding, 
voorzien van enthousiaste uitleg van de eigenaar. Tijdens de rondleiding is 
het mogelijk persoonlijk kennis te maken met de woestijnhavik of de raaf.
Beide opties zijn echter alleen via reservering mogelijk en bij voorkeur voor 
groepen. Reserveren is mogelijk via tel. (055) 301 27 98 of a.zuidema@hot-
mail.nl. Bezoek ook eens de website, www.havikshof.nl.

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.

SCHEIDINGSBEMIDDELING
Scheiden en kinderen? Ga naar uw notaris!
Gaan u en uw partner uit elkaar en wilt u de relatie op een goede manier afsluiten, 
dan is scheidingsbemiddeling aan te raden. Scheidingsbemiddeling is ook geschikt 
voor niet-gehuwden!

Scheidingsbemiddeling
Het einde van een relatie brengt voor scheidende partners veel emoties met zich mee. 
Gevoelens van verdriet, boosheid en angst voor de toekomst kunnen het proces van 
de scheiding in de weg staan. Wanneer hieraan onder begeleiding van een bemid-
delaar aandacht wordt gegeven en partijen weer met elkaar kunnen communiceren 
kan de scheiding goed geregeld worden. Dit is zeker belangrijk wanneer er afspraken 
gemaakt moeten worden over de opvoeding van de kinderen. U leert afstand van 
elkaar te nemen als partners, maar tegelijkertijd als ouders wel met elkaar in contact 
te blijven.

Het bemiddelingsproces
Tijdens de bijeenkomsten met een scheidingsbemiddelaar wordt allereerst aandacht 
besteed aan de manier waarop u met elkaar omgaat in de bemiddeling, de achtergrond 
van het gebeurde en de eventuele zaken die zonder uitstel moeten worden geregeld. 
Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden over de huisvesting (wie gaat waar 
wonen), de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, de behoefte aan partner-
alimentatie, de pensioenrechten en het ouderschapsplan voor minderjarige kinderen.
Uiteindelijk legt de bemiddelaar deze afspraken vast in een overeenkomst, het conv-
enant. Een ouderschapsplan kan daar eventueel in worden opgenomen. 

Voordelen van scheidingsbemiddeling:
� u maakt samen af waar u destijds aan bent begonnen;
� u bent niet tégen elkaar bezig, maar mét elkaar bezig;
� het helpt u bij de verwerking van de scheiding;
� het is goedkoper en sneller dan een rechtzaak.

Uw notaris als scheidingsbemiddelaar
Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat biedt u een gespecialiseerd VMSN/
MfN-registermediator en scheidingsbemiddelaar. Het voordeel van bemiddeling op 
uw notariskantoor is dat de notaris naast de bemiddeling bijvoorbeeld ook de juri-
dische verdeling (tenaamstelling) van de woning en het aanpassen van uw testament 
direct kan regelen.

Meer informatie
U kunt bij Van Drimmelen Noordman Slaghekke vragen naar het verloop en de 
kosten van de bemiddeling.

mailto:a.zuidema@hotmail.nl
mailto:a.zuidema@hotmail.nl
http://www.havikshof.nl/


TAVERNE’S 1e VRIJDAG VAN DE MAAND BORRELHAPUURTJE 17.00-20.00 UUR

SEIZOENS LEKKERNIJEN & PROEVERIJEN UIT EIGEN KEUKEN
VRIJDAG 2 OKTOBER TAPAS

Restaurant Taverne
H.W. Iordensweg 3 Twello|(0571) 271514

VOLGENDE TAPAS AVONDEN: 6 NOV. TAPAS • 4 DEC. WILDAVOND (TOESLAG €2,-)

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad
autobedrijf

B.J. SpijkerboschLeigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, garagespijkerbosch@hetnet.nl

www.autospijkerbosch.nl

UITDEUKEN 

ZONDER SPUITEN

“Geen briefje...?
Wij lossen het voor u op!” 

G.J. Hofman VOF, Lochemsestraat 34a, 
7396 PK de Vecht – Terwolde. Tel. 06 - 51 90 33 66

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

-  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

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Lezing door Hans Kramer  
‘Herfst, het vergeten seizoen’ 
voor Groei en Bloei,  dinsdag 

6 oktober, Gebouw Irene, 
Twello.  Zie ook deventer.

groei.nl

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

06-13456651

SCHEIDINGSWIJZE[N]. Scheiden is niet alleen afronden wat 
geweest is, maar ook een nieuwe start. Je kunt het nu goed 

regelen. Wij van ScheidingsWijze[n] helpen je daarbij voor een 
vaste prijs, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent. 
ScheidingsWijze[n] helpt je verder! Bel voor een gratis 
adviesgesprek 06 - 54 32 32 23 of mail naar info@schei-

dingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

Harry de Winkel Hoveniers-
bedrijf Gazonrenovatie, zoden 

of inzaaien 055-3015271

Eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

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

app. Tel 0571-261770

Gevraag: schoonmaakadres 
1x pw muv woensdag, tijden: 
alle ochtenden tussen 8.30 en 

11.30 . Brieven onder 
nummer 402015 naar 

Stationsstraat 17, 7391 EG of 
info@voorsternieuws.nl

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 

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

Afslanken, Aankomen, Meer 
Energie! HERBALIFE WERKT! 

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

540910.

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

Tel. (0571) 291205

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

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

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

Grote tweedehands winkel 
in Klarenbeek a.s. zaterdag 3 
okt. open van 9.00 tot 16.00 

uur aan de Molenweg 4.
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3 BRODEN NAAR KEUZE

VANAF MAANDAG 
5 OKTOBER ALLEEN 

IN TWELLO

Bakker Bart - Van Ghentstraat 5 - Twello

VAN 6.00 VOOR 5.50
t t t 5 T ll

VASTE LAGE PRIJS!

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

D E K A Z O N

www.ambiancedekazon.nl

 Terrasoverkappingen
 Raamdecoratie
 Zonwering

Van 6 tot 17 oktober!
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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
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Nu herfst acties!

Lees meer over onze diverse 
herfst acties op onze website.

Fietsclinics bij 
Daniël de Brouwerschool

WILP.- Afgelopen twee maandag-
ochtenden werden er fietsclinics ge-
organiseerd voor leerlingen van de 
Daniël de Brouwerschool. Voor de 
kinderen was het een feest om lek-
ker diverse aangepaste fietsen uit te 
kunnen proberen. Zo kon men zich 
uitleven op handbikes, driewielfiet-
sen en tandems. Iedereen kon zo, on-
danks de beperking, een fantastische 

fietservaring op doen! En ook belang-
rijk, het weer was super! De clinics 
vonden plaats in samenwerking met 
de Koninklijke Nederlandse Wiel-
ren Unie die een vrachtauto vol met 
aangepaste fietsen beschikbaar had 
gesteld, en de uitvoering werd ver-
zorgd door de buurtsportcoach van 
de gemeente Voorst, Jan Mulder, sa-
men met vrijwilliger Loek de Jonge.

Groei en Bloei
TWELLO.- Hans Kramer, bekend van kwekerij De Hessenhof in Ede, zal op 
dinsdag 6 oktober voor de vereniging Groei en Bloei afdeling Deventer een 
presentatie verzorgen met als onderwerp ‘Herfst, het vergeten seizoen’.  De 
meeste tuinliefhebbers houden het na augustus voor gezien in de tuin. Dat 
is jammer en onnodig. Op deze avond maakt  de bezoeker kennis met een 
fantastisch assortiment planten die pas in het najaar op hun mooist zijn. De 
avond vindt plaats in Gebouw Irene in Twello, aanvang 20.00 uur. Voor leden 
is de toegang gratis, niet-leden betalen € 4,00. Zie ook www.deventer.groei.nl

Schooldirecteur van Hal met pensioen

NIjBROEK.- Vanaf 1 oktober zullen 
de kinderen van Ten Holtens Erve 
hun schooldirecteur Rob van Hal 
missen, omdat die met ingang van die 
datum met pensioen is. Van Hal, een 
gedreven en geboren schoolmeester, 
neemt met pijn in z’n hart afscheid 
van de school in Nijbroek, hij wordt 
opgevolgd door Darien Tarmastin. 
Hij is ondertussen alweer bezig om 
contacten met mensen van het ko-
mende AZC bij Zutphen aan te halen 
om daar op termijn “iets” te doen aan 
onderwijs aan vluchtelingen en/of 
asielzoekers. Voor Van Hal zo’n zes 
jaar geleden in Nijbroek zijn opwach-

ting kwam maakte, was hij werkzaam 
bij De Wingerd in Twello. Toen hij in 
Nijbroek kwam, schrok hij van het 
aantal leerlingen en de toekomst-
verwachting van de school. Er zaten 
maar 32 leerlingen op de bijzonder 
neutrale school in Nijbroek. Na crea-
tief denkwerk en het afwegen van de 
belangen van goed presterende leer-
lingen van de school, startte Van Hal 
met het aanbieden van onderwijs aan 
hoog- en meerbegaafde leerlingen. 
Dat is een succes gebleken, want mo-
menteel volgen zo’n 80 leerlingen uit 
de wijde regio het basisonderwijs bij 
Ten Holtens Erve. Dat betekent niet 

alleen de redding voor de Nijbroekse 
basisschool, de kinderen doen het 
ook meer dan uitstekend in het ver-
volgonderwijs. 
Van Hal woont al weer geruime tijd 
in de Zutphense binnenstad en runt 
daar samen met zijn echtgenote een 
huiskamerrestaurant. Dat betekent 
dat het paar in hun vrije tijd kookt 
voor een kring van vrienden en be-
kenden. Hun naam en faam op culi-
nair gebied is echter al zo wijd ver-
beid dat steeds meer lekkerbekken 
proberen aan te schuiven tijdens de 
genoeglijke etentjes in het toch al 
Bourgondische Zutphen.

Lezing lange wandeltochten 
Kleine Noordijk
TWELLO.- Johan Somsen is zanger, 
muzikant en levensgenieter, maar 
maakt bovenal sinds zijn pensione-
ring in 2006 lange wandeltochten 
door Europa. Inmiddels heeft hij al 
achtduizend kilometer gelopen over 
de lange afstandspaden in Europa. 
Het begon met een tocht naar Santi-
ago de Compostella. Daarna volgden 
nog vele tochten met als uitschieter 
de tweeduizend kilometer lange GR 
5 van Nederland dwars over de Al-
pen naar Monaco waar hij zijn doch-
ter bezocht.
Johan is een sympathieke en onder-
houdende verteller, die zijn ervarin-
gen en expertise kracht zal bijzetten 
met een diashow. Natuurlijk is er 
ook gelegenheid om voor of na de 
lezing over het landgoed te wan-
delen. De echte wandelliefhebbers 
komen natuurlijk te voet naar de le-
zing! (Blarenpleisters verkrijgbaar). 
Aanvang 15.00 uur entree € 12,50 
losse verkoop € 10,00 op vertoon 

van een vriendenpas. Dit is inclu-
sief koffie/thee en een consumptie. 
Reserveren noodzakelijk op info@
stichtingcultuurkleinenoordijk.nl. 

Voor meer informatie verwijzen wij 
u graag naar de site van de stichting: 
www.stichtingcultuurkleinenoor-
dijk.nl 



•	u	kunt	uw	puntje	opgeven	door	onderstaande	bon	in	te	vullen
•	tussen	de	woorden	steeds	een	hokje	openlaten	en	per	leesteken	een	hokje	gebruiken
•	uiterlijk	op	zaterdag	inleveren	bij	één	van	de	onderstaande	adressen
•	u	kunt	deze	bon	ook	voor	zaterdag	opsturen	naar	Uitgeverij	Voorster	Nieuws,	dan	

ontvangt u een factuur met het bedrag van het puntje plus administratiekosten

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

1 regel e 1.85

2 regels e 1.85

3 regels e 2.30

4 regels e 2.75

5 regels e 3.20

6 regels e 3.65

7 regels e 4.10

8 regels e 4.65

Snelle levering - Topkwaliteit - Blijvend lage prijzen

WWW.DELTALINE.NL TEL. 0610222933

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

- 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

Dick van der Kraats
Mozartstraat 119, 7391 XG Twello
Tel. (0571) 27 16 06

Reparatieservice 
voor o.a. : TV • Video • Radio

Voor meer info: 
www.dvanderkraats.nl

Kerstpakketten

Relatie 
geschenken

Ouderwets lekker!

Stationsstraat 10 Twello - 0571 270365  
info@mocha-mentha.nl  
www.mocha-mentha.nl

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

Tullekensmolenweg 119 
7364 BB Lieren. 

Telefoon 055-5061860 
info@installatiebedrijfjanssen.nl

Remeha Calenta 28c 
met iSense 
klokthermostaat
nu compleet 
aangesloten voor 

€ 1495,-*

van A. Janssen

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

24 uur 

storings-

dienst
Tullekensmolenweg 119 

7364 BB Lieren. 
Telefoon 055-5061860 

info@installatiebedrijfjanssen.nl

Remeha Calenta 28c 
met iSense 
klokthermostaat
nu compleet 
aangesloten voor 

€ 1495,-*

van A. Janssen

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

www.installatiebedrijfjanssen.nl
Provincie kampioen 

Gelderland

Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl

Corned Beef

Speciaal Gehakt Shoarma pakket

- 500 gram shoarma
- 5 broodjes
- bakje saus

Boterhamworst 
speciaal

Hachee

135

139

129

129 650

100 gram

100 gram  

100 gram

100 gram samen

2.50

1.50

2.25

Visvariatie Roerbak

Krokant gebakken 
Kabeljauw

Gerookte Noorse Zalmfilet

200 gram

100 gram

100 gram

Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl
BBBB
St

Tweet van de week: 
Bedrijfsleven zet in op 

duurzaamheid. Surf naar: 
www.Voorst.PvdA.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: 

055 5216957

AMERIKAANSE KOELKASTEN va E 599,-  
BOSCH WASAUTOMATEN EN DROGERS va E 149,-  

 Elektro Witgoed Outlet 
 biedt u ruime keuze in  A-merken. Nieuw, jong gebruikt, 

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

nergens goedkoper! 
www.elektrowitgoed.nl  

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

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle bouw-

werkzaamheden. Timmerwerk-
plaats, kozijnreparaties e.d. 

Ook Tuinhuizen en schuren. 
06-23592164/0575-502635 

www.bertpetersbouw.nl

Pedicure geen drempel 
Ambulant 0623665795 j.van.

luttikhuizen@hotmail.com

Te koop coniferen taxus en 
laurier voor een volle haag. 

Enkweg 13 Posterenk 
0571261552

Ruitenwisser defect gratis 
montage Autoshop Twello Tel. 

0571-272786

3,6 ha. mais. Holthoevensestr. 
9 Wilp Ach. H. Streppel 

06-25107061

Te koop gevraagd: Walnoten minimaal 10 kg. 0575-564119 
/ 0651-846829 gerritvanenck@debuthe.nl

Klussen, bestrating, 
schilderen en tuinaanleg. 

wimvanvelde.nl 055-3231449 
(de Vecht)

Graszoden e 2,25 Voor haag: 
Hedera’s, Laurier, Coniferen, 
Rhodo’s, Bloeiende planten, 

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

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

Zwanger? Kijk op www.
sunnyartatelier.nl voor het laten 
Mozaïeken van een gipsafdruk 

van uw zwangere buik!

Paar kilootjes kwijt? Nieuwe deelnemers gezocht voor 3 
dagen Herbalife testpakket. Bel. Jantina (0570) 617660 

www.ikwilproeven.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Volop Hollandse pruimen!!!

Nieuwe oogst 

Triomphe Handperen   2 kilo  2.49

De zoete echte 

Muskaat druiven   kilo  1.99

Vers gesneden 

Rode kool   500 gram  0.49

  
2 kilo  1.99Delcorf Appel

  
10 kilo  4.49Frieslander
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

Bijzondere middag en avond in 
dorpshuis de Arend 
NIjBROEK.- Op zaterdag 10 oktober a.s. wordt er in dorpshuis “De Arend” 
in Nijbroek een reünie georganiseerd voor mensen die vroeger ooit gevolley-
bald hebben bij de Nijbroekse volleybalvereniging DVS (Door Vriendschap 
Sterk). In de loop van de middag (vanaf een uur of drie) verzamelen de re-
unisten zich in het dorpshuis en zij kunnen, na een kopje koffie of thee, 
deelnemen aan één van de activiteiten. Zij kunnen bijvoorbeeld een volley-
baltraining volgen onder leiding van Bert Huigen, een “rondje dorp doen” 
door (een deel van) het Klompenpad te lopen of gewoon blijven zitten in het 
dorpshuis en herinneringen ophalen. Rond 17.30 uur is er een buffet voor 
de deelnemers, dat vanaf zeven uur omlijst zal worden door de muzikale 
klanken van “Klein Vergiet” uit Twello. Voor de reünie hebben zich al een 
veertigtal oud-leden opgegeven. Het bestuur van het dorpshuis vond het een 
goed idee de reünisten in de gelegenheid te stellen (weer eens) contact te 
leggen met de bewoners van het dorp. Daarom is er direct aansluitend aan 
de reünie een gezellig samenzijn voor Nijbroekers en ex-Nijbroekers in het 
dorpshuis. Vanaf  20.00 uur is iedereen welkom om weer eens bij te praten 
met mensen, die soms al jaren geleden uit het dorp zijn vertrokken. “Klein 
Vergiet” zal de gehele verdere avond zorgen voor een gezellig muziekje. De 
toegang is gratis. Ex-DVS-ers, die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen 
zich tot 4 oktober opgeven voor de reünie via Minie de Weerd telefoon: 
0571291888 of mail naar: j.weerd19@chello.nl 

“mensen zien helemaal niet of je oude kleding draagt, 
als je het maar draagt met een glimlach”

“KLEDING”

Jaarlijks 
uitstapje KBO 
TWELLO.- Met 53 personen ging de 
KBO Twello op stap voor het jaarlijkse 
uitstapje. Na een mooie tocht werd er 
in Maarsbergen genoten van een lekke-
re kop koffie met gebak. Na het verto-
nen van een film over de bereiding van 
kaas en boter, kon er geproefd worden. 
Het  bijbehorende kaas- en botermu-
seum werd vervolgens bezocht. Hoe 
er vroeger kaas werd gemaakt riep bij 
velen herinneringen op. Het winkeltje 
werd druk bezocht en menigeen trok 
de portemonnee om iets lekkers mee 
te nemen naar huis. Het werd tijd voor 
de lunch, daarvoor ging het met de 
bus richting Scherpenzeel. Daar werd 
genoten van een goed verzorgde maal-
tijd. Met gevulde buiken stapte het 
gezelschap weer in de bus voor een 
rondrit richting de Grebbeberglinie. 
Hierna ging men terug naar restaurant 
Boschzicht voor een kop koffie met 
cake. Moe maar voldaan werd rond 
18.00 uur Twello weer bereikt. Bij het 
verlaten van de bus kreeg een ieder 
een mooie bloem en een kortingsbon 
van PUUR uit Twello. 

Ruimtelijke plannen.nl
Groen, de kleur van de bomen en struiken die nu langzaam gaan verkleuren. 
Groen, de kleur van de maïs waarvan nu de eerste percelen worden geoogst. 
Groen, de kleur van sportvelden en kunstgras waarvan nu na de zomerva-
kantie weer volop gebruik gemaakt wordt. Hoewel ik zelfs op de televisie 
ook al blauw kunstgras heb gezien. Kunstgras, dat hebben we nu ook bij 
Voorwaarts. Ik zeg ‘we’, want onze dochter zit nu ook bij Voorwaarts afde-
ling Gym. Dus in tegenstelling tot vroeger kom ik nu ook bij Voorwaarts. Ik 
zit even de presentatiegids door te lezen en het valt me op dat er nogal wat 
bestuursleden en trainers, helemaal niet meer in Duistervoorde en omgeving 
wonen. En ook veel leden komen (gelukkig) niet meer uitsluitend en alleen 
uit Duistervoorde e.o. 
Groen is ook de kleur van een paar bekende trekkermerken. We zijn hier in 
Voorst toch een beetje agrarisch georiënteerd, het valt me namelijk op dat er 
ondanks, of juist door de crisis in agrarisch Nederland er van alles te doen 
is in de landbouwmechanisatie. Vorige week las ik in dit blad dat er weer 
een nieuw landbouwmechanisatiebedrijf is in Nijbroek, Jabotech genaamd. 
Voorheen zat hier Bonhof, daarvoor Sarry van der Scheer en voor de oudere 
lezers, daarvoor was het nog Berghuis.
Als ik wat ga schrijven over de landbouw of over Nijbroek en omgeving bel ik 
altijd even met een goede vriend van me die daar een landbouwbedrijf heeft. 
Ik ben wel eens met hem naar de befaamde kerstshow van Sarry geweest, een 
van de dagen van het jaar dat heel Nijbroek en omstreken bij elkaar is, aan 
de oliebollen en het bier. Kleine tip van mij aan de huidige eigenaren: hou 
deze traditie in stand. Maar ik lees dat mevrouw Boeder geboren en getogen 
Nijbroeker is, dus dat komt wel goed.
Ik ben niet zo thuis in de trekkerwereld, maar door onze jongste zoon hou ik 
het wel een beetje bij. Zo viel me op dat er in dit blad een advertentie stond, 
waarin stond dat Berghuis in Terwolde is begonnen met een bedrijf in onder-
houd en reparatie van trekkers, speciaal Deutz. Onlangs waren er shows bij 
Bonhof in Wilp en van Wijngeeren in Klarenbeek van jawel, Deutz trekkers. 
En nu lees ik in een mailing die is rondgestuurd door Jabotech uit Nijbroek 
dat zij, in overleg met de importeur en Bonhof, als service steunpunt gaat 
fungeren voor jawel: Deutz trekkers. Ik zou zeggen, als nu de melkprijs nog 
boven de 40 cent per liter komt, dan is iedereen, inclusief de Rabobank weer 
gelukkig. 
Over de Rabobank gesproken. Ik heb afgelopen zondag de nieuwe Rabo-app 
geïnstalleerd, bijna helemaal alleen. Ik kreeg onlangs van mijn vrouw te ho-
ren dat ik in ons gezin op digitaal gebied zo langzamerhand ver achterop 
dreig te lopen, dus ik dacht, ik moet ook mee met de tijd. Maar het is gelukt! 
Als ik nu het logo van de bank aantik, zie ik eerst paleis het Loo, en tot mijn 
verrassing alleen maar blauwe cijfers in plaats van rood. 
Als je nu rood staat op een betaalrekening dan zijn de cijfers toch blauw van 
kleur, dat komt toch een stuk aardiger over. Dank hiervoor.
Groen, dit is ook de kleur van bomen en groensingels die in het bestemmings-
plan een beschermde status hebben. Als u op de site ruimtelijkeplannen.nl 
gaat zoeken naar uw eigen woonomgeving, dat ziet u dat elk stukje grond een 
bestemming heeft. Dat geldt ook voor groenstroken. En het fijne is dat zowel 
burgers als de overheid zich moeten houden aan het bestemmingsplan. Heeft 
een boom echter alleen de bescherming van het al dan niet verlenen van een 
kapvergunning, die door de gemeente wordt afgegeven, dan ziet de toekomst 
er een stuk onzekerder uit.

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

Financieel toekomstperspectief gemeente goed 

Vluchtelingenopvang in 
oude Rabobank Voorst
TWELLO.- Mocht de vraag komen, 
dan stelt de gemeente Voorst de oude 
Rabobank aan de Rijksstraatweg in 
Voorst beschikbaar voor crisisopvang 
voor vluchtelingen. Dat heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders 
gisteren besloten. In het bankgebouw 
is plek voor vijftig mensen, zij kunnen 
maximaal 72 uur blijven. “Het is wel 
mogelijk dat er meerdere keren op-
vang nodig is, maar het gaat per groep 
steeds om 72 uur”, licht burgemees-
ter Jos Penninx toe. Gisteren werd 

de buurt geïnformeerd, donderdag-
avond is er een informatieve avond 
voor omwonenden die een uitnodi-
ging hebben gehad van de gemeente. 
Enige tijd geleden kwam landelijk de 
vraag voor opvang, daarop heeft de 
gemeente een lijst gemaakt met ob-
jecten waar opvang mogelijk zou zijn. 
Daaruit kwam de Rabobank nu als 
beste optie. Penninx: “Andere vor-
men bespreken we binnenkort ver-
der.” Komende maandag gaat het col-
lege in gesprek met de gemeenteraad 

over welke mogelijkheden er verder 
zijn in de gemeente. Er loopt op dit 
moment een onderzoek naar verschil-
lende vormen en mogelijkheden om 
vluchtelingen op te vangen. 

TWELLO.- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Voorst stelt voor om vanaf 2016 €200.000 per jaar beschikbaar te 
stellen voor asielbeleid. Dat staat in het begrotingsvoorstel waarover de 
gemeenteraad begin november beslist. 

Wethouder Pinkster: We vinden het 
prettig dit geld achter de hand te 
hebben. Mocht er concreet iets no-
dig zijn, dan hoeven we geen kost-
bare tijd te verliezen met financiële 
middelen vrijmaken.
Het college geeft aan op koers te 
liggen voor wat betreft de nieuwe 
taken op gebied van jeugdzorg, 
maatschappelijke ondersteuning en 
de Participatiewet. Hiervoor kreeg 
Voorst begin dit jaar ruim tien mil-
joen euro van het rijk. Ook de voort-
gang van andere plannen, zoals de 
nieuwbouw van het Veluws Col-
lege, stemmen het college tevreden. 
Desondanks is 2015 in financieel 
opzicht een zwaar jaar, er staat zo’n 
€550.000 aan tegenvallers genoteerd, 

voornamelijk veroorzaakt doordat er 
meer uitkeringen worden verstrekt 
terwijl daarvoor minder geld van het 
rijk komt. Bovendien heeft Voorst 
de verantwoordelijkheid voor meer 
asielgerechtigden die huisvesting 
en inkomensondersteuning nodig 
hebben. De verwachting is dat het 
bedrag aan uitkeringen vrij snel 
weer omlaag kan, door aanpak van 
werkgelegenheidsprojecten en door 
het beginnend economisch herstel. 
Door minder provinciaal geld ver-
oorzaakt door minder reizigers en 
door het faillissement van Wil-
lemsen de Koning noteert de ge-
meente een financiële tegenvaller 
van €94.000 in het doelgroepen-
vervoer. Ook de toekomstige wet-

houderspensioenen drukken zwaar 
op de begroting, er staat een tegen-
valler van €120.000 op de begro-
ting door een noodzakelijke bij-
storting in de kapitaalverzekering.  
De extra te noteren tegenval-
lers van €550.000 vormen samen 
met de reeds begrote €450.000 
in de min een negatief saldo 
voor 2015 van €1 miljoen euro.  
Het college verwacht de komende 
jaren een rooskleuriger financieel 
beeld. Voor 2016 gaat het college 
uit van een positief saldo van € 
337.000, gedurende de jaren loopt 
dat op naar € 670.000 in 2019. Die 
positieve getallen worden vooral 
veroorzaakt doordat er meer geld 
vanuit het rijk richting Voorst komt.  
Met name de grote onzekerheid 
in het sociale domein (jeugdzorg, 
WMO, Participatiewet) maakt dat 
het financiële beleid van de gemeen-
te vooralsnog behoedzaam blijft.

Viering 750ste geboortejaar Dante Alighieri
REGIO.- Wie van Italië houdt of interesse heeft in de Italiaanse taal en cul-
tuur is bij de Vereniging Dante Alighieri aan het juiste adres. De vereniging 
is genoemd naar de Florentijnse dichter, filosoof en politicus Dante Alighieri 
die ook als grondlegger van de Italiaanse taal en literatuur wordt beschouwd.

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

Donderdag 1 t/m zaterdag 3  oktober 2015

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

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

Muskaat druiven

Roerbakmixen

Mandarijnen

Bildstar

Italiaans Bergfruit

Diverse vers gesneden

EXXXTRAAA Grote Okitsu

Vastkokende 

kilo

12 voor

5 kilo

€ 1.99

€ 2.99

€ 2.99

2e portie

GRATIS

€
± 2 kilo

Een comité wil het 750ste geboortejaar 
vieren met een door leden uit Twello 
en Wilp bedachte expositie in de Berg-
kerk in Deventer. De expositie omvat 
werken van zeven Nederlandse, he-
dendaagse kunstenaars en wordt op 10 
oktober om 13.00 uur geopend. Na de 
opening volgt o.a. een lezing van prof. 
Jacques Janssen, over ‘Dante in Kunst 

en Muziek door de eeuwen heen’.  
Nieuwe leden zijn van harte welkom 
bij Dante Deventer om zich te verdie-
pen in kennis van het Italiaans en de 
Italiaanse cultuur. Enige kennis van de 
Italiaanse taal is nuttig want een aan-
tal lezingen en activiteiten zijn in het 
Italiaans.  Openingsprogramma Expo-
sitie: 10 oktober 13:00 - 18.00 uur in de 
Bergkerk te Deventer. Openingstijden 
exposities: dinsdag - zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. Rondleiding op afspraak. 
Aanmelden en programma-informatie: 
www.dantedeventer.nl. 

mailto:j.weerd19@chello.nl
http://www.dantedeventer.nl/


Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 september t/m zondag 4 oktober 2015. Week 40

SPAAR NU VOOR HET GRATIS 
BOODSCHAPPENPAKKET

Elstar of 
Jonagold 
appels
tas 1,5 kilo

1.493.49
2.69

Elstar of 
Jonagold 
appels
tas 1,5 kilo

6.9915.82

2
STUKS

10.46

 2 GRATIS
PAKKETZEGELS

Ariel of 
Dreft 
wasmiddel  
2 pakken à 
13/ 16 stuks of 
1050/ 1125 gram 
of 2 flacons 
à 1170-1440 ml   
naar keuze

Hertog Jan of 
Grolsch beugels bier  
krat hertog jan 24 flesjes à 300 ml of 
krat grolsch 16 flessen à 450 ml  

Hertog Jan of 
Grolsch beugels bier

max. 4 kratten per klant

10.99
14.69

KRAT  

13.86

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

2.99
5.40

500 GRAM

Beenham  
actieprijs per kilo 5.98

DE H
UI

SM
ER

K
EN

   
     

              VAN
 C

O
OP

Coop 
scharrel-
eierkoeken
naturel of rozijnen
2 zakken à 4 stuks naar keuze 
bijv. rozijnen scharreleierkoeken  
van 3.98 voor 1.99
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Van de bakkerij afdeling!  

scharrel-
eierkoeken
naturel of rozijnen
2 zakken à 4 stuks naar keuze 

 rozijnen scharreleierkoeken

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

2 zakken à 4 stuks naar keuze 
 rozijnen scharreleierkoeken

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

2 zakken à 4 stuks naar keuze 
1+1 

GRATIS*

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 september t/m zondag 4 oktober 2015. Week 40Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 september t/m zondag 4 oktober 2015. Week 40Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 september t/m zondag 4 oktober 2015. Week 40Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 september t/m zondag 4 oktober 2015. Week 40Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 september t/m zondag 4 oktober 2015. Week 40

Maaslander 
stuk of gesneden kaas  
per stuk, bijv. jong belegen gesneden kaas pakje 225 gram  
van 3.22 voor 2.41
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

25% 
KORTING*

Ook vers 
van het mes!

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 september t/m zondag 4 oktober 2015. Week 40

Roerbakgroenten
chinees, oosters of italiaans
2 zakken à 400 gram naar keuze

3.00
4.18

2 ZAKKEN

4.00

5.00
9.54

6 PAKKEN

8.34
Coop kano’s, 
gevulde koeken, mergpijpjes 
crème, sneeuwwafels, roze koek 
mini of gangmakers  
6 pakken naar keuze  
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WEERFOTO.NL KOZIJNEN NODIG?

9 EN 10 OKTOBER

OPEN

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN Apeldoorn
www.finstral.com - finstralbv@finstral.com

DAGEN

Veluws College Twello
mavo en onderbouw havo, vwo
Hietweideweg 20
7391 XX  Twello
T: 0571-271561  
www.veluwscollege.nl

Wat je pest ben je zelf
Naast Moeder- en Vaderdag (eerst was moeder ‘bedagd’ en toen dachten we: ‘oeps…de 
vaders!’) en nog veel meer van die commercieel gestuurde vergeet-niet-je-geld-uit-te-
geven-dagen hebben we ook allerlei ‘weken van’. 
Ik zal ze hier niet allemaal opnoemen, maar het is bij elkaar een jaarkalender vol. Een 
hele week vraagt al weer heel wat meer van een mens dan een dagje. Een hele week 
lang elke dag met een bos bloemen of een ander cadeautje naar je moeder gaan of 
ontbijt op bed verzorgen, ho wacht effe, het moet wél leuk blijven hé? Vandaar geen 
‘week van de moeders’ maar ‘Moederdag’. Mijn eigen moeder zegt dan altijd dat het 
eigenlijk elke dag Moederdag zou moeten zijn en bij zo’n lieve moeder is dat eigenlijk 
niet eens moeilijk. Maar goed, de afgelopen week hadden we ‘de nationale week tegen 
het pesten’. Als docent word je in de dagen ervoor overspoeld met lesprogramma’s 
over dat thema. Want pesten, dat hoort toch vooral op school thuis? (klinkt raar: ‘op 
school thuis…’). 
Vergeet het maar. Pesten is van alle tijden, leeftijden en plaatsen. Natuurlijk, op school, 
maar ook thuis, op het werk, in de politiek, in bejaardenhuizen, op sportclubs. Sommige 
mensen hebben doorgestudeerd in het pesten. Die gaan dan oorlogen voeren. ‘Pesten 
voor hoogopgeleiden’ zeg maar. Miljoenen mensen worden momenteel uit hun land 
gepest. Ze vluchten. Soms worden ze in een ander land gewoon wéér gepest. En mocht 
je denken dat op scholen alleen leerlingen elkáár pesten of een leraar wegpesten, 
vergis je niet. Ook leraren kunnen leerlingen wegpesten of elkáár wegpesten. Kort- 
geleden was er van dat laatste nog een pijnlijk voorbeeld in de media. 
Wat is dat toch? Waarom pesten we? 
Pesters lijken sterk. Zij bepalen wie mee mag doen en wie niet. Bedenken de plannetjes. 
Verzamelen volgelingen om zich heen. Meelopers. Geeft een gevoel van macht. Maar 
achter dat stoere masker zit vooral angst. Heel veel angst. Pesters zijn namelijk bang. 
Bang om zelf gepest te gaan worden. Dus gaan ze maar de pester worden. Heb je zelf 
in elk geval geen last. Vaak zijn pesters ooit zelf slachtoffer geweest en kiezen ze er nu 
voor te denken dat aanval de beste verdediging is. ‘Do it to them, before they do it to 
you’. Misschien wel logisch. Maar ook zo jammer. Straf geven helpt meestal niet. Ze 
confronteren met de gevolgen van hun daden, het verdriet, soms wel. In de ‘week 
tegen het pesten’ deelde een oud-leerling van een basisschool een artikel tegen 
pesten en vertelde over haar ooit gepest zijn en mijn belangrijke rol als docent daarin. 
Ik wist het nog. Twintig jaar geleden, maar toch. Kun je nagaan. Fijn én pijnlijk om te 
lezen. Cyberpesten bestond nog niet eens. Gelukkig zag ik dat ook een aantal klas-
genoten om wie het destijds ging zo’n anti-pestbericht had gedeeld. De meesten van 
hen zijn inmiddels zelf moeder. Dat geeft toch weer hoop voor de toekomst. 
Misschien moeten we pesters niet straffen, maar ze bedelven onder een tsunami van 
liefde en begrip. Met ze praten. Over het ‘waarom’. Tot ze er zelf zat van zijn.
Een aantal wereldleiders was de afgelopen week bij elkaar in Amerika. Ze beloofden 
elkaar wat minder te pesten en te stalken. Vast geen toeval dat het in die week tegen 
het pesten was.
Je bent nooit te oud om iets af te leren.
Nog een voorstel: laten we het omkeren. We houden een ‘week van het pesten’ waarin 
we allemaal los gaan met pesten en plagen. Je krijgt een lootje met een naam van een 
klasgenoot of collega die jij gaat pesten. Tegelijkertijd word jij weer door iemand 
anders gepest. Ben je in die week even pester én slachtoffer. En na die week is het 
afgelopen. Klaar. Niet meer doen de rest van het jaar. Doe je het dan toch nog? Word je 
voor straf iedere dag platgeknuffeld door ál je klasgenoten of collega’s.
En dat wil toch niemand?

Bert Jansen, docent Veluws College Twello

 

Excursie Stichting IJsselhoeven 
leerzaam en interessant
VOORST.- De mensen van de Stichting Ijsselhoeven heeft afgelopen 
weekeind weer een excursie gehouden langs een drietal eeuwenoude 
boerderijen op de Voorsterklei. Wim jansen, die zoals gebruikelijk weer 
zorgde voor de bouwkundige en geschiedkundige informatie over de 
erven die bezocht werden, kon weer nieuwe informatie aan de mensen 
meegeven. 

De Adelaar aan de Rijksstraatweg was de plek van samenkomst en meteen 
een zeer interessante en oude bouwplaats met zeer bijzondere kenmerken. 
Het Sinderen is vanaf de openbare weg misschien een stuk minder opval-
lend, maar beschikt eveneens over pareltjes uit het verleden. De geïnteres-
seerden konden niet alleen kennis maken met de resten van een ongelofelijk 
mooi pareltje van bouwkunst, maar keken hun ogen uit over het ongeëve-
naarde landschap rond de oude hoeve. Het laatste adres bestond uit boerde-
rij de Wellenberg, waar van veel oorspronkelijke elementen viel te genieten.

Mega Muziek Marathon 
twaalf uur lang non stop muziek 
TERWOLDE.- Zaterdag  17 oktober staat Terwolde in het teken van mu-
ziek. Deze dag organiseert de jubilerende muziekvereniging Ons Genoe-
gen de mega muziek marathon. Twaalf uren lang zal er op wisselende 
podia, van 10.00 uur tot 22.00 uur, in ‘d Olde Schole van Terwolde 
non-stop muziek klinken.

Blokkade
In de meteorologie is sprake van een blokkade wanneer een 
hogedrukgebied de weg blokkeert voor depressies. Regengebieden 
kunnen ons dan moeilijk of niet bereiken, zodat het een tijd lang droog 
en zonnig kan zijn.Met name in het voorjaar en de zomer kan een blok-
kade leiden tot droogte. Het standvastige weer met veel zon en ‘s zomers 
hoge temperaturen, zorgt er bovendien voor dat veel water verdampt. 
Hierdoor kan de droogte met de dag toenemen. In het najaar leidt het 
rustige weer tijdens een blokkade vaak tot de vorming van mist. Door 
de zwakkere kracht van de zonnestraling kan deze hardnekkig zijn.Het 
begrip blokkade is afgeleid van de weerkaart. Druksystemen kunnen 
zodanig liggen, dat ze de doorgang versperren. Een omvangrijk hoge-
drukgebied boven de Atlantische Oceaan met uitlopers naar de Noord-
zee of het zuiden van Scandinavië, zorgt ervoor dat depressies afbuigen 
naar de Middellandse Zee of ver ten noorden van ons trekken. Het ho-
gedrukgebied kan op de kaart de vorm aannemen van de Griekse letter 
Omega. Dit wordt ook wel een Omegablokkade genoemd.

Zonnig weer?
Ja zeker, dank het hogedrukgebied wat ons een paar mooie dagen gaat 
geven tot en met het weekend.
Donderdag loopt het kwik al op naar 19 graden met veel zon.
Vrijdag ook mooi zacht weer, met overdag veel zon en de temperatuur 
kan weer oplopen naar 19 graden.
Zaterdag ook prima doeweer, met overdag zon maar ook enkele stapel-
wolken.
Zondag de warmste dag, dan kan het zelfs 20 tot 21 graden worden, met 
overdag zon en een paar onschuldige wolken.
In de avond kans op een paar buien.
Mark Wolvenne
Terwolde

Horesca Lieferink opent wildseizoen 
met MasterClass Wild & Wijn
TWELLO/GARDEREN.- Geen beter seizoen dan het jachtseizoen om 
je gasten te verwennen, dat hebben ze bij Horesca Lieferink in Twello 
heel goed bekeken. ‘Word wild enthousiast’ hebben ze deze happening 
genoemd en door de uitmuntende kwaliteit van de producten, gepre-
senteerd in een bosrijke omgeving op een lommerrijke accommodatie, 
Hotel Overbosch in het hart van de Veluwe, was er nog maar weinig 
nodig om dit te bewerkstelligen. 

Horesca Lieferink heeft afgelopen 
maandag alles uit de kast gehaald 
om haar gasten, de gewaardeerde 
klanten, op liefdevolle wijze te 
verwennen met spijs en drank en 
vele demonstraties. De verspartners 
W&G Groep, de firma Rungis en 
Intense Wines stonden garant voor 
kwaliteit en exclusiviteit. De herfst- 
en wildsfeer die bij aankomst buiten 
al te proeven was, zette zich op in-
drukwekkende wijze binnen voort. 
Een uitbundig wildtableau deed de 
rest en jager, poelier en slager Teus 
Vonk legde uit wat er allemaal ten-
toongesteld was, namelijk hazen, 
ganzen, wilde eenden, patrijzen 
en konijnen, traditiegetrouw uitge-
spreid op eikenblad, dennentakken 
en vlierbessen. 

Na de ontvangst en jachthoornge-
blaas liep het gelaarsde gezelschap 
via paden, die door wilde zwijnen 
bijna onbegaanbaar waren omge-
woeld, naar het bos waar jager Teus 
eigen ‘geoogst’ wild had opgehan-
gen. Begenadigd met een brede ken-
nis over de jacht en de dieren legt 
hij aan het publiek uit hoe de jacht 
functioneert. Uit alles spreekt zijn 
grote liefde voor de dieren en zijn 
respect voor het wild. Nieuwsgie-
rige blikken zijn op hem gericht als 
hij een ree vilt. Voorafgaand aan dit 
ritueel heeft hij op de hoorn het ‘sig-
naal’ van het ree geblazen, want bij 
elk dier hoort een bepaald geluid, 
zo legt hij uit. Hij vertelt dat het ree 
een fijnproever is en zijn voorkeur 
uitgaat naar jonge, frisse bladeren 
en dat daardoor ook de malsheid 
van het vlees mede bepaald wordt. 
Hij werkt als poelier en slager voor 
W&G, heeft veel deskundigheid in 
huis en weet zijn verhaal te larderen 
met veel humor. 

Terug op locatie wacht iedereen een 
ware smaaksensatie en dan blijkt dat 
Lieferink kosten noch moeite heeft 

gespaard om alle aanwezigen op 
zeer speciale wijze te verwennen. 
In een rap tempo laat men iedereen 
kennismaken met verschillende ge-
rechten, verrassende ingrediënten 
en zorgvuldig op het smaakprofiel 
afgestemde rode en witte wijnen. 
Alle gerechten onderscheiden zich 
door versheid en puurheid en de 
wijnen zijn stuk voor stuk aanwijs-
baar duurzaam, biologisch, fair trade 
en afkomstig uit natuurbescher-
mingsgebieden. Omdat het eenden-
seizoen in augustus werd geopend 
is er vanzelfsprekend eend, gevolgd 
door wild zwijn en eindigend met 
zalm. Vergeten groenten worden ge-

proefd en lekker gevonden en een 
uitstapje naar Japan leert dat er ook 
aubergines zijn die rauw geconsu-
meerd kunnen worden en ganzenle-
ver gecombineerd kan worden met 
gember en handpeer. En wie durft 
er nou paarse aardappel met witlof, 
koffie, oude kaas en vanille te com-
bineren? Alles is kennelijk mogelijk. 
Het verrassingseffect is gedurende 
de gehele demonstratie onvermin-
derd door de vele onvoorspelbare 
combinaties. De verschillende wij-
nen zijn perfect in evenwicht met 
de rest; wijnen van een uitstekend 
niveau en voor een betaalbare prijs. 

Deze dag laat zich kwalificeren als 
een heuse zie-, proef-, voel- en be-
leefdag. Een kwalitatief hoogstaande 
proeverij met verfijnde, tongstre-
lende hapjes en uitmuntende wij-
nen, die veel inspiratie oplevert. He-
melse smaken, verleidelijke geuren 
en prachtige, kersverse producten 
worden door meester-kok Niels van 
den Berg (Rungis) en chef-kok Ra-
mon van Santen (Hotel Overbosch) 
harmonieus bij elkaar gebracht. 
Voldaan en tevreden keert iedereen 
huiswaarts met de geruststellende 
gedachte dat alles te koop is bij Lie-
ferink in Twello. 

Het programma
De gehele dag is er op twee ver-
schillende podia een  grote diver-
siteit aan muziek. In de sportzaal 
opent het orkest van Ons Genoe-
gen om 10.00 uur de marathon, 
gevolgd door optredens van de 
slagwerkgroep en het opleidings-
orkest van de vereniging. Verder 
zullen er gedurende de dag op dit 
podium optredens zijn van slag-
werkensembles en malletbands 
uit  Ederveen, Varsseveld, Tholen 
en Huissen. Op het podium in de 
grote zaal van dorpshuis d’ Olde 
Schole zijn optredens van diverse 
koren, te weten zangvereniging 
Eendracht, gospelkoor Inspiration, 
popkoor Jacky’s Men en shanty-
koor  d’Ieselsingers. Naast de koren 
wordt dit podium gevuld met mu-
ziekensembles van  Muziekles van 
Rob, de familie Kools, het saxo-
foonensemble Ons Genoegen en 
Speelgroep Deventer, fanfareorkest 
Vivo uit Veessen en dweilorkest de 
Graapendaelers. Als afsluiting van 
het dagprogramma speelt de band 
Twist, een jonge energieke band 
uit de regio. Kortom een scala aan 
genres en muziekgroepen. De Ma-
rathon wordt om 20.00 uur afgeslo-
ten in de sportzaal met een spette-
rende muzikale finale waar ruim 

100 musici samen een non-stop 
programma spelen.

muziek voor Stichting Tamara
Muziek is voor en van iedereen 
en Ons Genoegen wil graag een 
maatschappelijke functie vervul-
len in deze. In het kader hiervan 
is er een sponsoractie verbonden 
aan de Mega Muziek Marathon. De 
opbrengsten/sponsorgelden van 
dit evenement komen allen ten 
gunste aan Stichting Tamara. Deze 
stichting uit Terwolde zet zich in 
voor goede doelen binnen de regio, 
maar ook ver daarbuiten. Meer in-
formatie over deze stichting is te 
vinden op www.stichtingtamara.
nl. Dit unieke evenement kan ge-
sponsord worden door een bijdra-
ge te storten op: rekeningnummer 
NL03RABO0302075364 tnv “Ons 
Genoegen”.  De mega muziek ma-
rathon is muziek voor Stichting 
Tamara.

muziek in de klas
In september is Ons Genoegen, in 
samenwerking met bassischool de 
Bongerd, het project Muziek in de 
Klas begonnen. Leden van Ons Ge-
noegen geven gedurende zeven we-
ken muziekles op school en tijdens 
deze weken gaan de kinderen zin-

gen, dansen (o.a. op klompen), be-
wegen en (slagwerk)instrumenten 
bespelen én maken. Speciaal voor 
Muziek in de Klas is er om 15.00 uur 
het muziekpodium OBS de Bongerd 
gereserveerd, waar de deelnemende 
schooljeugd gezamenlijk het project 
afsluiten met spetterde optredens. 
De kinderen kunnen zich laten 
sponsoren en de opbrengst komt 
eveneens ten gunste van Stichting 
Tamara. De gehele dag is de entree 
gratis en kunt u volop genieten van 
alle muzikaliteit. 
Dit alles onder het genot van een 
drankje en een hapje verzorgd door 
dorpshuis d’ Olde Schole en Bras-
serie Kriebelz. Ook zij sponsoren 
dit evenement door een deel van de 
opbrengst te schenken aan Stichting 
Tamara.
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Boeiende uitvoering musical 
David en Goliath
NIjBROEK/TERWOLDE/DE VECHT.- 
Zaterdag 19 september werd in de 
sportzaal van het MFA- gebouw in 
Terwolde in het kader van de ope-
ning winterwerk van beide kerken 
de musical David en Goliath door 
ruim zestig kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar opgevoerd. De leiding 
van de musical was in handen van 
professionele acteurs van “De Vlie-
gende Speeldoos”, die verschil-
lende rollen speelden. De techniek 

als licht en geluid was ook in han-
den van D.V.S. Zij vertolkten in de 
musical het gedeelte van de zalving 
van David tot koning tot en met het 
verslaan van de reus Goliath.
De kinderen waren verdeeld in 6 
groepen. De kleuters waren de wa-
pendragers van Saul en de volgende 
groep de wilde dieren en de schaap-
jes. Er was een groep dorpsbewoners 
en kwakzalvers. Tenslotte waren 
nog twee groepen als Filistijnen, het 

leger van Saul en de zeven broers 
van David (die  geselecteerd waren 
uit alle kinderen). 
Om 16.00 uur ging het optreden van 
start en het was fantastisch om te 
zien wat de kinderen in de loop van 
de dag geleerd hadden en met en-
thousiasme over het voetlicht brach-
ten. Als laatste zongen alle kinderen 
op het podium het finalelied, dat 
met daverend applaus door de meer 
dan 200 aanwezigen werd beloond. 

Extra open dag 
Stichting de IJssellinie 
WELSum/OLST.- Het seizoen van de open dagen bij de Stichting De IJssel-
linie in Olst wordt – net als vorig jaar – verlengd. Op 3 oktober is de laatste 
reguliere open zaterdag, maar op 25 oktober volgt nog een open zondag. Die 
dag is op landgoed De Haere een Zeer Mooi Evenement en de Stichting De 
IJssellinie haakt daar op in: de hospitaal- en de commandobunker, op en-
kele honderden meters van de havezate De Haere, kunnen die dag zonder 
afspraak worden bezocht. Aanstaande zaterdag  worden enkele legervoer-
tuigen uit de tijd van de Koude Oorlog (1950-1968) opgesteld op het terrein 
van De Haere, destijds het hoofdkwartier van waaruit in geval van een on-
verhoopte aanval van het Warschau Pact de onderwaterzetting van de IJssel-
delta en de verdediging van de stuw in de rivier zou worden geleid. Tijdens 
de excursie van 3 oktober geven gidsen van de Stichting De IJssellinie ook 
uitleg over het zogenoemde inlaatwerk, een waterbouwkundige constructie 
in de dijk die het mogelijk maakte duizenden hectares land onder water te 
zetten. Als gevolg daarvan zouden ruim 400.000 mensen moeten evacueren. 
De rondleidingen beginnen zaterdag 3 oktober om 12.00 uur. De laatste groep 
vertrekt om 16.00 uur. Aanmelding is niet nodig; geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij de hospitaalbunker. Deelname aan de rondleiding kost vier 
euro, leerlingen van de basisschool betalen de helft. Het is ook mogelijk op 
vrijwel elk gewenst moment een groepsrondleiding te boeken. Voor meer 
informatie: www.ijssellinie.nl of 0651417240 (Herman Logtenberg, coördi-
nator rondleidingen). 
    

Lezing Zonnebloem over Paleis Het Loo
TWELLO.- Woensdagmiddag 23 
september j.l. vond er een bijeen-
komst plaats van de Zonnebloem 
Twello-Oost in gebouw Irene. Na het 
welkomstwoord, koffie en thee, ver-
telde de heer Wim Kroon een prach-
tig verhaal, met lichtbeelden over de 
vroege bewoners van Paleis Het Loo.
De heer Kroon, vroeger leraar en 
vanaf 1988 24 jaar gids bij Paleis 
Het Loo, is zeer bespraakt en de 
volle zaal luisterde geboeid. Kasteel 
Oude Loo ligt achter het huidige 
Paleis. Thans is dit in gebruik bij 
de Koninklijke familie om daar in 
alle rust te vertoeven. Uitsluitend in 
de maanden april en mei mag je de 
buitenkant bezichtigen. Stadhouder 
Willem III, die veel ging jagen met 
zijn vrienden op de Veluwe, kocht 
het kasteeltje in 1684 inclusief de 
omringende gebouwen, bossen, lan-
derijen en waterlopen voor 60.000 
goudguldens om zijn vrienden daar 
te laten overnachten. Echter de 
vrouw van Willem III, De Engelse 
prinses Mary Stuart, palmde het 
Oude Loo in. Daarom besloot Wil-
lem III eind 17e eeuw een jachthuis 
te bouwen, dat later Paleis Het Loo 
werd. In 1806 kwam het paleis in be-
zit van Lodewijk Napoleon, die door 
zijn broer Napoleon Bonaparte tot 
koning van Holland was aangesteld. 
Lodewijk Napoleon liet het uiterlijk 
ingrijpend veranderen. Het paleis 
werd grijs-wit gepleisterd en over de 
17e -eeuws baroktuinen  liet hij een 
landschapspark in romantische stijl 
aanleggen. In 1813 kwam de zoon 
van Willem V terug naar Nederland 
en liet zich als koning Willem l in-
huldigen. Het Loo zou voortaan voor 
het staatshoofd zomerverblijf zijn. In 

1911 werd het Corps-de Logis, mid-
delste deel, door koningin Wilhel-
mina verhoogd met een extra ver-
dieping, en aan de oostzijde werden 
meerdere gebouwen bijgeplaatst. In 
de tweede Wereldoorlog werd het 
paleis bezet door Duitse militairen. 
Na de oorlog keerde koningin Wil-
helmina terug naar Het Loo en over-
leed daar in 1962. Na 1962 vervalt 
het paleis. I.p.v. slopen besloot men 
toch het kasteel te renoveren, 1977 
tot 1984. De witte pleisterlaag en de 
3de verdieping werden eraf gehaald. 
Ook werd de Engelse landschaps-
tuin 3 meter afgegraven, om het in 
oude glorie te herstellen. Er kwamen 
oude fundamenten te voorschuin 

Plaatsvervangend voorzitter mevr. Marietje Winterman be-
dankt de heer Wim Kroon voor de prachtige lezing. 

Kom kijken bij 
scouting Gelre Groep 

waarop de vroegere bouwwerken 
weer werden gebouwd. De barok-
tuinen zijn symmetrisch aangelegd 
naar 17e -eeuws voorbeeld en zijn 
uniek in Nederland. Sinds 1984 is 
het Koninklijk Paleis open gesteld 
voor het publiek. De heer Kroon be-
schreef verder de tuinen met beel-
den, de 13,5 meter hoge fontein, de 
colonnades en na de pauze het inte-
rieur van het Paleis. De ingerichte ka-
mers en zalen tonen hoe de Oranjes 
er 300 jaar lang woonden en werkten. 
Iedereen heeft genoten van dit mooie 
verhaal en de voorzitter bedankte de 
heer Wim Kroon. Voor de Zonne-
bloemgasten en de vele vrijwilligers 
was dit een geweldige middag.                   

TWELLO.- Ben je tussen de 7 en 10 
jaar? Hou je van buiten spelen? En 
vind je het leuk elke week iets an-
ders te doen samen met andere mei-
den en jongens? Heb je dan al eens 
aan scouting Gelre Groep in Twello 
gedacht? Een greep uit de activitei-
ten: broodjes bakken op een vuur, 
spelletjes doen in het bos, tenten 

bouwen, een speurtocht, maar b.v. 
ook samen een toneelstuk voorbe-
reiden of koken. Elke woensdag-
avond kun je van 18.15 – 19.45 bij 
de “baloewelpen” komen spelen. 
Het mooie nieuwe clubhuis van 
de Gelre Groep is gevestigd aan de 
Stinzenlaan 80 in Twello. Kijken (en 
4 keer meedoen) is gratis en geheel 

vrijblijvend. Scouting Gelre Groep 
vindt het leuk als je komt meedoen.

meer weten?
Bel Martin de Boer 06 – 16 37 72 25, 
bekijk de website www.gelregroep.
nl, www.facebook.com/ScoutingT-
wello of volg de groep op Twitter via 
www.twitter.com/GelreGroep. 
 

Top programma Oktoberfest 
WILP-ACHTERHOEK.- Volgende week zaterdag 10 oktober vind het 
Oktoberfest weer plaats in de feesttent op het terrein van graanhandel 
Bosgoed aan de Oud Lochemseweg. Dit jaar een topprogramma met een 
keur aan artiesten. Duo the Band gaat de avond muzikaal verzorgen. 
Tussendoor zijn er een tweetal optredens van de Hinterecke musikan-
ten die dit bruisende feest organiseren. 

Koningin van het levenslied
Om klokslag 21.00 uur is er een spet-
terend optreden van Marianne We-
ber, de Koningin van het levenslied, 
de ultieme zangeres “van en voor 
het volk.” Om ca. 22.30 uur zullen 
de Alpenzusjes het programma com-
pleet maken. Carla en Anny hebben 
inmiddels elke zaal van Nederland 
op de kop gezet. Nog altijd bezorgen 
de zusjes het publiek een onverge-
telijke avond. Waar de Alpenzusjes 
komen, wordt het een feest om van 
te dromen. De feesttent is geopend 

vanaf 19.00 uur en om 20.00 uur zal 
Duo the Band de avond gaan openen 
en barst het feest los.

Kaarten 
Zin om dit super gezellige feest 
mee te maken? Er zijn nog een aan-
tal kaarten beschikbaar voor deze 
avond. De kaarten kosten 7.00 euro 
en zijn te koop bij Boekhandel Oonk 
en Uitgeverij Voorster Nieuws in 
Twello. Of via Casper Benne (0571) 
27 66 49 en Gert Jacobs (055) 301 15 
67. Maar op = op en vol = vol.

Voorleesproject thuis gestart
TWELLO.- In Bibliotheek Twello namen 8 enthousiaste vrijwilligers vo-
rige week deel aan een scholing ‘Interactief voorlezen en boekkeuze’ 
van de VoorleesExpress.  

De VoorleesExpress stimuleert de 
taalontwikkeling van kinderen en 
verrijkt de taalomgeving thuis. Twin-
tig weken lang komt een vrijwilliger 
thuis bij een gezin met kinderen van 
2 tot en met 8 jaar voorlezen. Het 
gaat hierbij om kinderen die moeite 
hebben met de Nederlandse taal en 
opgroeien in een taalarme thuisom-
geving. De vrijwilliger introduceert 
het voorleesritueel bij het gezin. De 
ouders krijgen handvatten om het 
voorlezen zelf over te nemen en boe-
ken een blijvende plek te geven in 
het dagelijks leven. ‘Mijn zoon heeft 
plezier in het voorlezen, hij kijkt uit 
als de vrijwilliger komt’, aldus een 
ouder. Via het consultatiebureau, 
kinderopvang, scholen, logopedis-

ten, Vluchtelingenwerk, de Biblio-
theek Brummen-Voorst en andere 
organisaties kunnen kinderen in de 
gemeente Voorst die een taalsteuntje 
in hun rug nodig hebben, genieten 
van een wekelijks voorleesmoment. 
Kinderen en hun ouders bezoeken 
ook samen met de vrijwilliger de bi-
bliotheek. Daar krijgen ze een rond-
leiding, ontvangen een bibliotheek-
pas en kunnen dan zelf boeken, 
digitale WePboeken of een taalspel 
lenen voor thuis. 
Voor meer informatie: A. van Doorn,  
Bibliotheek Twello (0571- 272338) 
of 06 33830765
A.vanDoorn@bibliotheekbrummen-
voorst.nl  Zie ook www.voorleesex-
press.nl 

volg ons ook op social media 
www.voorsternieuws.nl

Ledenvergadering SC Klarenbeek
KLARENBEEK.- De jaarlijkse le-
denvergadering van Sportclub 
Klarenbeek werd afgelopen don-
derdagavond gehouden in het mul-
tifunctioneel centrum (MFC). Gert 
van Bokhorst, voorzitter van SC 
Klarenbeek, blikte terug en keek 
vooruit. Hij wisselde van gedachten 
met de aanwezige leden over hoe 
het bestuur de leden het komende 
seizoen als bestuur tegemoet moet 
gaan treden. Iedereen die tot de 
fantastische realisatie van de MFC 

heeft meegewerkt, verdient een 
pluim. 
Penningmeester Amanda Spijker-
bosch, aftredend en niet herkies-
baar, wordt opgevolgd door Martin 
Jansen . De functie wordt opgedeeld 
in een bestuurlijk en een admini-
stratief deel. Amanda liet voor de 
vergadering al weten dat zij het 
administratieve deel wel op haar 
wilde nemen. Leny van Heeren 
werd toegevoegd als nieuw kascom-
missielid en zal het komend seizoen 

samen met Annemiek Haagen deze 
taak op zich nemen. 
Er werd goedkeuring gevraagd voor 
het in gang zetten van een wijziging 
in de structuur van de SC Klaren-
beek, door het loskoppelen van de 
afdeling voetbal van de algemene 
middelen en structuur. Tijdens de 
rondvraag werd verzocht om een 
beachvolleybalveld. Een extra be-
sluitvormende vergadering zal in 
het eerste kwartaal van 2016 wor-
den ingepland. 

http://www.gelregroep.nl
http://www.gelregroep.nl
http://www.facebook.com/ScoutingTwello
http://www.facebook.com/ScoutingTwello
http://www.twitter.com/GelreGroep
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Geen zin om te koken?
gewoonthuisbezorgd.nl
Maandag cafetaria extra open van: 16.00-20.00 uur
Dinsdag eetcafe + cafetaria open: 16.00 - 21.00 uur

Wijziging openingstijden maandag en dinsdag.

eetstijl leefstijl coaching

Een mooi gewicht. 
Livfi t helpt je je doel te bereiken 

VOORST – De winter staat voor de deur. Een seizoen waarin je ge-
makkelijk aankomt. Maar je wilt het anders. Dat kan, met Livfi t. 
Niet het zoveelste dieet, wel greep op je eten en rust in je hoofd. Als 
je dat wilt, maak dan een afspraak. 

Bij Livfi t weten we waar het over 
gaat. Diëten hou je niet vol. Daar-
om heeft voedingsdeskundige en 
coach Mieke van Heuven van Li-
vfi t een methode ontwikkeld die 
wel helpt. Zij maakt afvallen tot 
onderdeel van een nieuwe eet- en 
leefstijl. 

Nieuwe eet-en leefstijl 
Mieke ontwikkelt samen met jou 
een eetstijl die bij je past. De Li-
vfi tmethode biedt structuur. Ge-
zonde hoeveelheden en een goede 

spreiding zorgen voor kiloverlies 
op een natuurlijke manier. Je krijgt 
greep op je eten en dat geeft rust. 
En dat brengt ook: verlaagd choles-
terol, lagere bloeddruk en minder 
maagzuur. Je voelt je fi t en weer in 
contact met jezelf. 

Individuele coaching maakt 
het verschil
Mieke investeert in persoonlijke 
begeleiding. Je leert waarom je de 
dingen doet zoals ze je ze doet. Je 
gaat meer van jezelf begrijpen. Zo 

krijg je ruimte, ruimte voor ander 
gedrag. 

Aan de slag
Weten wat je eet, is ook belang-
rijk. Wat heb je nodig en wat kun 
je missen? Anders eten. Wel lekker 
koken kan ook met minder zout, 
suiker en vet. Je leert nieuwe in-
grediënten kennen en combineren 
tot heerlijke smaken. Eten wordt 
weer je vriendje.

Nieuwsgierig?
Bij gezondheidsklachten werkt 
Livfi t aanvullend op dokters- en 
dieetadvies. Voor meer informa-
tie, ook voor workshops  kijk op 
www.livfi t.nl 

Contact
Livfi t,  Kerkstraat 16 in Voorst. 
Mobiel: 06 -203 674 33. 
Vaste telefoon: 0575 - 470 439. 
E-mail: info@livfi t.nl.

Kleuters van De Kleine Wereld de boer op
TWELLO.- Naar aanleiding van het 
thema ‘De Boerderij’  hebben de 
kleuters van basisschool De Kleine 
Wereld de boerderij van de familie 
Straatman bezocht. Op woensdag 23 
september gingen zij met hulp van 
vele ouders op weg naar de boerde-
rij. De knuffel van de klas, Pompom, 
ging gezellig mee. De kinderen wa-
ren verbaasd dat er zoveel varkens 
in de stallen lagen. Vooral van de 
biggetjes konden de kinderen genie-
ten. Ze mochten ze zelfs even vast-
houden. De biggetjes zetten het soms 
wel op een schreeuwen. De neuzen 
van de kinderen werden af en toe 
dicht gedrukt vanwege de toch wel 
een bijzondere geur. De grote var-
kens schrokken wel even toen er 
zoveel kinderen in hun stal kwamen 
kijken. Ze renden verschrikt met 
veel lawaai rond. Daar schrokken 
de kinderen dan weer van. Ook de 
koeien en de kalfjes werden bezocht. 
Er was zelfs een tweeling kalfje te 
bewonderen. De kinderen leerden 
wat de dieren zoal te eten krijgen en 
dat een computer bepaalt hoeveel 

voer de varkens krijgen. Op het erf 
bekeken ze de silo’s waar het voer 
opgeslagen wordt. Eén kleuter dacht 
dat daarin wijn bewaard wordt. Ze 
keken in de ruimte waar de koeien 
gemolken worden met de melkma-
chine. Voor veel kinderen was toch 

het allerleukste dat ze even op de 
tractor mochten zitten. Na afloop 
werden ze getrakteerd op een pakje 
drinken, een kleurplaat, stickers en 
een ballon. Het was een erg leerzaam 
en bijzonder bezoek, waarvoor dank 
aan de familie Straatman. 

Ben jij diegene die helpt?
GEmEENTE VOORST.- Ben jij die vrijwilliger die het Rode Kruis komt on-
dersteunen? De afdeling Voorst is een actieve groep vrijwilligers die direct 
vanuit het hart bij evenementen, noodsituaties, rampen en conflicten de 
mensen in nood helpt. Voor evenementen zijn extra handen welkom. Denk 
hierbij aan lokale evenementen waaronder de Klarenbeekse Kermis, Carna-
valsoptochten, Autorodeo en diverse sportevenementen. Ook landelijk zoals 
bij de Nijmeegse 4-Daagse, Dam-tot-dam-loop, Amsterdam Marathon en ook 
House Party’s. Indien je nog geen EHBO hebt, verzorgt de afdeling de oplei-
ding. Voor meer informatie en/of opgave mail secretaris@rodekruis-voorst.
nl / tel. (055) 543 11 65 / www.rodekruis.nl/voorst / FB-pagina: Rode Kruis 
Voorst.

Wetenschapsdag op Volkssterrenwacht Bussloo 
BuSSLOO.- Op zondagmiddag 4 
oktober opent de Volkssterrenwacht 
Bussloo overdag speciaal haar deu-
ren voor de Wetenschapsdag 2015 
met als thema “Ontdek het heelal”. 
Danielle Futselaar (Nederlandse 
ruimte illustrator) zal deze middag 
een presentatie geven over Space 
Art. De illustraties die zij maakt voor 
bijvoorbeeld een nieuw ontdekte 
exoplaneet worden door onder meer 
NASA gebruikt bij berichtgevingen 
en publicaties. Tijdens deze mid-
dag is er een gevuld programma met 
waterraketten lanceren, waarnemen 
van zon en een korte presentatie 

over sterrenkundige apps door As-
trid Eeuwes. De deuren zijn geopend 
om 13.00 uur tot 17.00 uur.

Sterrenkundige apps
Bij helder weer is er de mogelijk-
heid om onze zon waar te nemen 
met de zonnetelescoop. De zon is 
vanaf de aarde de dichtstbijzijnde 
ster en zo helder dat hij niet zonder 
speciale hulpmiddelen met een te-
lescoop kan worden waargenomen. 
Maar met een zonnetelescoop kan 
van dit boeiende hemellichaam ge-
noten worden en wordt de zon een 
gasbol met zonnevlekken en zon-

nevlammen. Astrid Eeuwes neemt 
rond 15.30 uur de bezoeker aan de 
hand van een interactieve presenta-
tie mee in de wereld van de sterren-
kundige apps. Zij zal de bezoekers 
zowel jong en oud laten zien welke 
handige, mooie en gratis apps er zijn 
en hoe ze werken. Naast deze weten-
schapsdag is de sterrenwacht ook ie-
dere vrijdagavond geopend voor het 
publiek met een actuele voordracht 
en bij helder weer is er tevens gele-
genheid om zelf met diverse telesco-
pen naar de sterrenhemel te kijken. 
www.volkssterrenwachtbussloo.nl 
of telefonisch via (0571) 262006.

Opbrengst collecte 
Prinses Beatrix Spier Fonds

Bijzondere aandacht voor de trouwe collectanten 
Wanda Hezeman en Gerrit Stegerman 

VOORST.- De collecte voor het Prin-
ses Beatrixfonds Spierfonds heeft 
in het dorp Voorst  een totaal be-
drag van  €1308,50 opgebracht. Dit 
is een geweldige prestatie! Ook dit 
jaar zijn de collectanten enthousi-
ast op pad gegaan. Onder het genot 
van een kopje koffie met wat lekkers 
erbij zijn maandagavond de bussen 
ingeleverd en is de inhoud geteld. 
Deze avond is er bijzonder  aan-
dacht besteed aan Wanda Hezeman 
en Gerrit Stegerman die zich al 10 
jaar  hebben ingezet voor het Prinses 
Beatrix Spierfonds. Het comité is erg 
blij met de trouwe collectanten en 
heeft ze ook in de bloemetjes gezet. 
Daarnaast werden een kleine atten-
tie en een oorkonde aangeboden. Het 
plaatselijk comité bedankt de  trou-
we groep collectanten hartelijk voor 
hun inzet en is erg verheugd dat er 
dit jaar vijf nieuwe collectanten op 
pad zijn gegaan om te collecteren. 
Zij doen dit geheel belangeloos voor 
het goede doel. Alle gevers en geef-
sters hartelijk bedanken voor de ge-

leverde bijdrage aan het mooie eind-
resultaat. Het Prinses Beatrix Spier 
fonds zet zich in voor patiënten  met  
spieraandoeningen zoals o.a.  MS, 
Parkinson, Polio, Huntington, ALS, 
Duchene, spasticiteit.  Wilt u meer 
weten, op www.prinsesbeatrixspier-
fonds.nl kunt u meer lezen over de 
onderzoeken die gefinancierd wor-
den.  

Wilp-achterhoek
De collectanten in Wilp-Achterhoek 
hebben een bedrag  van € 926,70 
bij elkaar gebracht, een mooi resul-
taat! Het Prinses Beatrix Spierfonds 
bedankt de collectanten voor hun 
inzet alsmede de mensen van Wilp-
Achterhoek die dit bedrag mogelijk 
hebben gemaakt.

Nijbroek
De collecte in Nijbroek heeft het be-
drag van € 850.90 euro opgebracht. 
Alle gevers worden hartelijk be-
dankt voor hun gift en de collectan-
ten voor hun tijd en inzet. 

Vertolking Bach`s meesterwerk
WILP.- De komende maanden ok-
tober en november en januari 2016 
staan in het teken van het ‘Gold-
berg’-project.  Op diverse (histori-
sche) locaties zal de integrale uit-
voering van Bach’s Clavier-Übung 
IV (BWV 988), beter bekend onder 
de latere naam ‘Goldberg-Variatio-
nen’ ten gehore worden gebracht. 
Jan Kleinbussink verzorgt op 18 ok-
tober om 15.00 uur in de Dorpskerk 
te Wilp een integrale vertolking van 
Bach’s meesterwerk op klavecim-
bel, een uitvoering waar de echte 
Bach-liefhebbers al bij voorbaat van 
smullen. Als bijzonder experiment 
zal tijdens de uitvoering de eerste 
druk van Bach’s partituur worden 
geprojecteerd, zodat iedereen naar 
keuze ook de noten van het werk 
mee kan lezen.  De entree bedraagt 
10 euro.

Combikaart
Uniek is de voor het eerst plaats 
vindende samenwerking met mu-
siciloog, organist en beiaardier 
Roel Smit. Hij zal voorafgaand aan 
het concert op donderdagavond 15 
oktober om 19.30 uur op Nieuwe 
Markt 13 te Deventer  een inleiding 
geven over de Goldberg Variaties 
van Bach. De avond is met pauze en 
is om 21.45 uur afgelopen. Ook hier 
bedraagt de entree 10 euro. Er is een 
combikaart verkrijgbaar voor zowel 
de inleiding als het concert, te sa-
men  voor 17,50.  Meer informatie is 
te verkrijgen via tel. 06- 21597949. 
Normale toegangskaarten kunt u be-
stellen via www.dorpskerkwilp.nl /
agenda/koop een kaartje. Ook is er 
vanaf 14.30 uur losse kaartverkoop 
aan de kerkdeur. Combikaarten zijn 

Band Battle Gewoon Twello
TWELLO.- Niet vergeten: Aanstaande vrijdag begint de Voorster Band Battle! 
Het begint 20.30 uur in de zaal van Gewoon Twelle. De toegang is gratis. 
De winnaar van deze wedstrijd mag spelen op Hutspop van Konings feest 
2016. De namen van de band die vrijdag spelen zijn: Overload, The Woof en 
Americana Unlimited. Het belooft een gezellige avond te worden, die je niet 
mag missen. 

uitsluitend te bestellen per mail.  
Aanmeldingen voor cursusavond 
Roel Smit en bestellen combikaar-
ten op: e-mail:  levenmetmuziek@
gmail.com    
Telefonisch: 0621 597949

mailto:secretaris@rodekruis-voorst.nl
mailto:secretaris@rodekruis-voorst.nl
http://www.rodekruis.nl/voorst
mailto:levenmetmuziek@gmail.com
mailto:levenmetmuziek@gmail.com


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

Gemeentelijke informatie

 

vergadering CMO 
Datum:  woensdag 7 oktober 2015
Tijd:  19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: trouwzaal gemeentehuis te Twello

De vergadering is openbaar. 

Tijdens deze vergadering worden onder andere de onderwer-
pen mantelzorg en vrijwillige inzet besproken.

Informatie
www.CMOVoorst.nl 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de voorzitter, 
de heer F.W. van der Vegte,  telefoon 06-53 97 61 13, 
e-mail f.w.vandervegte@live.nl 
of de secretaris de heer T. Janssen, telefoon 06-50 66 66 15, 
e-mail secretariaat@clientenraad-voorst.nl

gemeenteraad

  Openbare vergadering gemeenteraad 
 maandag 5 oktober 2015, 19.30 uur (gemeentehuis Twello)   

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de 
ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
a. Verslag ronde-tafelgesprekken van 21 september 2015 [besluit]
b. Procedure benoeming wethouders [besluit]
c.  Bestemmingsplan De Lathmer [finaal debat]
d. Integraal Wegenplan 2015 – 2019 [finaal debat]
e. Bedrijfsvoeringorganisatie Basismobiliteit [finaal debat]
f. Bedrijfsplan Delta Het Plein “Winst door Verbinden” [finaal debat]
g. Beleidsuitgangspunten zonnevelden Voorst [finaal debat]
h. Beantwoording schriftelijke vragen over vluchtelingenopvang [finaal debat]
 
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan 
wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze ver-
gadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/
of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

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

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

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
5 oktober 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
12 oktober 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
12 oktober aansluitend auditcommissie gemeentehuis Twello
26 oktober  10.00 uur raadsvergadering [begrotingsdebatten] gemeentehuis Twello
9 november 19.30 uur raadsvergadering [begrotingsbesluiten] 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 raads-
griffier, Bernadette  Jansen (0571) 27 92 17. U kunt ook  rechtstreeks contact 
opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/

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

Aanvragen/afhalen reisdocumenten 
niet mogelijk op 6 oktober

Op dinsdag 6 oktober aanstaande is het niet mogelijk om reisdo-
cumenten aan te vragen of af te halen. Die dag wordt namelijk de 
apparatuur voor het aanvragen en verzenden van reisdocumenten 
bij de gemeente Voorst vervangen. 

Oproep denktank ruimtelijke toekomstvisie

De gemeente Voorst gaat een nieuwe visie voor de gemeente ont-
wikkelen waarin helder wordt hoe we ons de komende jaren wen-
sen te ontwikkelen. Hoe zorgen we er samen voor dat het prettig 
wonen, werken en leven blijft in onze gemeente? Hoe houden we 
bijvoorbeeld de leefbaarheid in onze kernen op peil? En hoe zorgen 
we ervoor dat we een prettige gemeente blijven om in te werken? 
Hoe gaan we in Voorst om met duurzame energie, windmolens ja 
of nee?

Samenwerking
De gemeente zoekt, voor het maken van de ruimtelijke toekomst-
visie, nadrukkelijk de samenwerking op met haar inwoners, maat-
schappelijke organisaties, bedrijven en belangenverenigingen. Dit 
wordt op verschillende manieren gedaan: door een actieve denk-
tank samen te stellen en daarnaast krijgen alle inwoners en maat-
schappelijke partijen in de gemeente de mogelijkheid om zich aan 
te sluiten bij het netwerk ‘toekomstvisie’. 

Denktank
Voor de denktank is de gemeente op zoek naar circa tien gemoti-
veerde en enthousiaste personen die de dialoog aan willen gaan, 
over de toekomst van de gemeente Voorst. De denktank heeft een 
voortrekkersrol bij de totstandkoming van de toekomstvisie. En 
doet in samenspraak met de verschillende maatschappelijke par-
tijen voorstellen over de gemeentelijke agenda en de toekomst. On-
der leiding van een onafhankelijke voorzitter adviseert de denktank 
het college van burgemeester en wethouders over de invulling van 
de visie. De samenstelling van de denktank zal in oktober plaats-
vinden. 

Profiel
Het profiel van de denktankleden:
 Binding met de gemeente Voorst;
 Zitting vindt plaats op persoonlijke titel;
 Op kunnen treden als ambassadeur;
  Gevoel voor en affiniteit met ruimtelijke en maatschappelijke 

ontwikkelingen;
 Frisse kijk op de toekomst;
 Onafhankelijk, niet politiek of bestuurlijk verbonden.

Herken jij jezelf in dit profiel? Meld je dan aan en stuur voor 1 ok-
tober a.s. een mail met motivatie naar toekomstvisie@voorst.nl , 
onder vermelding van ‘aanmelding denktank’. 

Meer informatie
Meer informatie: www.voorst.nl/toekomstvisie . Met vragen kunt u 
contact opnemen met de gemeente Voorst, Leonieke Beltman, tele-
foon (0571) 27 93 64, mail l.beltman@voorst.nl . 

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl



voorstwijzer

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Dorpsstraat in Twello Standplaats oliebollenverkoop in november  
en december 2015

Vergunning verleend* Z-15-03076_2015-41114

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Vaststelling Kadernota Basismobiliteit 2015-2019 Bekendmaking Z-14-01973_2015-45926

Milieumelding

Beelelaan 4 in Voorst Melding Activiteitenbesluit voor oprichten kapschuur Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002903

De Zanden 123 in Teuge Oprichten hangar Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002847

Ganzevlesweg 12 in Teuge Melding mobiel breken (milieubeheer) Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002934

Heeringstraat 4 in Wilp Uitbreiden met opslagloods Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002800

Oude Apeldoornseweg 2 in Klarenbeek Veranderen bedrijfsactiviteiten Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002925

Oude Wezeveldseweg 16 in Twello Nieuwbouw jongveestal en vergroten bestaande  
jongveestal

Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002924

Twelloseweg 10 in Terwolde Bouwen loods Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002843

Weteringstraat 5 in Twello Uitbreiden bedrijfsruimte Melding ontvangen Z-MELD840-2015-000086

Omgevingsvergunning

Beukenlaan 4 in Wilp Realiseren kinderboerderij Vergunning verleend*  
(revisie)

Z-HZ_WABO-2014-703

Duistervoordseweg 59 in Twello Aanvragen tweede uitrit Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3133

Duistervoordseweg 59 in Twello Aanvragen tweede uitrit Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3133

Grotenhuisweg 39 en 39A in Wilp Legaliseren dakkapel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3122

Heeringstraat 6a in Wilp M.E.R. Beoordeling uitbreiding varkenshouderij Beoordelingsbesluit Z-BEOR-2015-002787

Holthoevensestraat (TLO C 1147) in 
Wilp en Melkleenweg (Voorst P 35) in 
Terwolde

Kappen 1 beuk en 1 populier Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3129

Hunderenslaan 7 in Twello Verbouwen landhuis en koetshuis Hunderen Vergunning verleend*  
(revisie)

Z-HZ_WABO-2014-440

Keizershofweg 3 in Voorst Kappen 1 rode beuk Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3134

Middendijk 77 in Nijbroek Herbouwen schuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3131

Molenstraat 16 in Twello Plaatsen dakopbouw op bestaande uitbouw Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3132

Twelloseweg 4 in Terwolde Bouwen schuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3125

Twelloseweg 49 in Terwolde Vergroten bestaande loods Vergunning van rechtswege 
verleend*

Z-HZ_WABO-2015-2887

Overig

Gemeente Voorst Besluit (onder)mandaten, volmachten en machtigingen 
2015

Gewijzigd besluit Z-15-02386_2015-44508

Sloopmelding

Enkweg 2 in Voorst Verwijderen asbesthoudende wandbeplating in keuken Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-3127

Parkelerweg 24 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak van bijgebouw Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-3120

Schakerpad 16 in Twello Slopen voormalig agrarische schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-3128

Twelloseweg 4 in Terwolde Slopen 2 schuren Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-3126

bekendmakingen
Week 40: 30-09-2015

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

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

ders (of de burgemeester, afhan-
kelijk van degene die het besluit 
heeft genomen), Postbus 9000, 
7390 HA Twello, binnen zes we-
ken 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.

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



voorstwijzer

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

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

afval informatie

Type huisvuilwagen per gebied
Gebied 1 (maandag) Gebied 2 (dinsdag) Gebied 3 (woensdag) Gebied 4 (donderdag) Gebied 5 (donderdag)
�  Zijlader, container met de 

kap naar de weg: 
  in het grootste deel van 
gebied 1 met onderstaande 
uitzonderingen.

 
�  Achterlader, container 

met het handvat naar de 
weg:
vanaf het kanaal richting 
centrum en in het centrum 
van Terwolde, de Compo-
nistenbuurt in Twello en de 
Steenenkamer.  

�  Zijlader, container met de 
kap naar de weg: 
in de kernen van Teuge, 
Wilp-Achterhoek en Twello.

�  Achterlader, container 
met het handvat naar de 
weg: 
in het buitengebied van 
gebied 2. 

�  Zijlader, container met de 
kap naar de weg: 
in de kern van Twello. Uit-
gezonderd alle straten tus-
sen de M. de Ruyterstraat 
en de Rijksstraatweg.

�  Achterlader, container 
met het handvat naar de 
weg:
in het buitengebied van 
gebied 3, plus alle straten 
ten noorden van de M. de 
Ruyterstraat tot aan de 
Rijksstraatweg in Twello.

�  Zijlader, container met de 
kap naar de weg: 
in vrijwel het gehele ge-
bied.  

�  Zijlader, container met de 
kap naar de weg:
in de kern van dorp Voorst. 

 
�  Achterlader, container 

met het handvat naar de 
weg 
in vrijwel het hele gebied 
5 met uitzondering van de 
kern dorp Voorst.

� Afvalcontainers op juiste manier aan de weg plaatsen

Vanaf 1 januari 2015 werkt 
de gemeente Voorst met Ter 
Horst. Deze nieuwe afvalinza-
melaar rijdt met twee soorten 
huisvuilwagens in de gemeen-
te Voorst:
�  Een zijlader werkt geheel 

automatisch. 
 Container met de kap naar 

de weg aanbieden. 
�  Een achterlader met me-

dewerkers die de containers 
aan de huisvuilwagen han-
gen. 

  Container met het handvat 
naar de weg aanbieden.

Na de inzameling kunt u zien 
hoe de container teruggeplaatst 

is en dan weet u direct hoe u de 
afvalcontainer de volgende keer 
op de juiste manier aan de weg 
moet zetten. 
De routes en de tijdsindeling die 
de huisvuilwagens rijden staan 
nu op hoofdlijnen vast. Het tijd-
stip van ledigen blijft vanaf nu 
zoveel mogelijk hetzelfde. 

� Containers met de kap naar de weg 

Tips:
�  De containers zo dicht mogelijk aan de straat plaatsen  met een stoeptegel afstand tussen de 

container en de straat, en tussen de containers onderling.
�  De containers zoveel mogelijk clusteren en aan één kant van de straat aanbieden met de contai-

ners van uw buren (welke zijde van de straat is afhankelijk van de rij route).
�  De containers moeten vrij staan en er mag niets tussen de container en de straat staan, dus niet 

de container achter een auto of een lantaarnpaal plaatsen. Zorg voor voldoende afstand tussen 
de containers en auto’s.

�  Plaats de container op tijd aan de weg. De inzameling begint al om 07.00 uur ’s morgens.

Meer informatie: 
www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/

� 2 oktober inzameling Klein Chemisch Afval

Op vrijdag 2 oktober wordt Klein Chemisch Afval (KCA) , fri-
tuurvet, energiezuinige lampen, wit- en bruingoed ingezameld. 
De KCA-inzameling is elke eerste vrijdag van de maand tussen 
15.00 uur en 18.00 uur bij de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello. 
www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/

� Checken aantal ledigingen

Elke lediging van de grijze container wordt geregistreerd. 
U kunt deze informatie, verwerkt in een overzicht met de aan-
biedingsgegevens van het lopende jaar, digitaal inzien via 
https://mijn.voorst.nl (inloggen met DigiD). 

Vakantieweekend Mens en Welzijn in 
Huize Elisabeth Denekamp
DENEKAmP.- Het jaarlijkse vakan-
tie uitje op 18, 19 en 20 september 
van Mens en Welzijn met ook gasten 
van de Zonnebloem Regio Gemeente 
Voorst is weer prima geslaagd. De ac-
commodatie ligt prachtig verscholen 
in het groen van het fraaie, ongerepte 
Twents landschap. Huize Elisabeth is 
een ontmoetings-en bezinningscen-
trum van de zusters Franciscanessen 
van Denekamp. Het is goed toeven 
op het terrein met zijn grote kloos-
tertuin en in de nabije omgeving de 
gevarieerde natuur van Twente. Deze 
omgeving wordt gekenmerkt door 
weilanden en bossen, ingebed in een 
licht glooiend landschap.
Het gezelschap, 42 gasten en 10 vrij-
willigers, vertrok vanaf de parkeer-
plaats van Sportpark Zuiderlaan in 
Twello per bus naar Denenkamp. Bij 
aankomst waren eenvoudige, maar 
adequaat ingerichte gastenkamers 
beschikbaar. Na een uitgebreide 
broodmaaltijd werden ‘s avonds aan 

diverse tafels spellen gespeeld en 
gekaart. Zaterdagmorgen tijd voor 

wandelen, b.v. naar het museum van 
de zusters, de kerk, het kerkhof met 

zwarte kruizen, prachtig in zijn een-
voud en werd er weer gezellig met 
elkaar gepraat, legpuzzels gemaakt 
en de krant gelezen. Na een heerlijk 
drie- gangen diner stond de middag 
in het teken van een bezoek aan een 
aardbeienkwekerij in Manderveen.
Na ontvangst door eigenaresse mevr. 
Hindriksen kreeg iedereen koffie , 
thee en een overheerlijke wafel met 
aardbeien. Via een beeldscherm 
werd het bedrijf in beeld gebracht.
De aardbeien worden niet in de 
grond geteeld, maar op een milieu-
vriendelijke manier in veenbalen op 
stellingen. De stellingen zijn 1.20 
meter hoog, zodat er staande kan 
worden geplukt. Door zo te telen blij-
ven de aardbeien schoon van grond, 
zand en stro. Ook van regen en wind 
hebben ze geen last daar tijdens re-
gen er regenkappen overheen wor-
den getrokken.  De veenbalen zijn 
plastic zakken gevuld met een spe-
ciale aarde, afkomstig uit Canada en 
Rusland. In iedere zak zitten 2 drup-
pelaars waardoor water en voeding, 
sturing computer, worden aange-
voerd. Buiten werden de 3000 meter 
lange stellingen en kassen van plas-

tic bewonderd. De winkel was erg in 
trek. Hier kon je aardbeien jam, saus, 
en kopjes, bekers , glazen met een 
opdruk van aardbeien kopen. Buiten 
scheen de zon en hiervan werd ge-
noten. Rond half vijf vertrok de bus 
via een toeristische route terug naar 
Denenkamp. Omdat twee plaatsen 
te weinig waren in de bus reden de 
heer en mevr. Harleman mee met een 
auto, die nog kleinere binnenwegen 
nam. Onderweg zagen wij nog een 
30 cm grote parasolzwam. Deze pa-
rasolzwam kan 40 cm groot worden. 
De organisatie verraste iedereen met 
een heerlijk flesje
Manderveens aardbei saus. Zater-
dagavond was gezellig met zang van 
een vrijwilliger en een gast. Zondag-
morgen na het ontbijt was er gele-
genheid om de kerk te bezoeken. ’s 
Middags na het diner werd een spel 
gespeeld en na nog een broodmaal-
tijd waren de gasten om 19.00 uur 
weer terug in Twello. De organisatie, 
onder leiding van Brenda Bolink met 
haar negen vrijwilligers was weer 
perfect. De sfeer was geweldig, een 
geslaagd weekend met elkaar, samen 
genieten.

Ontvangst met koffie en aardbeien in Manderveen.



In deze speciale Modespecial bereiden een groot aantal regionale bedrijven u 

alvast voor op de nieuwe herfst en wintertrends. De moderne mens wordt steeds 

modieuzer, er wordt meer tijd besteed aan uiterlijk, kleding en op het gebied van 

wonen. In deze special vindt u een mix van diverse thema’s zoals dames- en 

herenmode, schoenen, cosmetica, sieraden, sport en woninginrichting. Ontdek de 

nieuwste modetrends in het centrum van de Stedendriehoek, veel aandacht wordt 

er ook geschonken aan de presentatie in de etalages. Modezaken die naast mooie 

kostuums ook schoenen, horloges, luxe accessoires en cosmetica aanbieden. Kado- 

en bloemenshops hebben een ruime keus in boeketten, kussens, kaarsen etc. Deze 

speciale modespecial laat u kennis maken met de allerlaatste snufjes, ideeën en 

trends voor het aanstaande seizoen. Op de volgende advertentie- en redactiepagina’s 

gunnen de deelnemende winkeliers u alvast een kijkje in het ruime assortiment. 
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NIEUW IN TWELLO
OPEN HUIS DAGEN 1, 2, 3 oktober 

Hapje en drankje staan voor u klaar

Dorpsstraat 16 - telefoon (0571) 27 67 34 - www.susskind.nl

more than fashion



Blokker Twello  
opent donderdag 8 oktober
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving ziet Fons Viester zich genoodzaakt zijn nieuwe Blokker vestiging een week later 
dan gepland te openen. De oorspronkelijke datum van 1 oktober kan door de vele werkzaamheden die nog moeten worden 
verricht niet bewaarheid worden en wordt verschoven naar donderdag 8 oktober.
‘’Wel een (kleine) tegenvaller”, volgens Viester, ‘’maar dan staat er ook een winkel die voldoet aan de Blokker formule en aan 
deze tijd. De winkel met een oppervlakte van 340 m2. 80 m2 meer dan oorspronkelijk, krijgt een geheel nieuw concept dat 
er op gericht is de consument de grootst mogelijke service tebieden.’’

Nieuwe winkelformule Blokker is succesvol
De nieuwe winkelformule van Blokker is succesvol, 
claimt de winkelketen. In de acht winkels waar de 
formule sinds enkele maanden wordt toegepast, ligt 
de omzet ‘duidelijk’ hoger dan in de oude situatie. In 
de acht zogenoemde pilotwinkels zijn onder andere 
nieuwe producten geïntroduceerd en is de inde-
ling veranderd. Medewerkers zijn uitgerust met een 
tablet waarmee de klant snel van extra informatie 
kan worden voorzien. Blokker zet daarnaast sterker 
in op online activiteiten. 

Acht Blokker-werelden
Blokker wil voortaan volop inzetten op “meer sfeer, 
gemak en mode in het huishouden”. Daartoe nam de 
Nederlandse huishoudketen niet alleen het assor-
timent maar ook het volledige interieur onder han-
den. Dat alles na uitgebreid consumentenonderzoek 
en tests. De grootste vernieuwing is het opdelen van 
het assortiment in acht ‘werelden’. Zo moet de con-
sument makkelijk het juiste product kunnen vinden: 
‘schoonmaken & huishouden’, ‘wassen & strijken’, 
‘koken & bakken’, ‘eten & tafelen’, ‘opbergen & orga-
niseren’, ‘wonen & sfeer maken’, ‘spelen & verras-
sen’ en ‘actueel’. Lagere schappen, heldere verlich-
ting en inspirerende instore communicatie moeten 
het geheel extra overzichtelijk maken.
 
Exclusieve partnerships
Een ander belangrijk element in de nieuwe for-
mule zijn exclusieve partnerships. Zo pakt de nieu-
we Blokker uit met een geselecteerd assortiment 
24Kitchen-artikelen. Blokker heeft met de chefs 
van Nederlands grootste food platform een collectie 
kookartikelen samengesteld met onder andere een 
vijzel, een marmeren werkplaat, een vispan en een 
messenset. Onder de naam ‘Rudolph’s Bakery’ krijgt 
24Kitchen-chef Rudolph van Veen ook nog een col-
lectie bakartikelen. Daarnaast gaat Blokker ook de 
verkoop van een selectie populaire Douwe Egberts-
geschenkartikelen uittesten. Klanten zullen er hun 
D.E-waardepunten kunnen verzilveren. Ook komt er 
nog een exclusieve collectie keukentextiel.
 
Speciale openingsacties
Natuurlijk gaat de opening met speciale acties 
gepaard, zo krijgen de eerste 200 klanten tijdens de 

openingsdag een Blokkertas die gevuld is met huishoude-
lijke artikelen. Daarnaast wordt er gratis Douwe Egberts 
koffie verstrekt. Verdere acties kunt u de komende weken 
middels advertenties in het Voorster Nieuws vinden.  

Nieuwste ontwikkelingen  
zelfmaak mode bij Voskamp Textiel

Handwerken is al een paar jaar weer helemaal in de mode. Breien, 
haken en borduren het was helemaal uit. Vooral op tv, maar ook 
in de modebladen zie je ze ineens weer langs komen: gebreide 
truien, vesten, sjaals en mutsen die het modebeeld bepalen. 
Nieuw dit jaar is de scoody, een capuchon met een sjaal eraan die 
afhankelijk van de temperatuur buiten op verschillende manieren 
gedragen kan worden.

Naast prachtige basis garens zijn er dit seizoen veel bouclé en 
bontachtige kwaliteiten. Met deze garens ontstaat op een eenvou-
dige manier al snel een mooi resultaat. 
Ook is er een ruime keuze in kleuren, naast de basis kleuren grijs 
en zwart zijn er de nieuwe winter pastels, en is er ook een groot 
aanbod in fantasie garens met prachtige kleur combinaties.

Bij Voskamp Textiel in Voorst vindt u naast een zeer ruime collec-
tie breigarens bijv. ook knopen garen en band en ook voor vragen 
en advies kunt u er terecht.
Tijdens de haak / en breiparty met st(r)eek gerechten op 2 oktober 
(09.30-20.00 uur) en 3 oktober (09.30-17.00 uur)  kunt u  de nieuw-
ste ontwikkelingen op het gebied van zelfmaak mode bekijken en 
zelf garens uitproberen. Ook worden dan de onderwerpen voor de 
workshops gepresenteerd. 

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom bij Voskamp 
Textiel Rijksstraatweg 148 Voorst, tel. 0575-501423 of volg ons op 
facebook. 

Nu verkrijgbaar bij 
Draaijer Verf & Wand
Raamdecoratie en gordijnen bedienen waar u ook bent met de
 TaHoma van Somfy 

Somfy TaHoma®
Het is ook mogelijk raamdecoratie en gordijnen en andere produc-
ten in uw woning te bedienen met uw smartphone, tablet of PC. Dus 
ongeacht waar u ook bent, u heeft altijd controle over uw huis. Deze 
Somfy huisautomatisering heet TaHoma® en is een Home Automation 
systeem die draadloze communicatie mogelijk maakt tussen diverse 
producten in huis en de bedieningsvorm. U kunt met de TaHoma 
verschillende scenario’s maken en deze kunt u instellen en af laten 
spelen wanneer u maar wilt. Met de TaHoma kunt u de raamdecora-
tie en of de gordijnen bedienen in combinatie met andere elektrisch 
bediende producten. Denk hierbij aan het zonnescherm, rolluik of de 
garagedeur, maar ook aan de verlichting of verwarming.

Niet thuis? 
Het automatisch gordijn zal vanzelf openen en sluiten op geprogram-
meerde tijden. Eventueel de mogelijkheid om sensoren in het scenario 
erbij te programmeren. Daarmee simuleert u dat er toch iemand aan-
wezig is wanneer u van huis bent. Een prettig gevoel.

Meer informatie? Draaijer Verf en Wand, Domineestraat 18 Twello, 
0571-271173. www.draaijerverfenwand.nl.
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NIEUW IN TWELLO
OPEN HUIS DAGEN 1, 2, 3 oktober 

Hapje en drankje staan voor u klaar

Dorpsstraat 16 - telefoon (0571) 27 67 34 - www.susskind.nl

more than fashion
OPHEFFINGSUITVERKOOP 

Vanaf 2 oktober alleen geopend vrijdag en zaterdag

Openingstijden
vrijdag 10.00 t/m 18.00 

zaterdag 10.00 t/m 17.00 

MULTIMATE.NL JOUW KLUS, ONZE KWALITEIT

*

Op het hele
assortiment!

*

ZATERDAG 3 OKTOBER

Op het hele
assortiment!

*
ZATERDAG 3 OKTOBER

*Vraag naar de voorwaarden

HOU JE BRIEVENBUS
IN DE GATEN!

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66



MOOI MEEGENOMEN

Geldig t/m 10 oktober 2015. Niet geldig i.c.m. andere acties. Vraag in 
de winkel naar de deelnemende merken en actievoorwaarden.

• Rolgordijnen • Duo rolgordijnen • Plissé gordijnen 
• Verticale lamellen • Vouwgordijnen • Vlinderjaloezieën 
• Horizontale jaloezieën • Houten jaloezieën 

NU 25%
KORTING
OP RAAMDECORATIE

HEERDE - Bonenburgerlaan 25 - 8181 HB - Tel.: 0578 - 69 15 43 
TWELLO - Domineestraat 18 - 7391 GH - Tel.: 0571 - 27 11 73
Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73
Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43
www.draaijerverfenwand.nlWWW.DRAAIJERVERFENWAND.NL

HET BEGIN VAN JEKAMPEERVAKANTIE!

HET BEGIN VAN JEKAMPEERVAKANTIE!

KOOP NU JE KAARTJE VOOR SLECHTS 10,- VIAWWW.KAMPEERENCARAVANJAARBEURS.NL

THEMA: ’LA 
DOUCE FRANCE’

JAARBEURS | UTRECHT
7 TM 11 OKTOBER 2015

Ook voor de man, 
mode voor elk moment!

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



De Grutter slapen en 
wonen verkoopt geen 
bedden, maar nachtrust
Een derde van ons leven brengen we door tussen de lakens. Een goed bed is daar-
om cruciaal voor de gezondheid. Maar wat is nu een goed bed? En is die ook goed 
voor u? Een bed kopen kan overal. Echter, voor het juiste advies gaat u naar De 
Grutter slapen en wonen. Eigenaar Richard de Grutter: “Wij zetten net een stapje 
extra.”

In de showroom van De Grutter slapen en wonen in Terwolde vindt u een 
uitgebreid assortiment aan slaapproducten. Er liggen matrassen, kussens, 
dekbedden, alles om het perfecte nachtelijke onderkomen samen te stel-
len. Bij De Grutter slapen en wonen koopt u niet gewoon een bed. U koopt 
nachtrust. Door goed te luisteren naar uw persoonlijke voorkeuren krijgt u 
een advies op maat. De aankoop van een bed moet u zien als een investering 
in uw nachtrust. En een investering kost geld. “Jaarlijks betalen we duizen-
den euro’s aan autorijden, we willen op kantoor een aangepaste stoel want 
dat moet van de ARBO, en de vakantie slaan we ook niet over. We vergeten 
daarbij het belangrijkste rustmoment: thuis in bed. Zo’n bed gaat vaak tien 
jaar mee. Dan valt de prijs verhoudingsgewijs reuze mee.’’

Bij De Grutter slapen en wonen wordt de tijd genomen voor klanten om te 
voorkomen dat ze een overhaaste keuze maken. “Niets is zo persoonlijk als 
de voorkeur voor een bed. De slaaphouding verschilt per persoon en de één 
wil een hard en de ander een zacht bed.” Er kan uitgebreid getest worden 
in de showroom. De Grutter Slapen en Wonen heeft een intensieve samen-
werking met Tempur. Als Premium Reseller kunt u de gehele collectie van 
Tempur  vinden in Terwolde. De Grutter vindt het belangrijk om heldere 
levertijden te hanteren. Daarom kiezen ze in de basis voor Nederlandse 
leveranciers. Zo verkopen zij kwaliteitsbedden van Eastborn, Pullman en 
HML Bedding. Allemaal merken met een goede prijs-kwaliteitverhouding. 

Veel klanten zien het belang van goede nachtrust prima in, zegt Richard de 
Grutter. De uitdaging is om de achterliggende gedachte te vinden achter 
“ik zoek een nieuwe matras”. Klanten die in Terwolde binnenlopen heb-
ben vaak een probleem. Ze hebben bijvoorbeeld rugklachten, nekklachten, 
een kapot of verouderd bed of ze slapen slecht. Vervolgens hebben ze in de 
showroom de keuze uit tientallen kwaliteitsbedden. Maar welk bed lost nou 
hun probleem op? Welk bed past binnen hun plaatje? In Terwolde zien ze 
in dat het verkopen van een bed staat of valt met het geven van een goed 
advies. “Bij ons moet een klant helemaal niets kopen. Ze mogen het. De 
winkel waar u als klant uw euro’s wilt uitgeven moet bij u passen. Uw gevoel 
moet goed zijn. Het feit dat klanten naar Terwolde komen zegt al dat ze 
de Grutter slapen en wonen waarderen.” Wij zetten net een stapje meer”, 
zegt eigenaar Richard de Grutter. Open deur natuurlijk. “Maar wij zeggen 
het niet alleen, maar doen het ook. Daarom is het gevoel van de klant ook 
zo belangrijk. Als dan blijkt dat klanten toch een verkeerde keuze hebben 
gemaakt komen we altijd tot een oplossing. 

Uiteindelijk gaat het erom dat de klant opstaat met een glimlach.”
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Inloopkantoor Rijksstraatweg 97, 
Twello. Dinsdagmiddag 

van 14.00-17.00 uur. U
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Rijksstraatweg 45 te Twello 
Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Woudweg 1a te Teuge 
Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Bleriotstraat 31 te Teuge 
Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Leemsteeg 24 te Wilp 
Vraagprijs € 539.000,- k.k. w
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ZATERDAG 3 OKTOBER OPEN HUIS
Onderstaande woningen doen mee aan het Open Huis op 3 oktober van 11.00 tot 15.00 uur. Voor het complete overzicht van deelnemende woningen kunt u onze website 

of Funda raadplegen. Voor onze kavels/nieuwbouwprojecten kunt u tijdens het Open Huis tussen 11.00 en 15.00 uur op ons kantoor in Schalkhaar terecht.

Het beste voor uw voeten 
bij Schoenen van Rein
Vrij bewegen willen we natuurlijk allemaal. Normaal gesproken dragen onze voeten ons 
zonder moeite door het leven. Dit gebeurt automatisch zonder dat we ons hiervan bewust 
zijn. Pijn of andere klachten kunnen er echter voor zorgen dat vrij bewegen helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is of als probleemloos wordt ervaren.

Bij Schoenen van Rein willen 
wij u niet alleen over schoenen 
adviseren. Ons advies richt zich 
altijd op de combinatie van zowel 
voeten als schoenen. Omdat voet 
en schoen in nauwe wisselwer-
king met elkaar staan en niet los 
van elkaar kunnen worden ge-
zien. Wanneer we een oplossing 
zoeken voor uw voetprobleem, 
dan kijken we ook altijd naar 
uw schoenen. De schoen vervult 
namelijk een belangrijke functie 
als het gaat om de conditie en 
de gezondheid van uw voeten. 
Schoenen zorgen voor bescher-
ming en geven ondersteuning 

aan de voeten en de rest van het 
lichaam. De optimale schoen 
is een comfortabele kwaliteits-
schoen. Deze schoen bezit een 
uitstekende pasvorm, heeft de 
voor uw voet juiste breedte- en 
lengtemaat en sluit goed aan de 
voet op de wreef en rond de enkel 
en hiel. De schoen biedt de juiste 
stabiliteit en ondersteuning met 
voldoende bewegingsvrijheid op 
en rond de tenen.
Bij voetklachten wordt bewegen 
minder comfortabel. 
De klachten hebben doorgaans 
betrekking op de voet, maar 
ook knie-, heup- en rugklachten 

kunnen hun oorzaak vinden 
in bijvoorbeeld een verkeerde 
stand van de voeten. Het volstaat 
vaak om met een eenvoudige 
oplossing of behandeling gehol-
pen te worden. 
In dit soort gevallen is Register 
Podoloog dhr. van Oldeniel de 
aangewezen voetzorgprofes-
sional bij wie u met dergelijke 
voetproblemen terecht kunt.

Dankzij onze samenwerking 
met Register Podoloog dhr. van 
Oldeniel kunnen wij u adviseren 
wat voor uw de klacht de juiste 
oplossing is. 
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De geur van knapperige, versgebakken baguettes komt je tegemoet. 
Op een sfeervol Frans terras nippen mensen aan een glaasje wijn en 
op de achtergrond speelt de live-band die o zo herkenbare chansons. 

De Kampeer & Caravan Jaarbeurs (7-11 okt) is hét begin van 
je kampeervakantie. En met het thema ‘La Douce France’ 
ben je meteen een dagje uit in Franse sferen: op authentieke 
bistrostoeltjes met bijpassende (wiebel)tafeltjes proef je lek-
kere Franse hapjes, zoals tarte tatin. Of wat dacht je van een 
wijnproeverij onder de lichtjes van de Eiffeltoren. He bah! Wat 
vervelend, zo’n dagje vakantie vieren… 

Maar vooral kom je hier om je volgende kampeerbestemming 
uit te zoeken! En ga lekker zitten in de nieuwste modellen cam-
pers en caravans of laat je inspireren door de handigste snufjes 
op kampeergebied. Ben je in een winning mood? Tijdens het 
evenement regent het namelijk prijzen, zoals vakanties met een 
buscamper! Ga hiervoor naar het BuscamperPlein. Of doe mee 
met de hangslotjes actie of de Selfie wedstrijd (say cheeeese!). 
Daarnaast barst hét kampeer-event van Nederland uit z’n 
voegen van de activiteiten. Van de SelfieRoute tot aan het 
BuscamperPlein (dé rage in camperland!), van het Fietsparcours 
tot zélf proefrijden in de camper. En na het volgen van de work-

shops in het KampeerTheater kun jij 
als zelfbenoemd kampeerexpert zor-
geloos op pad. Bon voyage! 
 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs vindt 
plaats van 7 t/m 11 oktober 2015 in 
de Jaarbeurs in Utrecht. Meer info op 
www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl. 

Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello
[T] (0571) 270049
[F] (0571) 270549
[I] www.koerkamp.nl
[E] info@koerkamp.nl

Bouwbedrijf Koerkamp gaat 
voor Kwaliteit en Vakmanschap

 � NIEUWBOUW

 � AAN- EN VERBOUW

 � RESTAURATIE

 � BADKAMERS

 � MACHINAAL TIMMERWERK

Hekkers &  
van ’t Spijker,  
het najaar

Kampeer & Caravan 
Jaarbeurs 2015

De winter komt eraan, de tijd 
dat de bladeren van de bomen 
vallen, de avonden langer wor-
den en de kachel weer aan 
gaat. De ketel is waarschijnlijk 
dit jaar weer onderhouden, de 
schoorsteen geveegd maar 
heeft U ook gekeken hoe Uw 
meubelen erbij staan? Het 
onderhouden en controleren 
van Uw meubelen is van belang 
om het meubel een lange levens 
duur mee te geven, zit er nog fineer los, 
slepen de deuren, hoe is het loopwerk van de 
laden maar ook is het van belang dat de luchtvochtig in de 
woning zich op een dusdanig peil bevind dat de meubelen er 
geen ongemak van ondervinden.

Hekkers & van ’t Spijker geeft haar klanten al een aantal jaren 
de mogelijkheid om de meubelen te laten onderhouden waarbij 
onder andere bovenstaande punten worden gecontroleerd 
maar dat ook de meubelen worden afgepoetst en in de was 
gezet. Ook zijn wij leverancier van hoogwaardige luchtbevochti-
gers die de leefomgeving zeker voor de meubelen maar ook 
voor de mens aangenaam kunnen verbeteren.
Kortom ook in het najaar bent U van harte welkom om eens te 
overleggen over één van deze servicemogelijkheden die door 
Hekkers & van ’t Spijker worden aangeboden.



Wie weet een nieuwe 
eigenaar voor deze fraaie boerderij...

Als uw tip leidt tot de verkoop van deze unieke boerderij, ontvangt u van ons 
een bedrag van € 5000,- te besteden voor een vakantie, waar ook ter wereld.

Gratis vakantie 
naar keuze...

aan hetWonen

Voor meer informatie 
neem contact op met
Bianca Timmer 
06 46 21 20 78

Wilp, Withagenweg 25. Heerlijk verscholen in het groen, in de nabijheid van prach-
tige bosgebieden grenzend aan recreatiegebied Bussloo. Wonen in een oase van rust en 
ruimte zoals het bedoeld is, maar die zeldzaam begint te worden. De boerderij is op een 
royale kavel van ca. 3.500 m2 gesitueerd. De woning dient gemoderniseerd te worden, 
maar biedt vele mogelijkheden om zeer comfortabel te kunnen wonen. De rieten kap is 
in 2011 geheel vernieuwd. Tevens is de buitenzijde in 2011 geheel opnieuw geschilderd. 
De ondergrond is in erfpacht uitgegeven. De erfpachtcanon bedroeg in het jaar 2015 
€ 2.500,- (canon is � scaal aftrekbaar). Inruil eigen woning mogelijk. Prijs N.O.T.K.

With 25 H lijk h l i h t i d bijh id h

Lago Maggiore van het Oosten

e 



Nieuw in Apeldoorn
Complete zorg voor gaan en staan.
Grote collectie comfortschoenen van o.a Finn Comfort, Durea, 
Footnotes, Wolky etc
Alle voet/schoendisciplines onder 1 dak

Nieuw in Nederland: 3D voet/been scan

                                                         
Beter Lopen begint bij ons!

40
Ruim 40 jaar ervaring De mens centraal Meten is weten

Asselsestraat 260  Apeldoorn 055-3125332

Wijnholds   Optiek
brillen

contactlenzen

optometrie

Duistervoordseweg 5 • 7391CA Twello
Tel: 0571-277066 • www.wijnholdsoptiek.nl 

Kom naar de 

voorlichtingsavond op

 13 oktober om 19.30 uur

over ooglaseren en 
implantlenzen

Ook graag goed zicht 
zonder bril of lenzen? 
Schrijft u zich dan

geheel vrijblijvend in Kapsalon
oolman

Tel. (0571)  27 14 23 - Stationsstraat 1
7391 EG  Twello
b.g.g. (0571) 27 50 80

Al 230 jaar

Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571 - 29 06 41     www.beddenhuis.nl     GRATIS parkeren! Naast de deur.

Ruim 1000m2

slaapplezier

Uw woon- 
en slaapadviseur

350,- VOORDEEL
OP EEN ELEKTRISCH VERSTELBARE BOXSPRING!*

boxspring sydney
vanaf 2.999,-
elektrisch verstelbaar
van 4.299,- voor 3.949,-

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

boxspring relax
2.499,- 2.299,-

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

MATRAS SPRINT
599,- 399,-*

Nu tijdelijk
200,- voordeel!

NEDERLANDS
FABRIKAAT

100%

Storm je bed uit voor

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Geldig t/m 31 oktober.
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Voor de nieuwste 
breigarens, breiboeken 
en handwerken naar:

998

1298

998

1298

2298

Complete BOXSPRING
VOLLEDIG  ELECTRISCH

160 x 200

 180 x 200 €.1098

Bankstellen & Hoekbanken

HALF GELDHALF GELD

Bankstellen Bankstellen 
Super Partij

tot

EXTRA
Bestedings KORTING

DEZE

WEEK+10%
*

* Zie de voorwaarden in de winkel

24 cm  

HELFT van de HELFTHELFT van de HELFT
+Swiss   Dream

®©

Elite CoolTouch VIP

Duistervoordseweg 29 
7391CA TWELLO centrum    

GRATIS  PARKEREN

 Home

master
Meubel

XL
199199799 80 / 90 x 200

Donderdag

OKTOBER

09.30 - 18.00

ZONDAG

OKTOBER

12.00 - 17.00

1 4
Vrijdag

OKTOBER
09.30 - 20.00

2
Woensdag

SEPT.
09.30 - 18.00

Zaterdag

OKTOBER
09.30 - 17.00

30 3

www.meubelmaster.nl

Hoekopstelling
Vele kleuren stof of leer

272 x 242 cm
Stof Borek

In leer €.1598

140 x 200 €. 299.-

+Swiss   Dream
®

*****

©

Nieuw bij Meubel Master XL-Home

Vele stijlen en modellen in leer en stof

BANKSTELLEN en HOEKBANKEN

GEGARANDEERDE KWALITEIT!

Hoekbank
Harderwijk

7
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Zondag
OPEN

Zondag
OPEN

Warmte en wooninspiratie 
bij Boddeke

Wij hebben in onze showroom aan de Klokkenkampsweg 
17 in Twello naast ons uitgebreide assortiment houtka-
chels en gashaarden, ook een groot en uniek assorti-
ment in woon-, cadeau-  en haardaccessoires.

Een combinatie ontstaan omdat wij u naast de verkoop 
van haarden, de installatie en het onderhoud, u graag 
inspireren met mooie woonitems om de inrichting van 
uw huis te verfraaien. Juist door de combinatie van 
haarden en mooie sfeervolle woonitems is onze show-
room zo uniek en sfeervol. Items met zorg uitgezocht 
om hun uniekheid, kwaliteit en uitstraling. 

Een assortiment met woonkussens, vazen, lampen en 
vele andere unieke producten. Zeker de moeite waard 
om eens te komen kijken. Wij inspireren en helpen u 
graag verder in onze showroom.
Bestel uw woonaccessoires ook makkelijk online op onze 
website: www.boddeke.nl/winkel Blijf op de hoogte van al 
onze nieuwe woonaccessoires en doe wooninspiratie op: 
www.facebook.com/BoddekeWoonaccessoiresCadeau

Wij verwelkomen u graag!
Boddeke haarden, kachels & schouwen,
Klokkenkampsweg 17, Twello, Tel: 0571-272019.

Voor ‘Hardlopen’ ga je 
naar Buitink Sport 2000

Buitink Sport 2000 beschikt over een Footscansysteem. Footscan houdt in dat iedere hardloper 
of wandelaar via een checklist en een uitgebreide  scan van de voeten, een optimaal advies 
krijgt over de aan te schaffen schoenen. Ook bieden zij inlegzolen op maat. Naast de Footscan 
maakt Buitink gebruik van een loopband en een baan. Ook kan er een ganganalyse worden 
gemaakt door middel van een opname met de camera. Hierbij wordt de loopgang opgenomen 
en vervolgens met de klant bekeken en uitgelegd waar de eventuele problemen vandaan kun-
nen komen. Deze service is geheel kosteloos. Bent u reeds hardloper, neem dan altijd uw oude 
schoenen mee.
 



Torenbosch 66, 7391 CA  Twello 
(0571) 27 27 87

www.eckhuys.nl

Vivaldistraat 25 Twello

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Stationsstraat 65 Twello

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Zwarte Kolkstraat 86 Wilp

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

v. Limburg Stirumstraat 14 Twello

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 264.500,- k.k.

-- O
PEN HUIS --

van Spiegelstraat 9 Twello

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Postakker 10 Wilp

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Berkenlaan 181 Zutphen

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 110.000,- k.k.

Conradstraat 15 Deventer

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Donizettiplaats 34 Twello

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Neptunus 20 Twello

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Penninksweg 9a Twello

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Postakker 1 Wilp

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Lage Landenlaan 34 Apeldoorn

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 489.000,- k.k.

Dorpsstraat 11 Wilp

-- O
PEN HUIS --

Bieden vanaf € 160.000,- k.k.

Goeman Borgesiusstr. 36 Twello

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Goeman Borgesiusstr. 58 Twello

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

H. Berssenbruggestr. 25 Deventer

-- O
PEN HUIS --

Vraagprijs € 279.000,- k.k.
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Kom voor het juiste advies natis Plux app

Wanneer u online koopt bij Expert, koopt u 
bij de Expertwinkel bij u in de buurt:

•  De winkel handelt uw online bestelling af
•  U kiest zelf voor thuisbezorgen of ophalen in de winkel
•  Betaal direct online of achteraf in de winkel
•  U ziet direct of een product bij uw Expertwinkel 
op voorraad is

•  Ook na uw aankoop staat de Expertwinkel voor u klaar

U ziet, online kopen bij Expert is veilig, vertrouwd en 
dichtbij! Kijk op expert.nl voor onze aanbiedingen en 
ons uitgebreide assortiment.

open bij uw 
xpertwinkel!

* Alleen vrijstaand, geen inbouw

DAG 25 SEPTEMBER

KORTING
RS, KOELKASTEN EN VRIEZERS

KORTING GELDT OP ZOWEL 

VRIJSTAANDE APPARATEN 

ALS INBOUWAPPARATEN!

*

*

EE WEKEN LANG ELKE DAG KO
ACTIES OOK GELD

Expert Twello
Van Ghentstraat 4, (0571) 271346

TWEE WEKEN LANG ELKE DAG 
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN
ACTIES OOK GELDIG OP EXPERT.NL!

LET OP: 
ZONDAG 4 OKTOBER GEOPEND 

VAN 12.00 - 17.00 UUR

Voor de mooiste najaarsmode gaat u naar

PIJNAPPEL MODE

Hoofdweg 84 A  7382 BK  KLARENBEEK
www.pijnappelmode.nl    info@pijnappelmode.nl

Vlam-in-de-pan belangrijke 
oorzaak woningbrand

Cijfers van Team Brandonderzoek van 
de Veiligheids-regio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) laten zien dat de 
afgelopen maanden ‘vlam-in-de-pan’ 
een veelvoorkomende oorzaak van een 
(keuken)brand is. Ter illustratie: in de 
maanden maart tot en met mei van 
dit jaar waren er 96 woningbranden, 
waarvan 12 keukenbranden. Van deze 
12 incidenten betrof het 8 keer vlam-
in-de-pan. Vlam-in-de-pan wordt vaak 
veroorzaakt door een oververhitte pan 
met olie of vet. Als een bewoner bij 
een dergelijk incident niet snel handelt 
blijft het niet bij een verbrande afzuig-
kap alleen. Belangrijk bij vlam-in-de-
pan is dat er níet met water geblust 
wordt want een klein beetje water in 
de olie zorgt al voor een grote vuurbal. 
De belangrijkste tip om een vlam-in-
de-pan te voorkomen is in de buurt te 
blijven als je aan het koken bent. Zet 
de kookpit(ten) even uit als de telefoon 
gaat of als je onverwacht bezoek krijgt.

Hoe te handelen bij vlam in de pan:
  Bedek, indien mogelijk, uw handen/ 

trek ovenhandschoenen aan. 

  Dek de brandende pan af met een 
passende deksel of koekenpan 
(plaats de deksel of pan van u af). 

  Zet de warmtebron en afzuigkap uit.
  Zorg altijd voor een passende deksel 

binnen handbereik.
  Laat de pan met de deksel staan 

totdat deze volledig is afgekoeld 
(tenminste een uur).

  Waarschuw bij twijfel altijd de 
brandweer. 

Als er onverhoopt toch een vlam-in-
de-pan ontstaat dan is het belangrijk 
dat de afzuig- of wasemkap vrij van vet 
is.  Dit verminderd de kans dat bij een 
vlam in de pan het vuur direct overslaat 
op de kap. Maak de roosters regelma-
tig schoon en vervang zo nu en dan de 
filters.

Niet doen! 
Blus brandende olie of vet nooit met 
water! Let er op dat je een brandende 
of hete pan nooit verplaatst, dit ver-
groot het risico op brand en persoonlijk 
letsel. De pan moet langere tijd afkoe-
len. Als de olie opgebrand is dooft het 
vuur door gebrek aan brandstof.

De vlam-in-de-pan wordt een brand:
 Raak niet in paniek.
  Sluit de keukendeur zodat brand en 

rook zich minder snel kunnen ver-
spreiden.

  Waarschuw eventuele huisgenoten 
en verlaat de woning. 

  Bel direct 112 en waarschuw uw 
buren. 

Brandpreventieweken
In oktober zijn de jaarlijkse brandpre-
ventieweken. Die periode is er bij seni-
oren extra aandacht voor het voorko-
men van brand en, indien er toch brand 
ontstaat, hoe deze vroegtijdig ontdekt 
kan worden. Verder kunnen mensen 
zich tijdens de brandpreventieweken 
aanmelden voor een woningcheck. 

Meer informatie hierover volgt snel. 



Catharina’s Choice+

Catharina’s Choice+ • Duistervoordseweg 9a •(0571) 28 03 57

Catharina’s Choice+ is een damesmode 
zaak voor mode vanaf maat 42 met als 
plus sieraden en parfum. Wij willen in 
een ambiance van vertrouwen en 
persoonlijke aandacht een goed 
en eerlijk advies geven.

Op 9 oktober opent 
Catharina’s Choice+ haar deuren 

in het centrum van Twello. 

9 en 10 oktober

10% korting
op de gehele collectie

Maandag gesloten
Dinsdag 10- 12.30- 13.30 -18
Woensdag 10- 12.30- 13.30 -18
Donderdag 10 – 18
Vrijdag 10- 20.00
Zaterdag  10- 16 

Vanaf 9 oktober 
staan de deuren van 
Catharina’s Choice+ 
voor u open.

De mooiste 
brillen vind je 

bij ons

Al vanaf € 39,- 
dekt u met het 

Oogwereld Garantplan
het risico op 

schade en breuk
aan uw bril!

Duistervoordseweg 12a  Twello  T. 0571 273271  
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Asselsestraat 42
7311 EM  Apeldoorn
Tel. 055-5786966

Van Ghentstraat 8
7391 CR  Twello
Tel. 0571-273392 

Een gecertifeceerd Meester Schoenmaker
Schoenmakers Gilde voor kwaliteitsreparatie

Hooijer’s
Ambachtelijke
Schoenmakerij

Voor meer informatie over vakkundige 
reparatie van uw kwaliteitsschoenen, kijk op 

W W W.SCHOENM AKERSGILDE.NL

Als uw banden
versleten zijn,

gooit u uw auto toch
 ook niet weg !?

10%
ALLE BROEKEN

Perfecte pasvorm! Vooral hogere modellen
KORTING

gere moddelllllengg

ONZE MERKEN ZIJN: Gafair, Poools, New Star, Helena Hart, MAC, Double Face, Yest, Red Button

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

Pijnappel Plus bij 
Woonadviseur Pijnappel  
in Twello en Heerde

Om haar klanten optimaal tege-
moet te komen, heeft Pijnappel  
Woonadviseur iets extra’s bedacht, 
dat voor veel mensen dé oplossing 
biedt. Want wie ziet er niet tegenop 
zijn kamer leeg te moeten halen 
voor het vervangen van de oude 
vloerbedekking? Of het verplaatsen 
van meubilair als de binnenmu-
ren toe zijn aan een opfrisbeurt? 
Met de Pijnappel Plus service helpt 
Pijnappel in de toekomst mee, deze 
kopzorgen als sneeuw voor de zon 
te laten verdwijnen. 

“Het betreft niet alleen ouderen”, 
zegt Marcel Pijnappel, “maar ieder-
een ziet het niet direct zitten om de 
gehele zithoek inclusief kasten en 
tafels te verplaatsen om ruimte te 
maken voor een opknapbeurt.” Ook 
de vraag: wat doe ik met mijn oude 
meubelen als ik iets nieuws wil aan-

schaffen bij Pijnappel in Twello en 
Heerde blijft te allen tijde actueel. 

Pijnappel Plus 
Pijnappel komt met dé oplossing: 
mensen die een gedeelte van het 
interieur willen laten vervangen 
kunnen rekenen op hulp bij het 
verwijderen en het afvoeren van de 
bestaande meubelen en tapijten. 
Nieuwe meubels worden geplaatst, 
terwijl de oude meegaan. Dat is ech-
ter niet alles. Als u door Pijnappel 
Woonadviseur behang- en schil-
derwerk laat regelen, dan wordt 
ervoor gezorgd dat dit ongehinderd 
kan, Pijnappel verzorgd het ver-
plaatsen van de meubelen. Ook dat 
wordt namelijk geregeld. Waarom 
doet Pijnappel dit? Eigenaar Marcel 
Pijnappel komt spontaan met het 
antwoord: “Wij willen vooral heel 
servicegericht zijn, want er zijn 
steeds meer mensen die daar 
behoefte aan hebben, zo is geble-
ken. Ook ouderen zonder vervoer 
willen wij graag extra service bieden 
door hen op te halen naar onze win-
kel en weer thuis te brengen. Dat is 
geen enkele moeite voor ons!” 

Comfort en gemak – een 
belangrijk item in deze tijd
Pijnappel Woonadviseur heeft een 
uitgebreid assortiment aan relax-
fauteuils, want na inspanning volgt 

logischerwijze ontspanning. Veel 
mensen vervullen tegenwoordig de 
wens naar een volledig privé toe-
vluchtsoord, namelijk een relax-
stoel. Sommigen denken mogelijk 
dat je oud moet zijn voor een der-
gelijk zitmeubel, ook de gedachte 
dat een relaxstoel groot en pom-
peus moet zijn, klopt al jaren niet 
meer. En met een zogenaamde ‘sta 
op stoel’ is opstaan nog nooit zo 
gemakkelijk gegaan. “Daarvan zou 
eigenlijk iedereen moeten kunnen 
genieten, voordat de tijd aanbreekt, 
dat men daadwerkelijk door ouder-
dom of gebreken niet meer zonder 
kan”, merkt Marcel op. Zitten op 
een stapel kussens is over, de ‘sta 
op stoel’ is de uitkomst. 

Vijfsterren slaapcomfort
Goed en comfortabel slapen en ont-
spannen wakker worden is in deze 
drukke tijd een must. Slapen in bed-
den van Pijnappel wordt een geluks-
moment, de beste slaapsystemen 
treft u aan in de winkel(o.a. Auping) 
In vlakke of verstelbare uitvoering 
ledikanten en boxsprings. Ook het 
multifunctionele ‘hoog /laagbed’ is 
bij Pijnappel verkrijgbaar. Uitermate 
geschikt voor verzorging thuis. Het 
elektrisch verstelbare ligvlak zorgt 
voor lig- en slaapgemak en is ide-
aal voor mensen die langer dan 
acht uur per etmaal in bed moeten 

Leuke activiteiten 
tijdens herfstvakantie bij 
zwembad de Schaeck
Van 19 t/m 23 oktober is het weer  herfstvakantie. Zwembad de Schaeck is op 
de middagen geopend om te komen spelen op ons grote luchtkussen, glij-
den van de glijbaan en bommetjes te maken. 

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag kan dit van 12.00 tot 
15.30 uur. Op woensdag kan dit zelfs tot 16.30 uur.
Van maandag- tot en met donderdagmiddag ligt vanaf ongeveer 13.15 
uur de Krokodilrun in het water. Een erg uitdagend opblaasbaar speel-
object met een leuke glijbaan op het einde. Lukt het jou om supersnel 
over het luchtkussen te rennen?
Ben jij tussen de 9 en 15 jaar? Kom dan op vrijdag 23 oktober van 19.00 
tot 21.00 uur met je vrienden en vriendinnen discozwemmen op de 
muziek van DJ Roy. Natuurlijk zijn er leuke badjuffen en badmeesters 
aanwezig om een oogje in het zeil te houden. 

Kortom: Genoeg te doen in de week van 19 t/m 23 oktober bij zwembad 
de Schaeck. Kom jij ook zwemmen in de herfstvakantie?

liggen. Er is een grote keuze aan 
strakke zweefdeur- en draaideur-
kasten, eindeloos te combineren 
met eigen slaapkamer. 

Meubeltrends en accessoires 
Natuurlijk oriënteert Pijnappel 
zich aan de nieuwste trends op het 
gebied van inrichten. Momenteel 
is er veel vraag naar comforta-
bele hoekbankstellen. Daarom 
kan men in de winkel een collectie 
daarvan aantreffen. Lichtgewicht-
eetkamerstoelen in retro-stijl zijn 
erg gewild. Bij Pijnappel staan ze 
in alle kleuren van de regenboog. 

Ook is er een gevarieerde keuze aan 
woonaccessoires, heel eigentijds en 
sfeervol om het wonen te verfraai-
en. Kijk ook eens op onze website 
www.pijnappel.info

Loop even binnen bij Pijnappel 
Woonadviseur in Twello en Heerde, 
of bel voor een afspraak.

Voor Twello (0571) 27 15 26, voor 
Heerde (0578) 69 16 12. Zij zijn rol-
stoel toegankelijk en hebben gratis 
parkeren voor de deur. Uiteraard 
staat er altijd een kopje koffie of 
thee voor u klaar. 



RESERVED FOR DEALER INFO

Stay true.
Stay new.
Guaranteed.

20% korting  
op alle EverNew artikelen 
van 30.09 tot 11.10

www.divalingerie.nl
Duistervoordseweg 15

Twello

Specialist landelijk 
en vrijstaand wonen

WWW.WENSINK.COM

Kijk voor deelnemende 
woningen NVM openhuis op

HET ARCHITECTEN SPREEKUUR

T      06 514 00 171 Kervelstraat 35, 7383 XN VOORST
E  willem@wdgarchitectenbureau.nl
W www.wdgarchitectenbureau.nl

U hebt bouw- of verbouwplannen en wilt 
weten of die realiseerbaar zijn.
Maak dan een afspraak voor 
het architecten spreekuur. 
Samen bekijken we de mogelijkheden en 
het eerste overleg is gratis en vrijblijvend.

 

Heeft u onze woonaccessoires al ontdekt? 
Mooie en betaalbare items voor in huis. 

 
Bekijk ons assortiment en bestel makkelijk 

online! Afhalen en bezorgen mogelijk. 
www.boddeke.nl/winkel 

 
 

Haarden, kachels & schouwen 
Schoorsteenvegen, gashaard onderhoud 

Woonaccessoires 
Klokkenkampsweg 17, Twello 

Tel: 0571-272019 
www.boddeke.nl 
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RUNNING

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
DE

KOM NAAR 
DE WINKEL VOOR 

EEN GRATIS

Voorst Fashion 
sluit de deuren

Marcel ter Beek sluit zijn winkel met casual mode voor mannen aan de 
Rijksstraatweg 80 per 1 januari.  De opheffi ngsuitverkoop met speciale 
aanbiedingen gaat deze week van start. 

Ter Beek opende de winkel,  die in eerste instantie drie dagen per 
week open was,  in april 2014. Marcel: “Het loopt best redelijk, maar 
het groeit niet.” Het interieur van de winkel ziet er jong en trendy 
uit met steigerhouten kasten waar de casual kleding overzichtelijk 
is uitgestald, dus daar ligt het niet aan. Nadeel is misschien dat hij 
alleen mannenkleding verkoopt of dat de zaak maar beperkt open is, 
de ware reden blijft echter giswerk.
Naast de winkel heeft hij nog een baan als coach. “Daar ga ik nu al 
mijn tijd in steken. Het geeft meer fi nanciële zekerheid”, aldus Ter 
Beek. Informatie: www.jouwtoekomst.nu. 
De winkel in Voorst is tot het einde van dit jaar open op vrijdag (10.00 
– 18.30 uur) en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.  

Nieuwe matras?
Nu 20% voordeel*

op alle Auping matrassen!

Nederlands vakmanschap, dat is waar Auping al meer dan 125 jaar voor staat. 

Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel

www.pijnappel.info
  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526

Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

Catharina’s Choice+ 
opent haar deuren
Op 9 oktober opent Catharina’s Choice+ haar deuren in het centrum van Twello. 
Catharina’s Choice+ is een damesmodezaak voor mode vanaf maat 42 met als 
plus sieraden en parfum. 

Eigenaresse Ina Visser en mede-
werkster Tonnie Kok willen in een 
ambiance van vertrouwen en per-
soonlijke aandacht en goed en eer-
lijk advies geven. De laatste twee 
jaar liep Ina al rond met het idee om 
voor zichzelf te beginnen. Na jaren 
als leidinggevende in de thuiszorg 
en in de gastouderbemiddeling te 
hebben gewerkt, was dat een hele 
overstap. Om te kijken of dit echt 
iets voor haar was is zij voorzichtig 
begonnen met party’s, parfum en 
sieraden. Dit beviel erg goed en toen 
zij hoorde dat WillyS mode van plan 
was te stoppen, was dat een mooie 
aanleiding om daarover door te den-
ken. Zo is het idee voor Catharina’s 
Choice+ geboren. De modebranche 

neemt van ouds her nog steeds maat 
36 als uitgangspunt en werkt vanuit 
deze maat. Terwijl van de vrouwen 
boven de 20 jaar 50% maat 42 of 
meer heeft; bovendien groeit deze 
groep gestaag. Daardoor is bij de 
grotere maten de pasvorm vaak niet 
optimaal. Bij Catharina’s Choice+ wil 
men deze doelgroep - door zich te 
richten op de maten vanaf maat 42 - 
beter bedienen. Daarnaast is het zo, 
dat zich deze vrouwen door het beeld 
wat in de mode wordt neergezet ten 
onrechte ook nog vaak onzeker voe-
len over hun fi guur. Dat is echter niet 
nodig! “Wij willen door eerlijk advies 
vanuit vertrouwen mensen ook hel-
pen de juiste keuzes te laten maken. 
Gelukkig zien we dat ook andere 

partijen niet meer maat 36 als uit-
gangspunt nemen, zoals bijvoorbeeld 
Libelle die maat 40 als basis hand-
haaft,” leggen beide dames uit. 

Bij Catharina’s Choice+ is men uit-
gegaan van de vertrouwde basis van 
merken die ook WillyS al voerde als 
Chalou, Excelle en Xtwo. Daar is wat 
meer kleur en wat betaalbaardere 
mode aan toe gevoegd. Voor de win-
ter is het assortiment merken uitge-
breid met Ophilia; mooie stoffen met 
aparte details die soepel vallen en 
comfortabel dragen. En Boris, een 
Nederlands hip modemerk, en voor 
de zomer zijn er merken als Frapp 
voor opvallend comfortabele vrouwe-
lijke mode met een gezellige touch 
en Onelive in weelderige, vrolijke 
kleuren maken.

Catharina’s Choice+ komt in het 
winkelhart van Twello aan de 
Duistervoordseweg 9A en is daar-
door zeer goed bereikbaar met zowel 
auto als fi ets. Naast beperkt parke-
ren direct voor de winkel is er vol-
doende gratis parkeerruimte in de 
parkeergarage Sikkeplein en daar-
naast op het Barteldplein en aan de 
Oude Barteldweg. Tonnie Kok zal als 
vertrouwd beeld in de winkel blijven. 
Tonnie heeft jarenlange ervaring in 
de kledingbranche en met haar rus-
tige karakter en eerlijk advies, zal zij 
samen met eigenaresse de klanten 
ontvangen. Vanaf 9 oktober staan de 
deuren van Catharina’s Choice+ voor 
u open. 

Openingstijden: 
Maandag gesloten. 
Dinsdag:  10 - 12.30 uur 
 en 13.30 - 18 uur. 
Woensdag:  10 - 12.30 uur 
 en 13.30 - 18 uur. 
Donderdag: 10.00 - 18.00 uur. 
Vrijdag:  10.00 - 20.00 uur. 
Zaterdag:  10.00 - 16.00 uur. 



Spaarpotstraat 36, Deventer

bieden vanaf €142.000 k.k.

Marktplein 78, Twello

€205.000 k.k.

Kon. Wilhelminastr. 27, Terwolde

€219.000 k.k.

Molenstraat 57a, Twello

€259.000 k.k.

Schoolstraat 19, Voorst

€449.000 k.k.

D.G. v.d. Keesselstr. 30, Deventer

€224.500 k.k.

Schoolstraat 51, Twello

€209.000 k.k.

Beentjesweg 11-I, Terwolde

€339.000 k.k.

Oud Lochemseweg 14-16, Wilp

€599.000 k.k.

Klaproos 6, Klarenbeek

€289.000 k.k.

Grote Barteldweg 1, Twello

€219.000 k.k.

Bleriotstraat 22, Teuge

€299.000 k.k.

Stationsstraat 38, Twello

€279.000 k.k.

Jacob Damsingel 9, Zutphen

€389.000 k.k.

Kerkstraat 29, Terwolde

€299.500 k.k.

Burg. v.d. Feltzweg 43, Twello

€240.000 k.k.

Rijksstraatweg 66, Twello

€199.000 k.k.

Oude Rijksstraatweg 63-65, Twello

€1.090.000 k.k.

OPEN HUIS Zaterdag 3 oktober van 11.00 - 15.00 uur

Kijk op: 
www.vdbeltmakelaars.nl

voor de overige 
deelnemers aan 
het open huis.

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 27 33 77

info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl

€€3

NIEUW
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Snel en makkelijk bestellen:
www.limburgiavlaai.nl

Herfstvoordeel

Elke werkdag geopend vanaf 7.00 uur
Limburgia Twello - Duistervoordseweg 9 - Tel. (0571) 28 00 45
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Krokante bodem, banketbakkersroom,

appelvulling en verse slagroom

voor 10 personen
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Senioren harmonieorkest 
De Vriendenkring zoekt muzikanten

Opening culturele seizoen
TWELLO.- Afgelopen zondag heeft de Kunstkring Voorst het culturele 
seizoen 2015/2016 ingeluid. Yvonne Lengkeek was uitgenodigd deze in 
alle opzichten geslaagde dag te openen. Daarbij ging zij vooral in op het 
thema ‘Portret’, dat door middel van een schilderij of foto uitgebeeld 
kan worden of door een gebeeldhouwde weergave. Zij was verrast door 
diversiteit en groepering van de kunstwerken, die het geheel een eigen 
dynamiek verleenden. 

Terwijl binnen een grote variatie 
aan kunstuitingen te bewonderen is, 
leent zich het weer bij uitstek voor 
alle buitenactiviteiten. Bert Stroop, 
pas een jaar bezig met zijn hobby, 
beeldhouwt gedurende de hele dag. 
Mientje Severin werkt het liefst naar 
levend model. Vandaag tekent zij 
voor een vriendenprijsje een fraai 
portret van degene die even de tijd 
wil nemen naast de ezel plaats te ne-
men. Het resultaat is verbluffend. In 
totaal zijn er 18 kunstenaars voor 16 
disciplines. Daarnaast is er van alles 
te doen zoals tarot, schmink, raku 
stoken, voor de kleintjes mozaïeken, 

graffiti en lezingen. Méli Mélo zorgt 
voor temperamentvolle en soms ook 
droevige, maar stemmingvolle, fol-
klore. 

Jennefer Mellink is te gast. Een en-
thousiast en gepassioneerd schrijf-
ster die zich ooit heeft laten inspi-
reren door haar grootvader Piet 
Valkman. Samen hadden ze het vaak 
over schrijven, over zijn korte ver-
halen die hij ook voor onder andere 
de Viva schreef. Bovendien was hij 
boekrecensent voor het tijdschrift 
Elsevier. De liefde voor zijn vak is 
ook een onbewuste inspiratiebron 

geweest voor Jennefer. Vorig jaar de-
buteerde zij met haar eerste thriller 
‘Gebroken’, een spannende young 
adult. In haar tweede boek ‘Kwaad 
Bloed’ staat een vriendengroep cen-
traal. Een boek om vooral de jeugd 
kennis te laten maken met het ple-
zier dat je kunt hebben bij het lezen. 
Een boek met een onverwacht einde. 
Psychologe, auteur en dichteres 
Neletta van Heuven kan als geen 
ander gepassioneerd vertellen over 
haar vak. Zij is in onze gemeente 
geboren als dochter van dokter van 
Heuven, gedurende 30 jaar een zeer 
geliefd huisarts en houdt nu prak-
tijk in Deventer. Bij de Kunstkring 
laat zij haar creatieve kant zien door 
middel van ‘verhalende’ schilde-
rijen, meestal een (zelf)portret met 
‘een ingebouwde veiligheidsfactor’. 
Schilderijen om over na te denken 
en bij stil te staan, want de achter-
liggende psychologie ontbreekt in 
haar kunstwerken niet. Diepgaande 
gesprekken en problemen in de 
relationele sfeer hebben Neletta 
van jongs af aan aangetrokken. Als 
schoolmeisje probeerde ze al raad 
te geven en ontdekte ze dat mensen 
zich anders voordoen. Door opvoe-
ding en omgeving onderging zij van 
lieverlee diezelfde splitsing, name-
lijk het verbergen van een afgekeurd 
deel van je en tonen van je mooie 
gezicht. “Ook wij splitsen onszelf in 
een Januskop, een dubbelgezicht”, 
zegt de vakvrouw. “De zonzijde zet-
ten wij in de etalage en de schaduw-
kant verbergen wij in de kelder. Uit 
angst! Waarom zijn wij gespleten ge-
raakt? Wie zijn wij écht?” Vragen die 
psychologe Neletta van Heuven in 
haar boek ‘Ons Januslot” voor de le-
zer toegankelijk tracht te maken om 
een uitweg te bieden uit deze impas-
ses. Om therapeut te worden heeft 
Neletta bewust breed gestudeerd: 
theologie, filosofie en psychologie. 
Van Heuven verklaart dat als volgt: 
“Alleen binnen de samenhang van 
deze disciplines kun je vragen be-
antwoorden die men stelt zodra men 
in de problemen raakt.”

Eén van de buitenactiviteiten: portretteren. 

KLARENBEEK.- Het orkest is opge-
richt in 1984 en heeft als vestigings-
plaats Klarenbeek. De leden zijn 55 
jaar en ouder. Wij zoeken muzikan-
ten die in de gelegenheid zijn om 
op woensdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur met ons te repeteren in 
Ons Gebouw aan de Woudweg 119 
7381 BB in Klarenbeek.  Het orkest 

staat onder bekwame leiding van 
dhr. Willy Beudel uit Groessen. Wij 
kunnen in alle secties nog vulling 
gebruiken. Onze optredens plannen 
we zoveel mogelijk op de woensdag-
middag, ongeveer tien keer per jaar. 
Mocht uw interesse gewekt zijn, 
kom dan eens op woensdagmiddag 
een kijkje nemen. De muziek die wij 

spelen is zeer divers, beslist niet ou-
bollig en gemakkelijk tot middelbaar 
niveau. Er wordt wel verwacht dat 
u zelf over een instrument beschikt. 
(slagwerk is aanwezig). Voor verdere 
inlichtingen en aanmelding: Kees 
van Kolmeschate, secretaris Tel: 055 
522 6215 Mobiel nr: 06 139 45 800 
Email: avkolme@hetnet.nl

Pröttelpot in Bethel
POSTERENK.- De pröttelpot in Bethel is verzet naar de tweede zaterdag 
van de maand, omdat de zaal niet beschikbaar is op de eerste zaterdag. 
Dat geeft de kok gelegenheid extra uit te pakken. De kok komt uit Azer-
beidzjan en in dat land groeit alles zo weelderig en zijn de oogsttijden 
zo veelvuldig dat er een enorme keuze aan groenten en fruit te vinden 
is. Dat komt terug in de maaltijden.

De Azerbeidzjaanse keuken biedt 
een keur aan gerechten. Sommige 
zijn erg bewerkelijk en vragen veel 
tijd en vaardigheid. Omdat de be-
woners van dit zonnige land veel 
buiten zijn worden veel gerechten 
op de barbecue gegrild. Hoewel het 

Klankconcert
 
TWELLO.- Iedere eerste dinsdag van 
de maand verzorgt Thea Tolkamp 
een klankconcert. Met gong, klank-
schalen en vele andere instrumenten 
neemt  ze u mee op een bijzondere 
reis met een verrassende klankbe-
leving. Na afloop voelt u zich door 

de totale ontspanning als herboren. 
S,v.p. meenemen een (yoga)matje-
deken/slaapzak-kussen. Vergoeding 
15 euro p.p., 25 euro bij 2 perso-
nen, incl. koffie/thee. (opbrengst 
voor Hier een Kans=Daar een Kans, 
zie www.vrouwenpraatgroep.nl). 

Opgave (noodzakelijk): klanken-
bad@gmail.com of www.home.deds.
nl/~klankenbad Dinsdag 6 oktober, 
inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 
concert 19.30 uur, Rijksstraatweg 
74, Twello. Thea Tolkamp, tel. 0571-
273237.

land rijk is aan grondstoffen en een 
heel rijke natuur heeft, is er in het 
land veel armoede. Gas en elektra 
worden mondjesmaat ter beschik-
king gesteld. 
De kok zal iets vertellen over een 
blauw paleis van Sjeik Khan dat 

op de UNESCO werelderfgoedlijst 
staat. 
Tijdens de Pröttelpot kunnen deel-
nemers samen eten en discussie-
ren over de huidige vluchtelingen-
stroom. Voors en tegens met elkaar 
delen in vrede en tijdens een inter-
culturele maaltijd. Aanmelden via 
0571.261715. 
Adres : Bethelgebouw , Grotenhuis-
weg 13 A Posterenk. 
Tijd :Zaterdag 10 oktober: 17:30 uur 
aan tafel. 
www.vrouwenpraatgroep.nl.  
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GLASTECHNIEK

TWELLO B.V.

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

 HR++ GLAS
 KOZIJNRENOVATIE
 DOUCHEDEUREN

� Investeer nu in HR++ glas � Verbeter uw energielabel
‘Geloofsgemeenschappen moeten in 
staat zijn hun verhaal te vernieuwen’
‘ Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, wie is daar aanwezig?’ 
Zo luidt de prikkelende titel van een onderzoek van joke Havekes-
Huisintveld in het kader van het vak Praktische Theologie, onder-
deel van haar studie Theologie aan Tilburg School of Theologie in 
utrecht. Volgend jaar hoopt zij haar masteropleiding te beëindigen. 

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

Twee stages gingen aan dit onder-
zoek vooraf: in een verpleeghuis 
in Zutphen en bij het Leger des 
Heils waar je als hulpverlener ken-
nis maakt met wat zich achter de 
voordeur afspeelt. ‘Dan ontmoet je 
mensen die er zelf niet meer uitko-
men.’ Het zijn ervaringen die haar 
afstudeerrichting onderstrepen: 
het pastoraat, maar vooral het di-
aconaat. 

In de inleiding vat Havekes deze 
laat-moderne tijd kernachtig sa-
men:’ Wij leven in een wereld van 
zoekers’, citeert ze uit ‘A Catholic 
Minority Church in a World of 
Seekers’. Ze zegt dat in de laat-
moderne samenleving veel gelo-
vigen zoekers zijn geworden en 
dat religie een individuele keuze 
geworden is. ‘Het individu is niet 
langer gebonden aan eeuwenoude 
tradities en/ of religies, maar zoekt 
zijn eigen weg in het oerwoud van 
levensbeschouwingen, spirituele 
bewegingen en goeroes’.
Voor haar onderzoek gebruikt zij 
twee uitersten: een zelfstandige 
autonome gemeente van chris-
tenen die geloven in de werking 
en leiding van de Heilige Geest 
en Verder kijken op Zondag, voor 
mensen die spiritualiteit willen 
vertalen naar de praktijk van alle 
dag. De vraag hoe geloofsgemeen-
schappen hun verhaal kunnen ver-
nieuwen maakt onderdeel uit van 
haar onderzoek. Een vraag die niet 
gemakkelijk te beantwoorden is.

Vernieuwen
Het verhaal vernieuwen, dat is het 
grondmotief van haar studie en 
dus van haar innerlijk handelen: 
‘Ik heb gemerkt dat als je het ver-
haal wilt vernieuwen, je eerst goed 
moet weten wat je eigen verhaal is. 
Als je weet waar je zelf voor staat, 
geeft dat ook ruimte voor de dia-
loog.’ Die weg heeft ze afgelegd en 
dat ging niet vanzelf. Geholpen 
hebben de Geestelijke Oefeningen 
van Ignatius van Loyola. (zie Goo-
gle: Geestelijke Oefeningen). 
Op de vraag hoe haar man Anton 
en haar beide kinderen aankijken 
tegen haar studie theologie en de 
praktische vertaling daarvan, zegt 
ze: ‘Het wordt me gegund. Toen 
ik zoekend was kreeg ik meer 
commentaar. Het was voor hen 

niet duidelijk waar ik mee bezig 
was.’ Op de vraag een praktijk-
voorbeeld te geven vertelt ze over 
haar contact met haar overbuur-
vrouw Adidja Nshimirimana uit 
Burundi en haar vraag waarom ze 
toch zo weinig contact kreeg met 
de buurt. Het idee van een buren-
proeverij was snel geboren en op 
burendag was er een gezellig feest 
ten huize van de familie Havekes. 
Veel buren hadden iets uit hun ei-
gen cultuur klaargemaakt. Het was 
erg leuk en lekker om van elkaars 
gerechten te proeven en er werden 
de nodige contacten gelegd. Ook 
waren er al ideeën voor volgend 
jaar. ‘Door zoiets te organiseren 
wil ik duidelijk maken dat het be-
langrijk is naar elkaar om te zien.’

Het verhaal vernieuwen
In Twello zijn veel initiatieven 
ontwikkeld, los van de kerk of oe-
cumenisch. Ze noemt in haar on-
derzoek Het oecumenisch gesprek, 
Verder kijken op Zondag, Knip in 
de week en Bezinning & Inspira-
tie. Ze benoemt dit als uitingen 
van de laat-moderne samenleving 
(waarin keuzevrijheid een eerste 
onderwerp is en waar de vraag aan 
gekoppeld kan worden of er dan 
ook meer welbevinden ervaren 
wordt. WP). Het is voor Joke Ha-
vekes ook een lange zoektocht ge-
weest voordat ze zich volledig kon 
laten gaan op haar nieuwe weg. 
‘Ik zocht het overal, bij spirituele 
clubs, bij klankschalensessies en 
noem maar op. Ik ben katholiek, 
maar was aardig afgedwaald.’ Ik 
vroeg wat ze dan zocht, de kerk of 
het geloof.’ Het antwoord kwam 
snel: ‘Het geloof. De omslag kwam 
toen de vraag gesteld werd tijdens 
een bijeenkomst De Zondag delen: 
Wie zeg jij dat Ik ben. Ik ben toen 
bezig gegaan met de vraag welke 
plek Jezus in mijn leven heeft.’
De vraag hoe geloofsgemeen-
schappen hun verhaal kunnen 
vernieuwen blijft nog hangen. Een 
voorbeeld heeft ze op burendag 
gegeven: de dialoog aangaan.
(Wiel Palmen).
De vraag hoe geloofsgemeen-
schappen hun verhaal kunnen 
vernieuwen blijft nog hangen. Een 
voorbeeld heeft Joke Havekes afge-
lopen zaterdag op burendag gege-
ven: de dialoog aangaan.

Concert OZON in dorpskerk
VOORST.- Op zondagmiddag 4 oktober geeft het Gemengd Koor OZON onder 
leiding van Ineke van Jaarsveld-Kevelam een concert in de historische Dorpskerk 
van Voorst. Op het afwisselend programma staan zowel werken van hedendaagse 
componisten als Morten Lauridsen en John Rutter, als van de beroemde klassieke 
componisten: Felix Mendelssohn, Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart. 
Het koor wordt op piano en orgel begeleid door Fons Kronenberg en op dwarsfluit 
door Hilde Broekhuijsen. Samen met Loes Hartjes verzorgen zij ook een tweetal 
muzikale intermezzi.Adres: Dorpskerk, Schoolstraat 16 in Voorst. Aanvang 15.00 
uur, toegang € 8,-- Voor meer informatie zie ook www.ozonkoor.nl

Een brug van vrede 
TWELLO.- Tijdens de Vredes 
Week werd op 22 september in 
de Twellose bibliotheek het thema 
‘een brug van vrede tussen jonge-
ren en volwassenen’ besproken. 
De middag was een initiatief van 
de vredeswerkgroep Pax Twello 
en de werkgroep Bezinning & In-
spiratie Twello. 

Tijdens de middag gingen verschil-
lende mensen samen met de ruim 
veertig aanwezigen op zoek naar 
wat ons met elkaar verbindt. Zo 
was er bijvoorbeeld Abu Tarik, een 
imam die opgroeide in Apeldoorn 
en tevens actief is als psychothera-
peut voor kinderen. Daarnaast Ivo 
Martinovic, Bosniër en katholiek, al 
25 jaar in Nederland actief als vol-
leybaltrainer voor de jeugd in top-
clubs. En ook zijn vriend Esed Zolo-
tic, ook Bosniër en moslim en actief 
bij het Don Bosco–open jeugdwerk. 
Dan was er Aladin, voorzitter van 
de moskee in Apeldoorn. Tenslotte 
waren er ook zes jongeren uit Afgha-

nistan, Syrië, Somalië, Marokko en 
Turkije. 
Tijdens de middag bleek dat wij an-
deren in onze samenleving te weinig 
kennen en er toch een oordeel over 
hebben. Er waren verhalen over 
het conflict op de Balkan en de vijf 
zuilen van de islam. Daarnaast was 

er aandacht voor jongeren die het 
moeilijker hebben om naar kerk of 
moskee te gaan. Bezoekers werden 
aangespoord de stilte eens op te 
zoeken. De middag was een groot 
succes en resulteert mogelijk in een 
tegenbezoek aan jongerencentrum 
Don Bosco in Apeldoorn.

Lezing 
ayurveda 
VOORST.- Op donderdag 15 ok-
tober is er van 19.30 – 21 uur  een 
lezing in De Kapel, Enkweg 1, 7383 
CV Voorst. Entree:  € 7,50 Aanmel-
ding: saskia.niessink@aofl.nl - 06 
11 262 770.

Ayurveda is een van de oudste me-
dische wetenschappen ter wereld. 
The World Health Organization 
(WHO) erkent Ayurveda als één van 
de meest complete holistische ge-
zondheidswetenschappen die er be-
staan. Inzicht in de werking van je 
eigen lichaam en persoonlijk advies, 
helpen je fit en vitaal door het leven 
te gaan.   
Consult: 16 oktober in Gezondheids-
centrum ‘Het Heelhuus’, Gaikhorst 
2, 7231 NB Warnsveld
Kosten: € 55, kinderen t/m 12 jaar 
€ 30. Afspraak maken:  info@srisri-
ayurveda.nl - 06 24 934 193 
 

Oogst cranberry’s

VOORST.- Bij boerderij de Kolke aan de Klarenbeekseweg in Voorst is men 
begonnen met het plukken van cranberry’s. De verse bessen zijn vanaf nu 
verkrijgbaar in de boerderijwinkel die elke middag geopend is van 13.00 tot 
17.00 uur.
 

Voeten-Check-Dag 
bij Schoenen van Rein 
TWELLO.- Om jezelf voort te bewegen worden de voeten het meest in-
tensief gebruikt. De voet bestaat uit een samenstelling van 26 beenderen 
en 214 gewrichtsbanden. De holle bouw van de voet en de beweeglijk-
heid van de wervelkolom helpen om de schokken van het voortbewegen 
op te vangen. 

Er kan daarmee ook weleens iets 
fout gaan. Als je de oorzaak weet is 
er ook vaak een oplossing. En dat 
is belangrijk, want lopen is gezond 
voor lichaam en geest. Laat U niet 
beperken in uw werkzaamheden of 
in ontspannende wandelingen door 
ongemakken of klachten. Laat het 
beoordelen en laat u adviseren voor 
een passende oplossing. Schoenen 
van Rein nodigt u uit.
Welke schoen is comfortabel, ge-
schikt voor uw voet en ziet er ook 
nog eens leuk uit? 
Heeft u “moeilijke” voeten? Heeft u 
wel eens klachten? Daar kijken we 
graag naar en samen zoeken we naar 
de beste oplossing voor u. Wij geven 

u graag advies over leestvorm, wijd-
temaat, hakhoogte en stevigheid, 
kortom: over de meest geschikte 
schoen voor uw voet en zoveel mo-
gelijk tegemoetkomend aan uw wen-
sen. In onze nieuwe najaarscollectie 
hebben wij weer volop leuke schoe-
nen, booties en laarsjes voor u staan.   

Voeten-Check-Dag
Op zaterdag 10 oktober van 10:00 tot 
16:00 uur kunt u alle aspecten van 
uw voeten, zoals lengte, breedte, 
pasvorm en materialen, laten ana-
lyseren door de schoenspecialisten 
van Schoenen van Rein. 
Beoordelen van drukpunten, voet- 
en kniestand, bekken(scheef)stand 

en houding, door de registerpodo-
loog Wilfried van Oldeniel die elke 
donderdag praktijk heeft bij Schoe-
nen van Rein. Hij heeft maarliefst 
19 jaar ervaring in het aanmeten van 
steunzolen en therapiezolen naar 
houding gericht op rugklachten en 
pijnlijke benen. Siliconen ortheses 
zijn vaak een geweldige uitkomst 
voor klachten van verkeerde teen-
stand. 

Vanuit de aanvulling op uw ziekte-
kostenverzekering wordt Register 
Podologie vaak geheel of gedeeltelijk 
(zonder aanspraak op uw eigen ri-
sico) vergoed. Op www.vanoldeniel.
nu vindt u meer informatie. Loop 
gerust naar binnen bij Schoenen van 
Rein voor informatie die u vooruit 
helpt. Tijdens de  Voeten-Check-Dag  
zijn de beoordeling, adviezen en de 
verse koffie of thee gratis. Parkeren 
kan voor de winkel.

mailto:saskia.niessink@aofl.nl
mailto:info@srisriayurveda.nl
mailto:info@srisriayurveda.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bot_%28anatomie%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ligament_%28anatomie%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voet_%28anatomie%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wervelkolom
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Verstand van tuin & dier

Dierendag
Verwendag

20% 

*     Niet i.c.m. andere aanbiedingen. 
Kijk voor de voorwaarden op welkoop.nl/acties

op één dierartikel naar keuze 
tegen inlevering van deze bon* 

KORTING
OP ZATERDAG 3 OKTOBER

2 012181 404285

WELKOOP ALBERS Twello & Klarenbeek 

Dierendag dus tijd om uw dier 
eens extra te verwennen. 

daarom gaat u naar Dier & Meer voor:
snacks - speelgoed - dekens - voeders -

kussens en manden - kooien en buitenhokken

KNIP deze advertentie uit en ontvang 
25 % KORTING 

op een artikel naar keuze....
 Voorwaarden geldig op zaterdag 3 oktober 2015 - korting op één artikel

Dier & Meer - Rijksstraatweg 66 - 7383 AT Voorst 
0575-503900 - info@dierenmeer.nl - www.dierenmeer.nl

�

Nieuws en tips  van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Iedere dag dierendag 
bij De Driehoek

Dierenartsenpraktijk         De Driehoek
TwelloKlarenbeek

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek 
ma/vrij 8.15-18.00 uur
ma en do 19.00-19.30 uur

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

WERELD 
DIERENDAG

De Golden Oldies
Wij zien ze regelmatig op het spreekuur: de honden met de grijze snuit en het “gouden randje”. De viervoeters die je niets meer wijs maakt en die met zo’n be-rustende blik in de ogen naar buiten kij-ken tijdens het lichamelijk onderzoek en je het gevoel geven dat ze  allang weten wat jij straks aan de baas gaat uitleggen.Ik dacht vroeger altijd: Heerlijk, zo’n jonge pup die je nog helemaal kunt “kne-den”, die roekeloze instelling en dat gren-zeloze enthousiasme. Nou geniet ik nog steeds enorm van elke pup, maar ik kan inmiddels uit ervaring zeggen: oude honden zijn zeker zo geweldig!

Je hoeft niet elke seconde op te letten of ze iets doen wat niet mag of zelfs gevaarlijk kan zijn, je hoeft ze geen manieren meer te leren en zindelijk-heid zit erin gebakken. Je kunt er mee lezen en schrijven. En vooral: ze hebben geleerd de tijd te nemen om van dingen te genieten! Elke krabbel achter de oren, elke bal die netjes, al is het wat trager, wordt geappor-teerd, elke maaltijd, het dikke kussen bij de verwarming, die knuffel op een onbewaakt moment…. Ze lijken alles extra te waarderen. Aan een oude hond heb je een rustige, verstandige vriend waarvan je elke dag leert om even stil te staan bij alles wat je hebt en daar dankbaar voor te zijn. Morgen kan het immers voorbij zijn. Lang leve onze oude honden!
Een oudere hond vraagt wel om een andere benadering; de heerlijke lan-ge wandelingen door het bos of over het strand behoren op een gegeven moment echt tot het verleden, hoe jammer veel eigenaren dit ook vinden. Verstandiger is om korter en wat vaker te gaan wandelen. “Anders roest-ie vast” zeggen wij dan…, maar na een te lange wandeling moet-ie het vaak bezuren met een dag spierpijn en stijf lopen. Blijft je oudere hond wat strammer lopen of heeft hij moeite met opstaan of in de auto sprin-gen, dan is dat in veel gevallen niet “de ouderdom”, maar dan kan het zijn dat hij last van zijn gewrichten krijgt. Veel oudere honden hebben namelijk last van arthrose. Dat is een gewrichtsslijtage die gepaard gaat met pijn en ontstekingen. Dit kan meestal niet meer helemaal weggeno-men worden, maar valt erg goed te behandelen met medicijnen die de levenskwaliteit van je oudje aanzienlijk kunnen verbeteren. Laat de oude dan toch maar eens onderzoeken door de dierenarts (ook al vindt-ie dat zelf vast niet nodig!) want met de juiste medicatie en adviezen kan hij nog volop genieten van het alledaagse leven.

Het is overigens verstandig om met je oudere hond wat vaker op con-trole te gaan bij de dierenarts. We kijken hem dan helemaal na, horen of er klachten zijn, controleren zijn gewicht, de voortgang van eventuele ouderdomskwaaltjes, het gebit en zijn bloedwaarden, als daar tenminste aanleiding voor is. Mocht er iets niet in de haak zijn, dan ontdekken we het euvel eerder, kan er behandeld worden en is de kans op genezing of afremmen van de aandoening aanzienlijk groter.En ja, er is een heleboel mogelijk op het gebied van de behandeling van de oudere hond!
“Dokter, denkt u dat er nog hoop is?” Vragen mensen vaak als de hond op leeftijd ernstig ziek is, want de angst dat hij het niet meer zal redden is dan altijd op de achtergrond aanwezig. Niets fijner dan het moment dat dezelfde eigenaar een paar dagen later binnenwipt en glunderend meedeelt dat het de ouwe zijn tijd nog lang niet was en hij zijn oude streken weer heeft!

Jammergenoeg loopt het leven van een oude hond wel sneller op z’n eind dan dat van een mens en moet vrijwel iedereen ook een keer de beslis-sing nemen hem in te laten slapen, hoe moeilijk dat ook is.Als dierenarts geeft het mij voldoening dat ik mensen hierbij kan hel-pen en hun grootste vriend, na een leven vol oprechte dierenliefde, een waardig einde kan geven. Veel van deze dieren blijven mij ook na hun dood bij; je hebt hun strijd tegen ziekte meegemaakt of gezien wat een geweldige band eigenaar en dier wel niet hadden….
Geef daarom tijdens dierendag vooral die oude brave borst wat extra aan-dacht, ook al vraagt hij er misschien wat minder om. Wandel wat vaker en korter met hem en betrek je oudje net als voorheen bij alle aspecten van het dagelijkse leven. En geniet volop van die gouden jaren met hem of haar; je zult er altijd met liefde en dankbaarheid aan terug denken.

Laura Broekman, dierenarts
Dierenkliniek Twello
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BOSGOED VOEDERS

Verwen uw huisdier
 eens

    extra met dier
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voor het hoogste rendement

Mengvoeders - Graanhandel - Kunstmeststoffen
Zwarte Kolkstraat 100 - 7384 DE  Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323 12 31/323 18 27 Fax (055) 323 15 91

Al meer dan 100 jaar

Marktplein 30 Twello - Tel. 0571 - 270822

Faunaland
TRAKTEERT

4 oktober dierendag
Daarom op zaterdag 3 oktober

15% korting* 
op het hele assortiment

Marktplein

15% kort15%
het hele assortiop h

0571 - 270822ein 30 Twello - Tel. 
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Open elke maandag, 
woensdag en vrijdag
van 8.30 tot 19.30 uur.
Dinsdag en donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur

Inloopspreekuren
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 9.00 uur
van 13.30 tot 14.00 uur

Maandag, woensdag 
en vrijdag
van 18.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
van 10.30 tot 11.30 uur

Molenstraat 49
7391 AB  Twello
0571 - 27 26 24

www.dierenkliniektwello.nl

Bij ons is het elke dag 
dierendag

Uw dierenarts om de hoek!

Hondenseizoen Bussloo van start
BuSSLOO.- De zomer van 2015 ken-
de veel mooie dagen. Op de recrea-
tiegebieden Bussloo, Heerderstrand, 
Kievitsveld, Strand Horst, Strand 
Nulde, Surfoever Hoge Bijssel, Zan-
denplas en Zeumeren beleefden 
duizenden mensen een leuk dagje 
uit op en aan het water. Op donder-

dag 1 oktober start het laagseizoen. 
Vanaf deze datum zijn honden weer 
welkom. Een lange wandeling of 
even ravotten op het strand met de 
viervoeter behoort dan tot de moge-
lijkheden. Het seizoen voor honden 
loopt tot en met 30 april 2016. Nu de 
wisselvallige septembermaand bijna 

ten einde is en de zwemkleding en 
slippers in de kast gaan, kunnen 
de wandelschoenen tevoorschijn 
komen voor een heerlijke wande-
ling door het herfstlandschap op de 
recreatiegebieden. Verder lenen de 
gebieden zich uitstekend voor een 
rondje op de fiets of mountainbike.  

Bubble zoekt een baas

WENum WIESEL.- Ik ben Bub-
ble, een knappe Malamute reu van 
bijna 5 jaar en zoek een gezellige 
baas. Mijn baasje is overleden en 
ik woon nu tijdelijk ergens anders, 
maar hoop een permanent thuis te 
vinden.
Ik ben dol op aandacht en knuffelen, 
maar kan soms wel een beetje lomp 
zijn. Ik kan prima een paar uur al-
leen zijn en heb samengewoond met 
2 katten. Ben braaf bij de dierenarts 

Gratis toegang tot hondenspeeltuin

Open dag De Kuipershoek

en ook een weekje logeren in het 
pension is geen probleem. De meeste 
dameshonden vind ik erg leuk, maar 
mannelijke concurentie in mijn 
buurt, heb ik liever niet. Net als de 
meeste malamutes heb ik een sterk 
jachtinstinkt en kan daarom niet 
los lopen. Maar ik vind het heerlijk 
om te wandelen of om bijvoorbeeld 
spelletjes te doen.
Kijk voor meer informatie op www.
stichtingalert.nl 

KLARENBEEK.- Op zaterdag 3 oktober houdt Dierenasiel De Kuipers-
hoek, van 11.00 tot 16.00 uur, haar open asieldag aan de Kuipersdijk 
11 te Klarenbeek. Het belooft een informatieve en leuke dag te worden 
voor jong en oud. 

Op deze dag organiseert het asiel 
ook de Statiegeld Flessen Actie 
voor de asielkonijnen! Aan alle be-
zoekers de oproep zoveel mogelijk 
lege plastic statiegeldflessen mee te 
nemen, om het asiel te helpen met 
de uitbreiding van de konijnenop-
vang. Het doel, 2.000 flessen, levert 
500 euro op, wat het asiel onder 
andere wil besteden aan konijnen-
schuilhuisjes. Hierdoor kunnen 
de asielkonijnen lekker lang in de 
grote rennen verblijven in plaats 
van in hun hok. Verder zijn tij-
dens de open dag diverse kramen 
aanwezig, worden de honden ge-
showd op de ‘dogwalk’ en kunnen 
de bezoekers de dierenambulance 
van binnen en van buiten bekijken. 
Ook aan de kinderen is gedacht. Ze 
kunnen worden geschminkt, een 
hondenspeeltje maken en knutse-
len. Er is een springkussen en ook 
is Ikki, de Kids for Animals mas-
cotte, aanwezig. Tijdens de open 
asieldag worden geen asieldieren 
uitgegeven. Mocht u interesse voor 
een dier hebben dan ziet het asiel u 
graag op een ander moment terug. 
Er kunnen geen honden meegeno-
men worden naar het asiel in ver-
band met mogelijke onrust onder 
de asielhonden. 

Zaterdag 3 oktober Open asieldag Dierenasiel De Kuipershoek.

WENum WIESEL.- Bij stichting 
Alert vinden ze dat het elke dag die-
rendag moet zijn. Maar zo’n speci-
ale dag is wel een mooi moment om 
hond en baas kennis te laten maken 
met hun hondenspeeltuin, gelegen 
op een mooie plek aan de rand van 
het bos. In deze speeltuin zijn al-
lerlei uitdagingen te beleven voor 
hond en baas, maar het is vooral de 
bedoeling om lekker bezig te zijn 
met elkaar en plezier te hebben. Be-

halve de speeltuin, beschikken zij 
ook over een veld zonder hindernis-
sen en met een omheining. Dit is fijn 
voor honden die normaal niet los 
kunnen lopen, misschien omdat ze 
jagen of liever geen andere honden 
in hun buurt hebben. Op 4 oktober 
bieden we iedereen de gelegenheid 
om gratis kennis te maken met beide 
velden. Er zijn vrijwilligers aanwe-
zig die uitleg kunnen geven over 
de diverse onderdelen en er is kof-

fie, thee en wat lekkers voor baas en 
hond. 
Stuur een mail met uw naam, tele-
foonnummer  en voorkeurstijd (hele 
uren, tussen 10.00 en 16.00) naar 
webmaster@stichtingalert.nl. Wij 
sturen u dan per mail een toegangs-
bewijs. Kijk voor meer informatie op 
www.stichtingalert.nl Het speel-
veld ligt aan de Kopermolenweg 
voorbij nummer 10 in Wenum Wie-
sel. 

http://www.stichtingalert.nl
http://www.stichtingalert.nl
http://www.stichtingalert.nl


de KerK van Wilp

WilperMOlen

Kleine nOOrdiJK

Kleine nOOrdiJK
H.W. Iordensweg 89, Wilp

- Anies Ahuluheluw, Beelden

- Els Spanjers-Fifis, Beelden

- Heleen Nieuwenhuis, Beelden van Jan Bax

- Magda Snijders, Beelden

- Teodora Ionescu, Video installatie

KaMpeerhOeve
BusslOO
Grotenhuisweg 50, Wilp

- Eize E. de Vries, Beelden

- Ria de Haan, Schilderijen

- Riet Oldenboom, Fotografie

ZOZiJn
Molenallee 50 (Dagbestedingsruimte  

Veld en Weide 4, Zozijn ingang 3), Wilp

-  Diverse bewoners Zozijn, Divers

riJKsstraatWeg 37
-  Ciska Mark, Fotografie

-  Jacqueline van Doorn, Schilderkunst

-  Liesbeth Haak, Schilderkunst

-  Liesbeth Talen, Schilderkunst

Westra art pOdiuM
Molenallee 51,  Wilp

- Cassandra van Veen, Tekeningen

- Denny Bosmann, Fotografie

- Dimphie Klein Swormink, Keramiek

- Susanne Sørensen, Beelden en tekeningen
atelier
digna KeurhOrst
Rijksstraatweg 22, Wilp

Dit is bereikbaar via het lange pad

langs de Snackbar de Pitstop.

- Digna Keurhorst, Edelsmeden

praKtiJK vOOr 
Chinese geneesWiJZen
Buddezand 1, Wilp

- Els Mentink, Tekenkunst

- Marjon Driessen, Beelden

dOrpshuis de pOMpe
Dorpsstraat 41, Wilp

- Alie Piepenbroek, Schilderkunst

- Anita Jansen-Noordman, Schilderkunst

- Anny de Haan, Schilderkunst

- Dianne van Dulmen, Beelden

- Ester de Wilde, Schilderkunst

- Gerrit Jan Goorman, Schilderkunst

- Gerrie Noordijk, Schilderkunst

- Ingrid Kats, Schilderkunst

- Marc de Boer, Schilderkunst

- Tineke Romijn Visser, Schilderkunst

- Ton de Fretes, Airbrush

- Wiljan Berends, Schilderkunst

atelier
Brigitte gOOiKer
Holtweg 4, Wilp

- Brigitte Gooiker, Schilderkunst

atelier
de verBeelding
Het Wildezand 10, Wilp

-  Hanna Visser, Beelden

eethuisJe MedJa MaKan
H.W.Iordensweg 121 Posterenk

- Jose Hofman, Schilderijen

WilperMOlen
Molenallee 12, Posterenk

- Claudine de la Court, Schilderijen

- Edith Huis in ‘t Veld, Schilderijen

BeeldhOuWCOlleCtief 
Wilpse Klei
Oyseweg 4, Wilp

- Ben Landeweert, Keramiek

- Gerhard Galle, Beelden

- Gerrie Blaauw, Keramiek

- Hans van Klaveren, Beelden

- Harm Buitink, Beelden

- Harry Joling, Beelden

- Jaap Dijkstra, Beelden

- Jan Numan, Beelden

- Jeannette van Vaassen, Keramiek

- Rien Lenkeek, Beelden
atelier renee
hOenderKen
Rijksstraatweg 69,  Wilp

-  Reneé Hoenderken, Schilderkunst
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lunCh & diner
Museumcafe de Kribbe

Bij De Kribbe kunt u niet alleen genieten 

van een weids uitzicht maar ook van 

goede koffie, huisgemaakte taart, een 

heerlijk broodje, soep of salade.

Eethuisje Medja Makan 

Medja Makan staat bekend om haar 

overheerlijke Moluks-Indische hapjes en 

buffetten. Naast deze lekkernijen uit de 

keuken kunt u hier ook terecht voor vers 

Italiaans schepijs, een kopje koffie of 

thee of  een verkoelend drankje.

Na 17:00 uur kunt u hier ook terecht voor 

een lekker diner.

MuseuMCafe de KriBBe
Weerdseweg 6A, Wilp

-  Anneke Wijenberg, Schilderkunst

-  Betty Vissers, Schilderkunst

-  Edith Broekhoven, Schilderkunst

-  Jeanetta Zwiers, Schilderkunst

-  Wim Visser, Schilderkunst

-  Marijke van Nieuwenhoven,

Schilderkunst

-  Mina Brouwer, Schilderkunst

de KerK van Wilp
Kerkstraat 35, Wilp

- Anneliese Hopman, Beelden

- Henk van Gorssel, Tekenkunst

- Joop Kok, Keramiek

- Margriet Jansen, Schilderkunst

- Fred Schilders, Schilderkunst

- Marc Chen en Geurt Roffel, Multimedia

nieuWeWeg 23
Nieuweweg 23, Wilp

Netty Eggink, Keramiek (Raku gestookt)
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KunstrOute ‘Wilpse streken’
Opening KunstrOute
Op 3 oktober wordt om 11:00 bij de Kleine Noordijk de 
Kunstroute officieel geopend. Iedereen is daarbij van harte 
welkom! Op beide dagen kunt u verder kunst bekijken op 18 
locaties, die u hieronder vindt. De toegang is geheel gratis!

lOCatie
Theater Kleine Noordijk
H.W. Iordensweg 91, Wilp

3 OKtOBer 11:00
4 OKtOBer 11:00
(duur ca. 20 minuten)

Jeroen Traanman, Teodora Ionescu en Rikkert Achtereekte
“Een eenheid van tijd” is een experimentele monoloog. De 
performance is gebaseerd op een idee dat is ontwikkeld 
door de Franse schrijver Jean Cocteau in zijn toneelstuk 
“Le bell indifferent” en door de Roemeense schrijver Matei 
Visniec in zijn toneelstuk “Garbegebin man”. 
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twitter.com/wilp1250Jaarwww.Wilp1250Jaar.nl infO@Wilp1250Jaar.nl facebook.com/wilp1250Jaar

parKeren
Bij de Kleine Noordijk en bij Museumcafe 

de Kribbe zijn parkeerplaatsen beschik-

baar om vanaf daar de route per fiets af 

te leggen. 

p

einde van de KunstrOute

het vOOrster palet
Oyseweg 6, Wilp 

- Froukje Quéré- Laméris, Schilderkunst

- Frits Pluimers, Schilderkunst

- Gisela van der Peijl, Schilderkunst

- Lidy Klein Holkenborg, Schilderkunst

- Martin Sminia, Schilderkunst

- Pien Matthijsen, Schilderkunst

- Sjaak Crezee, Schilderkunst

- Willemien Hartmans-Gotink,

Schilderkunst

10

www.thumbs-up.nl
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Burendag Beestenboeltje 
groot succes

Foto: Bob Bakker Fotografie.

TEuGE.- Afgelopen zaterdag was 
het zover: burendag bij Beestenboel-
tje in Teuge. Vele vrijwilligers kwa-
men op deze zonnige middag naar 
het dierenverblijf achter de Zaaier. 
‘Beestenboel’-directeur Herman 
Vukkink had een lijst gemaakt met 
alle werkzaamheden die moesten 
worden verricht. Jong en oud gingen 
na een kop koffie, thee en natuur-

lijk ranja voortvarend aan het werk 
om alle acties af te ronden. Van het 
schoonmaken van de hokken tot het 
egaliseren van het weilandje naast 
het dierenverblijf. Het was goed toe-
ven in de najaarszon om gezamen-
lijk alle werkzaamheden te voltooi-
en. Aan het eind van de middag kon 
er genoten worden van een gezellig 
hapje en een drankje. 

Burendag Theekoepel

WILP-ACHTERHOEK.- De eerste 
keer burendag bij de Theekoepel in 
Wilp-Achterhoek. Een zeer geslaagde 
middag waar jong en oud aanwezig 
waren. Na een korte wandel- puzzel-
tocht was er een barbecue. De kinde-

ren maakten volop gebruik van het 
grote springkussen en de Hinterecke 
Musikanten zorgden voor de muzika-
le omlijsting. Gezien de reacties van 
diverse aanwezigen is deze burendag 
zeker voor herhaling vatbaar.

Bijzondere burendag 
bij  Scouting Voorst
VOORST.- Het is een goede gewoonte van de scouts van de H.H. Wil-
kensgroep om tijdens de jaarlijkse burendag bezoek te ontvangen in het 
clubhuis De Vlam. Dit jaar was er een groepje wel heel speciale gasten, 
namelijk enkele nazaten van de familie Wilkens. Het is algemeen be-
kend dat de grond waar het clubhuis van de scouts nu staat,  in 1950 
door de dames Wilkens van De Nieuwenhof voor 10 gulden verkocht 
werd  aan notaris Vissers voor de bouw van een clubhuis voor wat toen 
nog padvinderij heette.

De huidige Helena Wilkens 
en haar vader bij het straat-

naambordje van de oudtante 
van Aubin Wilkens.

Bij scouting nam Renée Kouwen 
het initiatief voor de zoektocht naar 
“een Wilkens”. Samen met Gerrie 
Barmentloo werd er gezocht,  ge-
vonden én contact gelegd met één 
van de nakomelingen van de familie 
Wilkens:  Aubin Wilkens. Hij werd 
samen met zijn vrouw en dochter, 
die vernoemd is naar tante Helena, 
uitgenodigd om op 26 september 
naar Voorst te komen.

Familiearchief
Deze heer Wilkens heeft het beheer 
over het familiearchief gekregen, 
met daarin allerlei documenten, fo-
to’s en tekeningen. In zijn jeugd lo-
geerde Aubin iedere vakantie in 
Voorst, bij zijn tantes op De Nieu-
wenhof. Zijn familie en met name 
tante Helena heeft  veel betekend 
voor de bevolking van Voorst.

De huidige bewoners van De Nieu-
wenhof, waar de familie gastvrij 
werd ontvangen, werden zaterdag-
morgen tijdens de koffie getrakteerd 
op een interessant verhaal over de 
verschillende generaties van de fa-
milie Wilkens geïllustreerd met veel 
foto’s en bijzonderheden. De be-
woners waren uitermate geïnteres-
seerd en hadden een boeiend uurtje.  
Aubin werd geboren in 1941 en 

heeft tot omstreeks 1956 jaarlijks in 
de zomer gelogeerd op de Nieuwen-
hof. Na het overlijden van Helena 
H. Wilkens (zij overleed in 1957) 
waren de vader van deze Aubin en 
zijn zuster Jeanne de erfgenamen. De 
inboedel van De Nieuwenhof werd 
dus in tweeën gedeeld. Jeanne ging 

naar het buitenland en was meer ge-
interesseerd in contanten. Veel spul-
len zijn dus in de familie van Aubin 
gebleven en zijn daar gedeeltelijk 
nog steeds. Zoals de kussenkast die 
nu bij dochter Clara in huis staat en 
de piano die bij dochter Helena een 
plek heeft gekregen.
Na een foto onder het straatnaam-
bordje van de naamgenoot van ‘tante’ 
Helena werd het bezoek aan Voorst 
voortgezet door op visite te gaan bij 
mevrouw Weijenberg die jaren op 
De Nieuwenhof werkte. Hier werden 
samen met zoon Jan veel gezamen-
lijke herinneringen opgehaald, zoals 
het feit dat horlogemaker Van Apel-
doorn uit de Schoolstraat wekelijks 
alle klokken kwam opwinden in de 
villa. Of over de koe die de zusters 
hielden en de kippen waar er regel-
matig een van opgegeten werd.
Kopieën van de foto’s en documenta-
tie uit het familiearchief zijn ter be-
schikking gesteld aan het archief van 
de Oudheidkundige kring Voorst.

Buurt maken in Twello 
TWELLO.- Kom buurt maken in Twello. Geïnspireerd door de Lande-
lijke Burendag staat het centrum van Twello de komende weken in het 
teken van ‘buurt maken’. Waar niet de winkels centraal staan maar 
juist de ondernemers en winkeliers achter de schermen. 

Buurt de Driehoek aan de slag met 
speeltuin en dierenverblijf
TERWOLDE.- De mensen van de 
driehoek Twelloseweg, Kuiperstraat 
en Deventerweg hebben de jaarlijkse 
Burendag aangegrepen om gezamen-
lijk groot onderhoud te verrichten 
aan hun speeltuin en kinderboerde-
rijcomplex. Met ruim twintig man 
werd stevig doorgewerkt, waardoor 
na een aantal uren het hele terrein 
met opstanden er weer spic en span 
bijlag. Zo werd de crossbaan opge-
knapt, er werd een nieuwe zitbank 
bij getimmerd en diverse speeltoe-
stellen werden opgepoetst en waar 
nodig van een lik verf voorzien.
Het belangrijkste karwei bestond 
echter uit het groot onderhoud aan 
de mini-kinderboerderij. De water-
deskundigen van de Wildkamp had-
den de nodige apparatuur gespon-
sord voor het slaan van een eigen 
waterpomp, zodat verzorger Ruud 
Schimmel niet meer elke dag met 
emmers water hoeft te sjouwen. De 
omheining werd gerepareerd en de 

opstallen werden “met bezemen ge-
keerd”. Bovendien werd het geheel 
van onder tot boven fris in de verf 
gezet. Na afloop was het op de zitjes 
goed toeven voor de harde werkers, 
waarbij wel duidelijk werd dat de 

Winkelen op de Wiek, druk en gezellig

TERWOLDE.- De jaarlijkse Burendag 
op De Wiek in Terwolde lijkt ieder 
jaar meer mensen te trekken. De tijd 
dat het evenement in feite bestond uit 
het verkopen van overtollige artikelen 
in kraampjes aan de weg aan buurt-
genoten ligt duidelijk al weer ver in 
het verleden. De toestroom werd voor 
een belangrijk deel ook aangewak-
kerd omdat, na drie jaar, gelijktijdig 
ook een old timer show werd georga-
niseerd. Op een ruim terrein werden 
oude tractoren, brommers, motoren 
en stationaire motoren geshowd uit 
diverse periodes. Zo stond er een oude 
legermotor, een BSA uit 1942, diverse 
“buikschuivers”, t.w. Zundapp en 

Kreidler bromfietsen en een prachtig 
gerestaureerde Sparta brommer. Eige-
naren van  klassieke tractoren waren 
weer van heinde en verre gekomen 
om hun troetelkindjes aan het volk te 
tonen en tussen dat alles door pruttel-
den her en der de stationaire motoren 
die in het verleden werden gebruikt 
om diverse machines aan te drijven. 
Het hoeft geen betoog dat mede door 
het stralende weer de vele mensen 
hun nostalgische gevoelens bij dit al-
les de vrije loop lieten. Mooi daarbij 
was dat veel ouderen met kinderen bij 
zich woorden te kort kwamen om al 
dat fraais aan de jeugd toe te lichten 
en uit te leggen.

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

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Chrysant 
san� ni

2 bos

per bos 2,95

4.95

vogels de vernieuwde uitstraling 
van hun paleisje ook hogelijk wisten 
te waarderen.

Het echte buurt maken begint bij een 
persoonlijk verhaal en een warme 
uitnodiging. Ondernemers en win-
keliers zullen zich persoonlijk voor-
stellen via inTwello. Zowel klanten 
als bezoekers komen op deze wijze 
te weten bij wie men aankopen ver-
richt en men maakt kennis met an-
dere of onbekende ondernemers. 
Wanneer het centrum wordt bezocht 
wordt men verrast met speciale lo-
kale buurt aanbiedingen. Daarnaast 
wordt u als buren van Twello vanaf 
5 oktober uitgedaagd om deel te ne-
men aan de enige echte buurtpuz-
zel, waarbij leuke prijzen gewon-

nen kunnen worden voor u en uw 
buren. Met deze actie werken lokale 
winkeliers samen om het sociale 
en gezellige karakter van Twello te 
benadrukken en lokale aankopen te 
stimuleren. Voor meer informatie en 
de voorwaarden wordt u verwezen 
naar www.intwello.nl en de volgen-
de editie van het Voorster Nieuws. 
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Ubica® laat u op een aantrekkelijke wijze kennis 
maken met de Impression en Impression Air 
matrassen: bij aankoop van één matras krijgt u 
de tweede er nu gratis bij!*

vanaf € 749,-

Ubica® Impression 
Matrassen 

 De Impression matras biedt u:

•  Een comfortabele, ventilerende Pocketverenkern 

afgedekt met drukverdelende latex of Sensus®

•  Optimale hygiëne en een gunstig slaapklimaat dankzij 

hypoallergene, vochtregulerende Climawatt® doorstikking

•  Afritsbare en chemisch reinigbare hoes

•  Top ligcomfort door 7 ergonomische comfortzones

• Totale hoogte: ± 22 cm

Ubica, de wakkere keuze in slapen

 Wat maakt de Air-versie dan nog extra speciaal?

•  Zijboorden volledig uit 3Mesh voor een optimale ventilatie

•  Hypoallergene tapematras met afritsbare hoes

•  Makkelijk keerbaar dankzij handige handvatten

www.ubica.nl

* Bij aankoop van 2 - éénpersoons matrassen Impression of Impression Air 

met gelijke afmetingen, ontvangt u de tweede matras gratis.

Bij aankoop van 1 - tweepersoons matras Impression of Impression Air, 

ontvangt u de matras voor de helft van de prijs.

Verkrijgbaar in alle courante afmetingen. Meer informatie via onze offi  cieel 

erkende Ubica® Partner.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW in €.

Nu 2e 
matras 
gratis

*

*

12987-109784-DealerAdvImpression-148x210.indd   1 16/07/14   11:47

BROEKSTRAAT 37, KLARENBEEK
INFO@SMELTINK.COM

Spijt 8, Sint Michielsg
internet: www.immeinstallaties bv

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

Het is weer tijd 
voor (stamppot)

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

LED VERLICHTINGSSET
Voorlamp met 2 felle witte leds en 
achterlamp met 3 felle rode leds · 
eenvoudig te monteren

12,95

9,95

INSTEEKKETTINGSLOT
Insteekkettingslot voor Defender-sloten · 
met geharde schakels · lengte 140 cm

26,95

19,95

Klarenbeekseweg 102 • 7381 BG KLARENBEEK

T 055 301 12 66

www.wolterstweewielers.nl
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Nestkastjes timmeren 
voor de buurtvogel

VOORST.- Afgelopen zaterdag heeft 
stichting WBJG (Wat Ben Je Gegroeid) 
in het kader van burendag samen met 
buurtbewoners van de Hooistraat uit 
Voorst nestkastjes voor de vogels ge-
timmerd. Er werd druk gezaagd, ge-
meten, getimmerd en zelfs geverfd 
om de  nestkastjes zo natuurlijk en 
mooi mogelijk te maken. Het resultaat 
mocht er zijn, tien prachtige nestkast-
jes gingen mee naar huis om daar op 
een mooie plek opgehangen te wor-
den. Een mooi resultaat van een zeer 

Ondernemers organiseren burendag 

geslaagde en zonnige ochtend,  mede 
door het enthousiasme en de inzet 
van de buurtbewoners uit Voorst. Het 
gebruikte hout is resthout, afkomstig 
van Dijkhofbouw. Bedankt daarvoor! 
Stichting Wat Ben Je Gegroeid (WBJG) 
organiseert  projecten en activiteiten 
die kinderen unieke ervaringen bren-
gen en een leven lang bijblijven, om-
dat kinderen van nu kiezen hoe onze 
wereld er straks uitziet. Meer weten? 
Kijk op www.wbjg.nl of stuur een mail 
naar info@wbjg.nl

Burendag 
zorggroep 
Apeldoorn 
TWELLO.- Tijdens de tiende edi-
tie van Burendag heeft Zorggroep 
Apeldoorn locatie Twello weer een 
leuk programma opgezet voor de cli-
enten, familie en de buren. Om de 
Burendag goed te beginnen werd er 
gezamenlijk ontbeten. Lekkere crois-
santjes en bolletjes en natuurlijk 
een gekookt eitje. Zo was men goed 
voorbereid op de wandeling die 
daarna plaatsvond. Een aantal buren 
had ook de wandelschoenen aange-
trokken om gezellig mee te wandelen. 
Met z’n allen heerlijk in het zonnetje 
door de wijk naar de dierenweide van 
locatie Twello. Daarna werd er bij De 

Vier Seizoenen genoten van een kopje 
koffie en een plak cake. De Vier Sei-
zoenen was speciaal voor de Buren-
dag eerder geopend. Na de koffie ging 
het weer verder richting huis. Al met 
al was het een geslaagde ochtend! 

TWELLO.- Negen ondernemers aan 
de Dorpstraat te Twello organiseer-
den afgelopen zaterdag een bijzon-
der uitje voor de buurt. “De buurt-
bewoners zullen af en toe toch wat 
overlast van ons kunnen hebben, 
dus burendag leek ons een geschikt 
moment om eens iets terug te doen 
voor de buurt.”  Om acht uur in 
de morgen stond er een uitgebreid 
ontbijtbuffet klaar bij ‘De waardige 
Waard’, gevolgd door een bingo.  De 
25 aanwezige buurtbewoners wer-
den niet met lege handen naar huis 
gestuurd, maar kregen nog een leuke 
tas mee, gevuld met kleine cadeau-
tjes. Al met al een zeer geslaagde 
ochtend, vonden zowel buurtbe-
woners als ondernemers. Burendag 
2016 staat al vast in de agenda. Het 
Burendagontbijt 2015 werd moge-
lijk gemaakt door: Etos, Gall&Gall, 
het Dorpshart, Primera Oonk, De 
Zuivelhoeve, Rabobank, D-reizen, 
De Waardige Waard en Albert Heijn. Na een heerlijk ontbijt tijd voor de spannende bingo.

De buren van de Hooistraat

Tweede Voorster kookboek komt eraan

Druk bezochte proeverij

VOORST.- Een mooiere burendag 
kun je je niet wensen volgens de or-
ganisatoren van de proeverij op de 
Bolkhofstede. Prachtig weer, veel 
belangstelling en gezellige muziek. 
En –het belangrijkste- maar liefst 
43 buurt- en plaatsgenoten kookten 
en bakten en boden hun recept op 
de proeverij aan voor het nieuwe 
kookboek. De variatie was groot:  
ijsbergsalade, naegelholt, drummer 
hage, gevulde champignons, vruch-
tengruwel, rijstepap met rozijnen, 
willems andijvie crèmesoep, ha-
vermoutkoek, Friese worteltaart, 
advocaat, griesmeelpudding met 
wilde bramensap, appeltaart van 
Jan de bakker, rijst met krenten en 
worst, soepen, maar ook bramboe-
rak en bebotok / Toemis Sejoeran 
en tante Carla’s cranberry Appel 
hapjes.

Wie niet op de proeverij was moet 
wachten tot eind november,  want 

dan verschijnt het tweede kook-
boek van Voorst met alle recepten.

Burendag bij Medja Makan 
POSTERENK.- Medja Makan heeft 
sinds dit jaar een eethuisje met Mo-
luks Indisch eten in Posterenk. Om 
dit te vieren heeft Medja Makan de 
buren eens lekker verwend op de 
Nationale Burendag.  René en Jet 
hebben heerlijke saté en hamburgers 
gemaakt, waar iedereen van smulde. 
Matt Thursday  zorgde voor een 
goed stukje muziek.  Matt Thursday 
bestaat uit Nederlandse en Molukse 
muzikanten en speelt jazz, funk en 
soul.  Vele voetjes gingen swingend 
van de vloer.
Kunstenaar Anies uit Twello leer-
de aan kinderen mooie vogeltjes 
en bloemen maken van klei.  Zelfs 

moeders en oma’s werden enthou-
siast, dus werden er tafels bijge-
schoven zodat ook zij mee konden 
kleien. Mooie kunstwerken van 
Anies zijn komend weekend 3 en 4 
oktober te bewonderen en te koop 
bij de Noordijk in Twello,  tijdens 
de kunstroute Wilpse Streken.  
Natuurlijk doet Medja Makan ook 
mee aan de kunstroute Wilpse Stre-
ken. In eethuisje Medja Makan in 
Posterenk exposeert  José Hofman 
mooie schilderijen. 

Burendag bij eethuisje Medja Ma-
kan: kunstenaar Anies geeft uitleg

Terwoldse molen vrijwel zeker terug
TERWOLDE.- Een werkgroep van inwoners en ondernemers uit Terwolde onder-
steunt bij de herbouw van molen De Ooievaar, die in augustus afbrandde. Na veilig-
stelling van de molenresten en daaropvolgende sloopwerkzaamheden zal de werk-
groep ondersteunen bij de herbouw. Maar vooral bij het ontwikkelen van de lange 
termijnplannen hoopt de groep haar steentje bij te kunnen dragen. Namens Vereni-
ging Dorpsbelangen Terwolde heeft voorzitter Andries Kuipers zitting in de werk-
groep. “De stichting blijft leidend in de toekomst van de molen, zij is immers eigenaar. 
Maar wij hebben een tweeledig doel waarmee we het landmark van Terwolde weer 
in ere hopen te herstellen”, aldus Kuipers. “Ten eerste zetten we ons in voor de her-
bouw, maar zoals het er nu uitziet gaat dat er wel van komen. Daarnaast moet er een 
langetermijnvisie worden ontwikkeld en zetten wij ons ervoor in om de molen ook 
in de toekomst te laten functioneren.” Kuipers benadrukt dat de molen zoals hij tot 
eind augustus functioneerde voor het dorp en omgeving heel waardevol was. “Dat 
sprak mensen aan en we hopen dat we dat weer terug kunnen krijgen in het dorp.” 
De verwachting is dat met herbouw van de molen kan worden begonnen in januari 

Manon Sikkel 
presenteert nieuwe boek
TWELLO.- Zaterdag 10 oktober komt kinderboekenschrijfster manon 
Sikkel naar Boekhandel Oonk in Twello. En dat wil je zien: manon 
presenteert daar haar nieuwste boek Slimpie Dimpie Wonderkind . Om 
twee uur komt ze jongleren met zeven boeken, leest ze haar nieuwe 
boek in dertien talen voor, vouwt ze origami-zwanen van de kaften en 
tovert ze een duif uit de bladzijden. 

Manon Sikkel is schrijver, journalist 
en psycholoog. Ze studeerde lite-
ratuurwetenschap in Londen, was 
jarenlang redacteur van Psycholo-
gie Magazine en schreef meer dan 
30 non-fictie boeken. In 2008 ver-
scheen haar eerste kinderboek  ‘Is 
liefde besmettelijk? Door Izzy Love’  
en daarmee won ze de Debuutprijs 
van de Jonge Jury. Haar tweede boek 
‘Is vriendschap forever? Door Izzy 
Love’ werd beloond met een Tip van 
de Kinderjury. Inmiddels heeft ze 
ook twee keer de Prijs van de Kin-
derjury op haar naam staan en een 
Pluim van de Senaat.

Manon woont in Amsterdam, maar 
ze heeft ook een boerderij in Voorst 
en daar zien al haar boeken het le-
venslicht. Voorst is ook in haar boe-
ken ‘Elvis Watt, miljonair’ en ‘Elvis 
Watt een koffer met geld’ geslopen. 
De boom die op de voorkant van dit 
laatste boek staat, staat op de Voor-
ster Klei, de hoofdpersoon woont 
net als Manon aan de Enkweg en de 
witte limousine van Benjamin Spoek 
rijdt ook daadwerkelijk in Voorst en 
Twello rond. Elvis Watt wordt op dit 
moment bewerkt tot een televisiese-
rie. Slimpie Dimpie Wonderkind is 
haar laatste boek en volgens Manon 

tevens het leukste boek dat ze ooit 
geschreven heeft. Op 10 oktober ver-
telt ze hierover en uiteraard deelt ze 
ook handtekeningen uit. De kinder-
boekenweek is van 7 t/m 18 oktober.

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN
Hans Schier ziet zijn plannen nu 
verwezenlijkt worden
‘’Toen ik fietsend over het Marktplein in Twello de gesloopte resten van ons 
voormalige pand zag deed mij dit toch wel een beetje pijn’’. De destijds (31 
jaar geleden) uitgewerkte plannen voor een grotere radio en tv winkel kregen 
bij de bankiers geen kans van slagen, dat was weggelegd voor de ‘grotere jon-
gens’. Door een enorme stomme fout van die zogenaamde grote jongens ging 
de bank tot mijn grote genoegen het schip in. Daarbij zijn talrijke koppen 
gerold. Dat dit alles mij destijds niet in de koude kleren is gaan zitten moge 
duidelijk zijn. Nu de slopershamer ingezet is voor de realisatie van nieuw-
bouw hoop ik dan ook dat de nieuwe ondernemers meer succes hebben dan 
ik en daarbij wens ik ze alle succes toe.
Hans Schier
Twello, Tel. 0571271683, video@hansschier.nl 

file:///C:\Users\Gerrie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\V7BBBBLO\www.wbjg.nl


DOE MEE
WIN EEN CADEAU VAN €10,- 
VAN DE WERELDWINKEL TWELLO

HORIZONTAAL: 1 vermakelijk; 6 potsierlijk; 
12 stel; 14 wisselborgtocht; 15 regerings-
reglement; 17 nummer; 18 verlangen; 20 
selderij; 21 huns inziens; 22 Europeaan; 
24 toetsenbord; 27 erfelijkheidsdrager; 28 
snaarinstrument; 30 coterie; 31 driemaster; 
32 maanstand; 33 water in Friesland; 35 be-
stek; 36 vogel; 37 voorzetsel; 38 besluit; 40 
alleenzang; 42 verschillend; 43 evenwicht; 
45 zeewier; 47 steenmassa; 49 aarzeling; 51 
neon; 52 zelfkant; 54 Griekse letter; 55 zang-
noot; 56 een beetje; 58 hoog bouwwerk; 60 
knaagdier; 62 Europeaan; 63 muf; 65 buidel; 
66 spil; 67 stop; 68 loofboom; 69 ten be-
drage van; 71 tantalium; 72 Europese taal; 74 
groot vertrek; 76 dag van de week; 77 samen-
geplakt geheel. 

VERTICAAL: 1 mensaap; 2 waterstand; 3 
kookgerei; 4 wandelplaats; 5 titel; 7 dwars-

hout; 8 voorbij; 9 kraan; 10 oude maat; 11 

straatsteen; 13 waterstroom; 16 zintuig; 18 

smook; 19 lichaamsplooi; 21 hoefdier; 23 le-

gerafdeling; 25 maanstand; 26 eerstkomen-

de; 27 bevel; 29 strekking; 31 soort vloerbe-

dekking; 34 nobele; 36 zuil; 38 bouwland; 

39 plaats in Noord-Brabant; 40 plaaggeest; 

41 persoonlijk vnw.; 44 grasvlakte; 46 uit de 

zak gestolen; 48 doorgang; 50 schor; 52 on-

gaarne; 53 berggeit; 55 akkoord; 57 geheel 

de uwe; 58 voorzetsel; 59 parkeerverbod; 61 

grondtoon; 63 serviesgoed; 64 spraak; 67 

kiel; 70 laagte; 72 modern; 73 welaan; 74 al-

dus; 75 zangnoot.

 32 41 8 48 73 77 21 8 20 17 34 59

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  20 oktober 
a.s. afgeven bij of opsturen naar Wereldwinkel Twello. De 
winnaar krijgt bericht thuis en wordt bij de eerstvolgende 
puzzel vermeld.

De oplossing van de vorig puzzel is: “ Flower Power”  
De winnaar is:   Anne Huisman te Twello. 
Van harte gefeliciteerd!

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

www.wereldwinkeltwello.nl

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

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

Waardige
Waard

lunch-diner-café
dorpsstraat 23 Twello

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

Stationsstraat 1 - 7391 EG  Twello
Tel. (0571) 27 14 23

Onze rode fair trade wijnen zijn in oktober 
daarom extra aantrekkelijk geprijsd.

Oktober = wijnmaand
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Dorpsgenoten. Wandelend 
door de gemeente Voorst of 
iets over de grens ontmoet 
Wiel Palmen personen die 
volgens hem iets te vertel-
len hebben. Gerda Jacobs 
maakt de foto. Vandaag een 
gesprek Tonnie Willemsen, 
50 jaar meubelmaker en 
restaurateur van antieke 
meubels

Afhaal- en uitleenpunt bij MFC de Pauw
KLARENBEEK.- Met ingang van 1 
oktober is er bij MFC de Pauw in 
Klarenbeek een afhaalpunt van bi-
bliotheek Brummen/Voorst. Dit be-
tekent dat leners van de bibliotheek 
via de website www.bibliotheek-
brummenvoorst.nl hun gewenste 
boeken en dvd’s kunnen  reserveren 
en vervolgens bij  MFC de Pauw op 
kunnen halen. In hal staat hiervoor 
een speciaal bestemde kast. Mate-
rialen kunnen hier ook weer inge-
leverd worden. Het afhaalpunt is 

van maandag tot vrijdag van 18.00 
– 22.00 uur geopend.

uitleenpunt
 Vanaf 1 november  is er ook  een 
uitleenpunt voor volwassenen. Ie-
dere woensdag tussen 10.00 – 12.00 
uur kunnen volwassen leden van de 
bibliotheek uit een kleine collectie 
boeken romans kiezen en lenen. 

Informatie tablet en e-reader
Twee vrijwilligers zijn iedere woens-

dagochtend  aanwezig om te helpen 
bij het uitlenen. Tevens is er gele-
genheid tot het stellen van vragen op 
het gebied van tablet en e-readers. 

Boek-aan-huis 
Leners die niet in de gelegenheid 
zijn om via de digitale weg boeken 
te reserveren, daarvoor heeft de bi-
bliotheek de service Boek-aan-huis. 
Een telefoontje naar de bibliotheek 
en een vrijwilliger komt de boeken 
thuis brengen.
 

KLARENBEEK

KORT
Grote Clubactie
De jeugdleden van Sportclub Kla-
renbeek verkopen op vrijdagavond 9 
oktober, tussen 17.30 en 19.30 uur, 
huis aan huis loten voor de aanschaf 
van materialen voor alle jeugdafde-
lingen. Wilt u jeugdleden die dag 
begeleiden of wilt u loten verkopen, 
neem dan contact op met het organi-
satiecomité  Dick Hissink (afd. pupil-
len voetbal), mailadres: dj.hissink@
hetnet.nl of Marja Schnitger ( afd. 
Gymnastiek) mailadres: paulmar-
jaschnitger@telfort.nl. 

Kaartavond SCK
Vrijdagavond 2 oktober wordt er door 
de kaartcommissie een kaartavond 
gehouden in Sportclub Klarenbeeks 
clubkantine De Brug. Inschrijven 
kan 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. Nader informatie 
is verkrijgbaar bij Annemiek Huren-
kamp, tel. (055) 301 15 06. 

Papier ophalen 
Oud papier wordt maandelijks op de 
eerste zaterdag van de maand in het 
Voorster gedeelte van Klarenbeek, 
Voorst en Bussloo opgehaald. Als uw 
container vol is, kunt u de rest van uw 
papier in hanteerbare bundels of kleine 
dozen naast de container aanbieden. De 
papierploeg start om 08.00 uur. Voor 
Klarenbeek vallend onder gemeente 
Apeldoorn zijn er vier containers ge-
plaatst bij Garage Schimmel. U kunt 
hier uw glas, drankenkartons, papier en 
plastic in deponeren. Verzoek: houdt 
a.u.b. de ruimte netjes en schoon! 

Floralia bij 
Obs De Dalk
Op zaterdag 3 oktober is de Floralia 
met wederom een feestelijk thema: 
Las Vegas. Kom ook van 14.30 tot 
17.30 uur naar Openbare basis-
school (Obs) De Dalk. Om 16.30 
uur zullen de prijsuitreikingen en 
de verloting plaatsvinden, met vele 
mooie prijzen.

Inzameling PMD 
oktober
Uw PMD ofwel plasticafval (P) met 
metaal (M) en drankkartonnen (D) 
worden deze maand in gebied 5 (het 
gebied ten zuiden van de Zutpen-
seweg / Nijenbeekseweg (exclusief 
woningen) tot aan de gemeentegrens 
Apeldoorn-Brummen-Zutphen) op-
gehaald op de maandagen 5 en 19 
oktober. Het afvalbedrijf verzamelt 
de zakken bij u in de straat vanaf 
7.00 uur ‘s ochtends. 

Ons Genoegen
Op dinsdag 6 oktober, aanvang 14.30 
uur, is er een spelsoos gepland in 
Ons Gebouw aan de Woudweg 119. 
Op donderdag 15 oktober, aanvang, 
aanvang 14.00 uur, staat is er een 
gastensoos gepland. Voor eventuele 
vragen kunt u Inge de Visser bena-
deren, tel. (055) 301 16 00. 

Wandelen
Iedere eerste (7 oktober) en derde 
woensdag van de maand wordt er 
een route van zeven kilometer ge-
wandeld in Klarenbeek. Iedereen 
kan aansluiten zonder verplichtin-
gen; aan- en afmelden is dus niet no-
dig. Vertrek om 09.30 uur vanaf het 
nieuwe Multi Functionele Centrum 
op Sportpark De Pauw. Na afloop is 
er gelegenheid om samen een kop 
koffie of thee te drinken in de kan-
tine van de sportclub. 

Prijsuitreiking Voorwaarts 
doelschieten Klompenfeest

De blije prijswinnaars Nigel Rubingh,  Nout Wolbrink, Niek Roer-
dink, Lynn Weideman,  Eefke van der Veer en Marit Hoogeslag. Op de 
tweede rij John Buitink, Patrick Hafkamp, Agnes Biesterbos (dames/

meidencommissie) en Monique Lubberts.

TWELLO.- Tijdens het afgelopen 
Klompenfeest kon de dorpsjeugd 
doelschieten op de stand van SV 
Voorwaarts. Met deze stand wilde SV 
Voorwaarts voetbal specifiek onder 
de aandacht brengen van jonge geïn-
teresseerde voetballertjes en meiden. 
Aan het doelschieten was ook een 
prijsuitreiking verbonden voor de 
leukste, beste of meest enthousiaste 
deelnemers. Meer dan 400 kinderen 
bezochten de stand en probeerden 
doel te treffen. Uit de hoge hoed 
kwamen de namen van 3 meiden 

en 3 jongens die zaterdagmorgen 26 
september op het dorpsplein van 
Twello hun prijs in ontvangst kon-
den nemen. In de fraaie herfstzon 
sprak de voorzitter van de pupil-
lencommissie Patrick Hafkamp de 6 
verraste prijswinnaars toe. Als prijs 
ontvingen de meiden een tas met 
mooie meidenspullen van Etos Mo-
nique en de jongens een barcelona-
bal van Sport 2000 Buitink. En van 
Voorwaarts kregen de prijswinnaars 
een halfjaar lidmaatschap van de af-
deling voetbal cadeau. 

Tonnie Willemsen:

‘je voelt de geschiedenis 
in het hout’  
‘Als je dit werk doet, dan voel je aan het hout welke geschiedenis 
daar achter zit. Hout uit de 18e eeuw voelt anders aan als dat van de 
21e eeuw. je voelt het karakter van het hout. Ik weet niet hoe ik het 
moet uitleggen, maar elke restaurateur weet wat ik bedoel. ’ mysteri-
euze woorden van Tonnie Willemsen, 66 jaar en vijftig jaar in het vak.

In de brief aan zijn klanten schrijft 
Hekkers, eigenaar van Hekkers & 
Van ’t Spijker :’
Ik kan u dan ook de heer Willem-
sen met een gerust hart  bij u re-
commanderen, hij zet de zaak op 
dezelfde wijze met dezelfde geves-
tigde tradities onder de oude en 
vertrouwde naam voort.’ 
Want wie zijn bedrijf met zijn 
mede eigenaren zoon Robin en 
René Westerveld in de Posterenk 
bezoekt, zou tegen de oude Hek-
kers kunnen zeggen dat zijn brief 
ook vandaag nog geschreven kan 
worden. En anders zou de geur van 
de pot beenderenlijm, (al bekend 
in de oudheid en onder meer ge-
bruikt bij de restauratie van antie-
ke meubels) u daaraan herinneren.
Je zou bij wijze van spreken ge-
schiedenislessen kunnen geven 
aan de hand van wat er in de werk-
plaats aan meubels te zien is, rijp 
voor de sloop op het eerste gezicht 
maar ná restauratie kan het meubel 
weer decennia mee.

Ambachtsman
Een restaurateur is een man van 
gewicht, een ambachtsman, die 
sinds de oudheid staat in de galerie 
van eerbiedwaardige beroepen als 
kleermakers, meubelmakers, tim-
mermannen, mandenmakers, wa-
genmakers, smeden, zadelmakers, 
en schoenmakers, klokkenmakers.
Tonnie is een van hen, al vanaf 6 
juni 1965, toen hij als vijftienjarige 
in dienst trad bij het Deventer meu-
belmakers bedrijf Hekkers  & van ’t 
Spijker aan de Spinhuissteeg (voor-
malige school). Daarna heeft het be-
drijf zich gevestigd in de Walstraat, 
de voormalige stadsboerderij. (Een 
stadsboerderij was tot in de 18e 
eeuw een boerderijtype binnen de 
stadsmuur of wallen van een ver-

sterkte stad). Het bedrijf Hekkers & 
van ’t Spijker bestaat nu 93 jaar.

Verboden voor auto’s
Toen  Jan Hekkers het voor gezien 
hield- van ’t Spijker was al veel 
eerder met pensioen gegaan – kreeg 
Tonnie het aanbod de zaak over te 
nemen. Dat is nu 33 jaar geleden. 
Toen de Walstraat verboden werd 
voor auto’s en de tijd dat de meu-
belmaker met de kast op zijn nek te 
voet of per kar het meubel vervoerde 
voorbij was, in dit geval naar de par-
keerplaats, en ook omdat het bedrijf 
uit zijn voegen barstte, werd uitge-
keken naar een nieuwe werkplaats. 
Die gelegenheid deed zich voor toen 
interieurbouw Piepenbroek aan de 
Molenallee te koop stond. Er waren 
meerdere kandidaten voor het pand, 
maar Piepenbroek wilde graag dat 
een soortgelijk bedrijf in zijn pand 
gevestigd zou worden.
Tonnie Willemsen is nog van de ge-
neratie dat het vak vooral geleerd 

werd in de praktijk van alle dag. Na 
de ambachtsschool en de opleiding 
meubelmaker leerde hij de gehei-
men van de antieke meubelwereld 
via zijn leermeester. Al werkende 
begon hij zich ook te interesseren 
voor de achtergrond van een an-
tiek meubel en gaandeweg  kwam 
hij terecht in de geschiedenis  en 
weet van de Antieken, de barok 
en de Nieuwe Tijd, alles vanuit 
het oogpunt van het  meubel. Een 
mooi voorbeeld is de preekstoel uit 
de kerk van Barendrecht, een ding 
van niks, zoals het daar ligt in de 
werkplaats. Van buiten keurig, van 
binnen met plakjes en stukjes hout 
bij elkaar gehouden. Uit 1512, dat 
is zijn redding geweest. ‘ Gebleken 
is dat de constructie in technische 
zin veel zwakker blijkt te zijn dan 
van buitenaf kan worden vastge-
steld,’ staat in de beschrijving. 
En dat is nog zachtjes uitgedrukt. 
Gewoon broddelwerk!    Willem-
sen: ‘ Dat kom je vaker tegen, ook 
bij kasten die er prachtig uitzien, 
schitterend afgewerkt,  maar met 
het binnenwerk hadden ze niet zo-
veel op. Als het er van buiten maar 
mooi uitzag.’ 

De derde generatie
In 2010 werden Robin en René 
mede-eigenaren. Tonnie denkt om 
binnen niet al te lange tijd afscheid 
te nemen. Hekkers schreef:’ de 
zaak op dezelfde wijze met dezelf-
de gevestigde tradities onder de 
oude en vertrouwde naam voort-
gezet.’ Tonnie kan dezelfde woor-
den gebruiken om het bedrijf bij 
zijn klanten te ‘ recommanderen’. 
En zoals het er nu uitziet zullen 
Robin en René , de derde generatie 
Hekkers & Van ’t Spijker, ook eens 
dezelfde woorden kunnen gebrui-
ken. Maar dan zijn we ver in de 
eenentwintigste eeuw.

Praktische bijscholing voor professionals in de sport

Landelijke Sportbondendag bij SC Klarenbeek
KLARENBEEK.- maar liefst tien praktische workshops. Dat is wat LO-
docenten, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en (jeugd)trai-
ners kunnen verwachten tijdens de Landelijke Sportbondendag voor 
sport- en beweegprofessionals. De Gelderse Sport Federatie houdt de 
kennisdag op woensdag 14 oktober van 09.00 tot 17.00 uur bij Sport-
park De Pauw. 

Acht geselecteerde sportbonden de-
len de laatste trends en ontwikkelin-
gen en geven de kennis van de deel-
nemers een directe impuls. Iedereen 
kan vier workshops kiezen en daar-
na direct in de praktijk brengen wat 
geleerd is. Het uitgebreide aanbod 
bestaat uit praktische workshops 
van de Atletiek Unie, NHV, JBN, 
Nevobo, KNHB, KNLTB, NBB, en de 
KNGU. Wordt het freerunning, 3x3 

basketbal, smashball of streethoc-
key? Of valt de keuze op handbal, 
judo, tennis of de Athletics Arena?

Topsport versus breedtesport
Het thema is: van topsport naar 
breedtesport. Grote sportevenemen-
ten zijn er volop in Nederland en spe-
len een belangrijke rol. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de start van de Tour 
de France en het WK Beachvolley-

bal. Topsportevenementen kun je ge-
bruiken om breedtesport een impuls 
geven op bijvoorbeeld scholen, bij 
verenigingen, in wijken en gemeen-
ten. De workshops zorgen ervoor dat 
deelnemers de sporten van hun keu-
ze direct na afloop kunnen aanbieden 
tijdens bijvoorbeeld de gymles of na-
schoolse sportactiviteiten. De kop-
peling met grote sportevenementen 
komt veelvuldig aan de orde.

Informatie
Meer informatie is te vinden via 
www.geldersesportfederatie.nl/
sportbondendag. Deelname kost 
65,00 euro per persoon. Leden van 
KVLO krijgen tien procent korting.

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
mailto:dj.hissink@hetnet.nl
mailto:dj.hissink@hetnet.nl
mailto:paulmarjaschnitger@telfort.nl
mailto:paulmarjaschnitger@telfort.nl
http://www.geldersesportfederatie.nl/sportbondendag
http://www.geldersesportfederatie.nl/sportbondendag
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Winnaars Klompenfeest kleur- en 
smashwedstrijd Voorwaarts Volleybal 

De winnaars van de kleurwedstrijd.

TWELLO.- Tijdens het Klompenfeest 
waren ook de afdelingen Volleybal en 
Beach aanwezig met diverse activitei-
ten. Op zondag was de officiële ‘Join 
Volleybal Promotour bus’ aanwezig. 
Hier konden kinderen leren duiken, 
blokken en natuurlijk smashen. Wie 
kan het hardste smashen en wordt er 
smashkoning en – koningin? Veel kin-
deren probeerden zo hard mogelijk 
te smashen, maar uiteindelijk werd 
Robin van Werven smashkoning en 
Anna Volpe smashkoningin. Ook 
konden de kinderen op deze dag hun 
volleybalkleurplaat inleveren bij de 
volleybal bus. Uit vele mooie kleur-
platen werden uiteindelijk 3 win-
naars aangewezen: Kyan Woessink, 
Ciska van Vlijmen en Isa de Jong.  
Afgelopen donderdag vond de prijs-
uitreiking plaats in de Jachtlust. De 
smashkoning en –koningin wonnen 
beiden 2 tickets voor de EK dames 
volleybalfinale in Rotterdam op 4 ok-

tober. De kleurplaatwinnaars werden 
blij gemaakt met een echte volleybal. 

Namens Voorwaarts volleybal nog-
maals van harte gefeliciteerd. 

Samengestelde menwedstrijd Texel
VOORST/DEN BuRG.- Vorig week-
end werd door de menvereniging 
Tussen Wad en Duin in Den Burg 
(Texel) een samengestelde menwed-
strijd gehouden. Vanuit het gehele 
land waren er 90 aanspanningen 
naar Texel afgereisd om aan deze 
tweedaagse wedstrijd deel te nemen, 
zo ook uit Voorst. Zaterdag werden 
dressuur en vaardigheid verreden 
en op zondag moest er een marathon 
gereden worden, een wegtraject van 
ongeveer tien kilometer door de 
prachtige bossen rondom Den Burg 

en aansluitend  het hindernissen-
traject dat binnen een bepaalde tijd 
afgelegd moest worden.
Er waren zes hindernissen opgeno-
men die zo snel mogelijk, en met de 
doorgangen in de juiste volgorde,  
gereden moesten worden. Vanuit 
Voorst was Rein Hazelaar afgereisd 
naar Texel om deel te nemen.
Rein had zich in eerste instantie 
opgegeven met een vierspan pony’s  
maar doordat er de afgelopen zomer 
twee pony’s plotseling overleden,  
was het niet mogelijk om met een 

vierspan pony’s aan de start te ver-
schijnen. Het werd toegestaan dat 
Rein  mocht starten  met een twee-
span pony’s. Van de twee pony´s 
was er maar één ervaren pony en 
voor  de andere pony was het de 
eerste wedstrijd. Er volgden enkele 
maanden van intensieve trainingen 
om de pony’s  samen te laten wer-
ken. Uiteindelijk wist Rein Hazelaar 
met  groom Linda Voskamp in de 
groep van zes aanspanningen met 
twee pony’s  een tweede plaats te 
realiseren. 

Oud papier De Hoven
DE WORP- Op zaterdag 3 oktober komen de vrijwilligers weer door de stra-
ten van de wijk om oud papier op te halen. Wilt u het papier, graag gebun-
deld, op tijd aan de weg zetten. Tussen 9 uur en 12 uur wordt het papier 
opgehaald. De opbrengst wordt besteed voor allerlei activiteiten binnen het 
wijkgebeuren, en onderhoud van de speeltuin.

VOORSTER NIEUWSSPORT

Drie zwemdiploma’s 
binnen een jaar
TERWOLDE.- Mylen van Delden 
uit Terwolde heeft onlangs op vier-
jarige leeftijd haar C zwemdiploma 
gehaald. Haar ABC zwemdiploma’s 
haalde ze binnen een jaar en dat al-
les nog voor haar vijfde verjaardag! 
Zwemschool DMC Aquaworld, die 
zwemlessen verzorgt in het zwem-
bad op camping de Scherpenhof, fe-
liciteert Mylen met het behalen van 
haar diploma’s.

Wendy geeft Mylen haar 
C diploma

Activia
Zondag 4 oktober
14.00 Activia 1-Loenermark 1
10.30 Columbia 2-Activia 2
10.00 Activia 3-Turkse Kracht 6
10.30 Activia 4-Voorwaarts 10
Vrouwen
11.30 Colmschate-Activia

Cupa/Wilp
Zaterdag 3 oktober
14.00 Cupa Wilp 2-Eerb. Boys 2 
(Wilp)        
14.00 Cupa Wilp 3-Harfsen 3 (Wilp)
Zondag 4 oktober
14.00 Cupa Wilp 1-Go Ahead D 1
(Wilp) 
10.00 Vaassen 2-Cupa Wilp 2 
09.30 Cupa Wilp 4-Klarenbeek 4 
(Wilp)
10.30 Terwolde 3-Cupa Wilp 5 
Vrouwen
12.15 Cupa Wilp 1-Marienheem 1
(Wilp)
10.45 Cupa Wilp 2-De Zweef 2
(Wilp)

Klarenbeek
Zaterdag 3 oktober
Vrouwen Veld
14.00 Klarenbeek 3-Zelos 2
15.00 Hellendoorn 1-Klarenbeek 2
15.00 UDO 1-Klarenbeek 1
Heren Veld
14.00 Klarenbeek 2-Eefde 4
14.00 Klarenbeek 3-Beekbergen 3
Zondag 4 oktober
Heren Veld
09.30 AZC 3-Klarenbeek 2
09.30 Cupa-Wilp 4-Klarenbeek 4
10.00 Klarenbeek 5-Orderbos 5
10.30 Klarenbeek 3-KCVO 4
14.00 KCVO 1-Klarenbeek 1

Twello
Zaalvoetbal Zuiderlaan
Vrijdag 2 oktober
19.30 Twello 2-PFC 7
20.30 Twello 3-FAZ 5
21.30 Twello 8-Andarinyo  11
22.30 Twello 7-Andarinyo   9
Jachtlust
20.30 Voorwaarts 2-Twello 4
21.30 Ap.Boys 4-Twello 5
Veldvoetbal
Zaterdag 3 oktober
RDC 2-Twello 2
Zondag 4 oktober
09.30 Albatros 5-Twello 5
10.00 Twello 4-Davo 2

10.00 Twello 2-Robur 3
11.00 Robur 5-Twello 3
14.00 Twello 1-Terwolde 1       

Terwolde
Zondag 4 oktober
14.00 Twello 1-Terwolde 1
10.30 Heerde 3-Terwolde 2
10.30 Terwolde 3-Cupa/Wilp 5
09.30 Terwolde VE1-ZVV VE1
09.30 Rohda R. VE1-Terwolde VE2
Vrouwen
11.30 Terwolde 1-Wissel 1

Teuge
Zaterdag 3 oktober
15:00 Zwart Wit 1 - Teuge 1
14:00 Columbia 2 - Teuge 2
14:30 Teuge 3 - Almen 2
16:15 Apeldoorn 13 - Teuge 4
14:45 SEH 7 - Teuge 5
14:30 VEVO 3 - Teuge 6
Vrouwen
14:30 Teuge/Voorwaarts 1 - Holten 1

V en L
Zondag 4 oktober
09:30 V en L VE1 - WWNA VE1-
09:30 V en L VR2 - WSV VR1
10:00 Columbia 8 - V en L 3
11:00 Heerde 2 - V en L 2
11:30 Veluwezoom VR1 - V en L VR1
14:00 Orderbos 1 - V en L 1

Voorst
Zondag 4 oktober
14:30 FC Jeugd 1-Voorst 1
13:00 Doesburg 3-Voorst 2
10:00 Voorst 3-Warnsveldse Boys 6
10:00 Voorst 4-EDS 3

Voorwaarts
Vrijdag 2 oktober
Zaal Jachtlust
20.30 Voorwaarts 2-Twello 4
Zondag 4 oktober
14.00 BWO 1-Voorwaarts 1
11.00 Voorwaarts 2-Bataven 2
12.00 Dalfsen 2-Voorwaarts 3
09.30 Voorwaarts 4-ZVV 2
10.00 Vaassen 3-Voorwaarts 5
10.00 Turkse Kracht 2-Voorwaarts 6
11.30 Voorwaarts 7-TKA 2
11.30 Orderbos 2-Voorwaarts 8
09.30 Voorwaarts 9-Vict. Boys 3
10.30 Activia 4-Voorwaarts 10
11.30 Vict. Boys 5-Voorwaarts 11
 

Mini Penny Dag bij Manege Voorst
KARENBEEK.- Donderdag 2 okto-
ber, van 10.00 tot 16.00 uur, wordt 
er weer een ‘mini Penny Dag’ ge-
organiseerd bij manege Voorst. 
Een leuke en leerzame dag voor 
de jongere paardenliefhebbers! 

Deze dag is uitermate geschikt voor 
kinderen die nog geen of weinig er-
varing met pony’s en paarden heb-
ben. De hele dag kan je paarden en 
pony’s poetsen, knuffelen, voeren, et 
cetera. Er worden verschillende acti-
viteiten ondernomen, waarbij onder 
andere de kinderen kennis maken 
met de verzorging van de pony’s en 
ervaren hoe het is om op een pony 
te zitten. In de middag zal er een 
heerlijke lunch klaar. Door de ruime 
binnenlocatie is deze dag ook uiterst 
geschikt bij slecht (herfst)weer. 
De kosten voor deze dag bedragen 
30,00 euro en opgeven kan via: rui-
tersportbso.devrijbuiters@gmail.
com of tel. (06) 15 32 15 88. Donderdag 2 oktober Mini Penny Dag bij Manege Voorst.

Dames 1 sv V en L pakken eerste punten
DE VECHT.- De dames van V en L hebben turbulente weken achter de 
rug. Een erg smalle selectie heeft de club in beweging gezet. Alles werd 
er aan gedaan om ervoor te zorgen dat er 2 teams op de been bleven. 
Oud speelsters zorgden ervoor dat dit weekend gevoetbald kon wor-
den met 2 teams. Bovendien ziet de toekomst er goed uit want a.s. don-
derdag verschijnen er 2 nieuwe aspirant-leden op de training. Dan de 
prestaties op het veld. Eerst het 2e  team dat mocht aantreden tegen Sp. 
Overwetering uit Olst. Daar kunnen we kort over zijn, V en L was beter 
en won verdiend met 4-1.

Het eerste kreeg  Woezik 2 uit Wij-
chen op bezoek. Dat de trainingen 
van de laatste weken overgekomen 
zijn bleek al snel. De opbouw zag er 
verzorgd uit. V en L  speelde gecon-
troleerd, gedisciplineerd en gecon-
centreerd. Aan beide kanten werd 
gekozen voor deze strijdwijze. Alle 
risico’s werden vermeden. Voor de 
supporters van V en L misschien 
niet leuk maar deze middag werd er 
gekozen voor het resultaat. Zolang 
het 0-0 blijft heb je een punt, en met 
die stand gingen wij de rust in. Een 

ander punt waar de laatste weken 
veel aandacht aan gegeven is betreft 
de agressie op een positieve manier. 
Niet de tegenstander neertrappen 
maar wegduwen van de bal. Ook 
daar zag de trainer van V en L voor-
uitgang in. Zijn dames lieten zich 
vandaag het kaas niet van het brood 
eten. Deze agressie resulteerde wel 
in 2 gele kaarten, een voor Femke 
Koldenhof en een voor Linda Cas-
teel. V en L kreeg het in de 2e  helft 
moeilijk. Enkele speelsters had-
den ‘s morgens al enige minuten 

gemaakt in het 2e  en daarna nog 
eens optimaal presteren in het 1e . 
Ja, daar komt eens een eind aan. Het 
was mooi om te zien hoe de dames 
van V en L bereid waren voor elkaar 
te knokken. Zolang je de nul weet 
te houden zit je in de wedstrijd. Ne-
gen minuten voor tijd kreeg V en L 
in de persoon van Linda Casteel de 
mogelijkheid om  de bal precies tus-
sen de keepster en laatste man van 
Woezik te leggen. De laatste man 
van Woezik dacht er iets te gemak-
kelijk over maar Femke geloofde 
in deze voorzet. Zij kon de bal nog 
net voor de grijpgrage handen van 
de keepster over haar heen koppen. 
1-0. De laatste 10 minuten werden 
door de dames van V en L erg pro-
fessioneel uitgespeeld. De eerste 
drie punten voor het seizoen 2015-
2016 waren een feit. Drie punten 
en opnieuw veel geleerd; wat wil je 
nog meer.

mailto:ruitersportbso.devrijbuiters@gmail.com
mailto:ruitersportbso.devrijbuiters@gmail.com
mailto:ruitersportbso.devrijbuiters@gmail.com
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Voorronde Voorster bandgevecht
Een band battle competitie voor beginnende bands 
uit de regio Stedendriehoek

Lunchconcert Brasserie-Restaurant Korderijnk
In samenwerking met het 
Oosterhuuzens Dialectkoor

Griezelen in Twello
Met leuke acties en activiteiten

Twello Live

Bekijk de volledige agenda
op www.inTwello.nl 

Kom naar bingoavond Teuge
TEuGE.- Vrijdag 2 oktober houdt Sportclub Teuge de maandelijkse bingo. 
Het begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de kantine van de sportclub 
aan De Zanden in Teuge (tegenover het vliegveld). Er zijn prachtige prijzen, 
zoals twee keer 100 euro, twee keer 50 euro, boodschappenmanden en vele 
andere geldprijzen. Samen met de gratis koffie, de gratis verloting en niet 
te vergeten de (steeds oplopende) jackpot wordt het ongetwijfeld weer een 
gezellige bingoavond. Graag tot ziens bij de bingoavond vrijdag in Teuge.

Cupa/Wilp krijgt te weinig met 
puntendeling tegen Emst
BuSSLOO.- Al in de tweede minuut kopt Tom Stormink een voorzet van 
Mark Wolters op de lat. Cupa/Wilp kreeg de eerste helft legio kansen maar 
het was net niet. Verzorger Gerrit Kroes moest diverse keren optreden na 
diverse fysieke aanslagen. In de tweede helft was Mathijs Aalpoel vervangen 
door Koen ter Riele. Al na een minuut in de tweede helft deed Jasper Aalpoel 
wel wat in de eerste helft verzuimd werd en hij schoot fraai raak na even 
zo mooie aanval. Zoals te verwachten was bleef de reactie van Emst niet 
uit en uit een corner werd eerst de lat geraakt en de rebound was wel raak 
1-1. Een slechte uittrap van de Emst keeper deed de bal belanden bij Jan de 
Croon die Mark Wolters in stelling bracht en deze ronde koel af 1-2. Het was 
niet voldoende om de winst mee naar huis te nemen want Emst kwam door 
een gemakkelijk gegeven penalty wegens hands weer op gelijke hoogte 2-2. 
Dit werd ook de eindstand en deed Cupa/Wilp zichzelf tekort.

T.V. De Zweepslag clubkampioenschappen dubbel
KLARENBEEK.- Afgelopen week 
hebben de Clubkampioenschap-
pen Dubbel plaatsgevonden bij 
T.V. De Zweepslag. De eerste wed-
strijden begonnen op dinsdag-
avond. Rond 09.00 uur begon het 
hard te regenen, reden waarom 
niet alle wedstrijden afgespeeld 
konden worden. Hoe verder de 
week vorderde, hoe beter het weer 
werd.

Bij de heren dubbel en gemengd 
dubbel werd er gespeeld in twee 
categorieën: een A poule en een B 
poule. Bij de dames dubbel was er 
één categorie. Vooral in het finale 
weekend was het mooi weer en kon-
den de supporters op het terras ge-
nieten van mooie partijen. Al met al 
was het weer een geslaagde en gezel-
lige week!  

Mocht u een keer willen kijken bij 
T.V. De Zweepslag, komt u dan langs 
op de woensdagavond. Dat is een 
gezellige avond waarop alle leden 

De winnaars van T.V. De Zweepslag clubkampioenschappen dubbel.

tegen willekeurige tegenstanders 
kunnen spelen. Of kijk voor meer in-

formatie op http://www.tvdezweep-
slag.nl.

Sv V en L loopt voor Grote clubactie
DE VECHT.- Ook sportverenigingen, 
en vooral de kleinere, hebben het 
moeilijk door verminderde subsidies 
en hogere kosten. Vandaar dat ook V 
en L dit jaar weer mee doet met de 
grote clubactie om de clubkas te spek-
ken. Vanaf  vorige week zaterdag  gaat 
de jeugd van V en L met loten langs 
de deur. V en L hoopt dat eenieder 

die de vereniging een warm hart toe-
draagt loten wil kopen bij de  jeugd-
leden of in de kantine van de club. 
De winkans van de actie is vergele-
ken bij vorig jaar flink verhoogd door 
forse uitbreiding van het prijzenpak-
ket, zo meldt de organisatie. Nu is de 
winkans 1:89 in plaats van  1:5000 in 
2014. Tevens is er de mogelijkheid 

om superloten aan te schaffen, voor 
nog meer kans op prijzen en kans op 
een geldbedrag voor een mega- club-
feest. Van elk lot, dat drie euro kost, 
gaat 2,40 euro rechtstreeks naar de 
vereniging. Dus des te meer redenen 
om uw loten te kopen bij uw favoriete 
vereniging sv V en L. Voor meer infor-
matie mail naar pr@svvenl.nl 

Clubicoon Willem Grooters neemt na 
13 jaar afscheid als voorzitter
TWELLO.- V.V. Activia nam afge-
lopen vrijdag 25 september, tijdens 
de drukbezochte ledenvergadering, 
afscheid van voorzitter Willem 
Grooters. Na de opening van de 
jaarlijkse bijeenkomst was de hul-
diging van een aantal jubilarissen 
zijn laatste officiële moment voordat 
hij de voorzittershamer doorgaf aan 
zijn opvolger Pauline Achtereekte. 
Dertien jaar lang zwaaide Grooters 
het scepter over zijn club, waar hij 
als voetballer ooit begon. Hij zette 
er de PR-commissie op, was enige 
tijd kantinebeheerder, knapte zo-
mers lang het terrein op en was er 
de afgelopen voorzittersjaren ook 
doordeweeks uren te vinden. In zijn 
dankwoord prees hij de leden: “Jul-
lie zijn de club, de club is helemaal 
niets zonder al die vrijwilligers en 
voetballers.” Mooie woorden ook 
van bestuurslid Willem Brinkman 
die hem geen erelidmaatschap kon 
aanbieden: “Die heeft Willem eni-
ge jaren geleden al gekregen.” Een 
passend cadeau werd gevonden in 
de vorm van een unieke rood/wit/
zwarte Recyclefiets van de Cambio. 
“Wet weten allemaal dat Willem al-
tijd op zijn oude fiets naar de club 
komt, tijd voor een nieuwe dus, en 
een bijzonder unieke waarvan er 
maar één is geproduceerd.”

De vergadering werd vervolgd door 
Pauline Achtereekte, die als eerste 
vrouwelijke voorzitter, de club de 
komende jaren gaat leiden. Dat er 
een clubicoon afscheid neemt weet 
de Twellose maar al te goed, “Ik ben 
de eerste vrouwelijke voorzitter van 
V.V. Activia die ook nog eens geen 
verstand van voetbal heeft. Ik re-
aliseer me dat ik iemand moet op-
volgen met een behoorlijke naam, 
die ook de speech als kunst heeft 

foto: Pim Nauta.

verheven. Daar zal ik me nog in 
moeten verdiepen, want daarin was 
Willem een ster.” Pauline is geen 
onbekende binnen de club en het 
bestuur, ze hield zich de afgelopen 
jaren al bezig met de portefeuille 
accommodatie en wordt daarin op-
gevolgd door Martin Jansen. Nadat 
ze het beleidsplan voor de komen-
de vijf jaar presenteerde begon ze 
met een rondje van de club voor de 
gehele kantine.
 
 

Nieuwe speeltuin op Sportpark De Pauw
KLARENBEEK.- Afgelopen week 
werden de speeltuigen in de speel-
tuin achter het hoge net van het 
multifunctionele veld van SC Kla-
renbeek, op Sportpark De Pauw, 
geplaatst. 

Het was meteen al feest voor de 
kinderen. En afgelopen zondag was 
goed te merken dat de ouders langs 
de lijn voetbal keken en kinderen 
genoten in de kers verse speeltuin.

Terwijl de ouders voetbal kenen 
genoten kinderen in de nieuw 

speeltuin op Sportpark De Pauw.

Sportclub Klarenbeek afdeling 
Gymnastiek/Dans/Aerobic
KLARENBEEK.- Nieuw seizoen 
bij afd. GYMNASTIEK / DANS / 
AEROBIC Sportclub Klarenbeek. 
Gymnastieklessen dragen bij in de 
lichamelijke, motorische en de soci-
aal-emotionele ontwikkeling van uw 
kinderen. Er wordt in de gymnastiek 
lessen (van af drie jaar) aandacht be-
steed aan opbouw van kracht, lenig-
heid en behendigheid / vaardigheid.
Wanneer deze eigenschappen op 
een goede manier worden gestimu-
leerd is dat voor het verdere leven 
een pluspunt. In de huidige maat-
schappij, op de basisschool en mid-
delbare school worden kinderen 
door leeftijds- en klasgenootjes en 
met een (slecht) rapportcijfer afgere-
kend op hun motorische bekwaam-
heid. Er kan een minderwaardig-
heidsgevoel ontstaan, wanneer men 
bij de sportlessen op school altijd 
naast de groep staat, niet uitgeko-
zen wordt voor een spel etc. Juist 
het beheersen van de diverse gym-
nastiek basisvaardigheden kan een 
enorme impuls geven aan het zelf-
vertrouwen van het kind wat weer 
zorgt voor plezier en voldoening. 
Alle reden dus om op vroege leeftijd 
bij SC Klarenbeek te beginnen met 
gymnastieklessen. Kleuters vanaf 3 
jaar hebben les iedere maandag van 
16.30-17.30 uur. 

6 en 7 jarigen hebben les iedere 
maandag van 17.30-18.30 uur
8 jaar en ouder lessen ’s maandags 
van 18.30-19.30 uur.

Ook is er voldoende ruimte voor 
nieuwe leden bij de senioren groep 
op maandagochtend van 09.00-
10.00 uur en bij de Dames groep 
op maandagavond van 19.30-20.30 
uur. De Aerobic damesgroep sport 
op dinsdagavond van 19.30-20.30 
uur en wil er ook graag wat nieuwe 
dames bij.
De dansgroepen van de onze afde-
ling maken momenteel een goede 
groei door. De jongste groep vanaf 
ongeveer 5 jaar zit hierdoor vol 
maar er zal een wachtlijst worden  
aangelegd. Iedere woensdag wordt 
er in de bovenzaal van het MFC ge-
danst 
Groep 1 (5-7 jaar) van 17.30-18.30 
uur(groep vol)
Groep 2 ( 8 t/m 9) van 18.30-1930 
uur
Groep 3 (10 jaar en ouder) van 
19.30-20.30 uur.

Voor informatie over al onze groe-
pen, tarieven en docenten kunt u 
terecht op de website van Sportclub 
Klarenbeek, doorklikken op de af-
deling Gymnastiek.

http://www.tvdezweepslag.nl/
http://www.tvdezweepslag.nl/


Markt Twello van 12.30 tot 
17.30 uur

info@uuttwelle.nl - www.uuttwelle.nl Like ons op Facebook!
www.facebook.nl/uuttwelle

(exclusief mandje) 

We hebben een heerlijk smulpakket samen gesteld.
Dit smulpakket is voor een middel tot grote hond.
Ook voor kleine honden is er een smulpakketje.
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Goud voor slager Ter Weele
TWELLO.- Tijdens de Slavakto Slagers Vakbeurs gehou-
den op 21, 22 en 23 september j.l.  in Utrecht is de darm-
leverworst, kookworst en stoofpotje van slager Ter Weele 
door een deskundige jury beoordeeld en bekroond met 
Goud met ster en de rookworst grof en fijn, geldersspek, 
achterham en boterhamworst bekroond met Goud. Om 
deze bekroning te krijgen moet het product voldoen aan 
een aantal strenge eisen en wordt gekeurd op onder an-
dere het aanzien, de kleur, consistentie, samenstelling en 
natuurlijk geur en smaak. De jury bestaat uit keurmeesters, 
deskundige worstmakers en leerlingen van het Slagers 
Vakonderwijs. Kom de komende weken langs om deze 
Gouden Producten te proeven.
 

 

 

 

 

Ruime overwinning voor 
sv Twello tegen Go Ahead
TWELLO.- Een  ruime 1-6 overwinning heeft s v Twello zondag behaald 
in Deventer tegen Go Ahead. Deze stand is geenszins geflatteerd te noe-
men. Had eigenlijk nog hoger moeten uitvallen.

Vanaf het begin had s v Twello veel kansen/mogelijkheden, maar ging hier slor-
dig mee om. In de 10de minuut maakte een verdediger van s v Twello hands bin-
nen de 16 meterlijn en kreeg de thuisploeg terecht een strafschop te nemen. Si-
mon Goldenbeld schoot de paal tegen de paal. Go Ahead  ging niet bij de pakken 
neerzitten. Even later schoot Mitchel Kiffen hard op het doel van Nico Tromp, 
die de bal knap uit het doel tikte. In de 12de minuut gaf Tim Evers een mooie 
pass op Nicky Eekhuis, die subliem 0-1 scoorde. Nu zette s v Twello nog meer 
druk. Rick Uninge passeerde 3 spelers binnen de 16 meterlijn en werd hierbij 
onderuit gehaald. Herhaling van zetten. Strafschop, maar nu voor s v Twello en 
ook deze werd tegen de paal geschoten. Hier had de ploeg uit Twello de wedstrijd 
al kunnen beslissen. Nadat Bert Westendorp in kansrijke positie onder de bal had 
doorgekopt, kreeg Go Ahead kansen via weer Mitchel – en Delano Kiffen. Keeper 
Nico Tromp redde beide malen bekwaam. In de 39ste minuut stelde Tim Evers 
Bert Westendorp in staat 0-2 te maken en even later maakte Tim Evers zelf de 0-3. 
Wie vroeg naar binnen was gegaan om koffie te gaan drinken heeft op slag van 
rust de 0-4 van Tim Evers gemist. Een stand waar s v Twello dik tevreden mee 
was gezien het spelverloop in de eerste helft.
Hoe gemotiveerd kom je met zo’n stand de kleedkamer uit? In de eerste 10 mi-
nuten van de 2de helft had s v Twello zeker 5 mogelijkheden om de score op te 
voeren. Maar het was steeds net niet. Na nog een paar keer niet scherp genoeg 
met de kansen om gegaan te zijn scoorde Mitchel Kiffen 1-4. Nu moest s v Twello 
wel een tandje bijzetten en in de 70ste minuut gaf Martin Keen een steekbal op 
Nicky Eekhuis en dat betekende 1-5. De volgende minuten liet s v Twello een 
aantal schitterende aanvallen zien. Alleen jammer dat dan het afmaken steeds 
niet lukte. Er vielen steeds meer gaten in de verdediging van de thuisploeg en 
invaller Edward Achtereekte – weer wat speelminuten na zijn blessure – scoorde 
1-6. De kansen /mogelijkheden op een nog hogere score in de laatste 10 minuten 
van de wedstrijd waren volop aanwezig, maar werden niet meer benut. Zo wer-
den de 3 punten mee over de brug genomen.
Volgende week speelt sv Twello om 14.00 uur thuis tegen s v Terwolde.

Hockeybitjes happen
TWELLO.- Vanaf dit seizoen heeft 
de KNHB (Koninklijke Nederlandse 
Hockeybond) het dragen van ge-
bitsbescherming verplicht gesteld. 
Bij VHC Twello doen ze dat allang 
en hebben ze zelfs een jaarlijks bit-
jeshapdag, waarbij leden van de 
vereniging terecht kunnen bij tand-
artsenpraktijk J.H.M Slot aan de Mar-
tinusweg in Twello.
Afgelopen woensdag stelde Judith 
Slot wederom haar praktijk open 

voor de speciale bitjeshapavond. Bij-
na veertig  hockeyers kwamen hap-
pen om een goed aangemeten bitje te 
krijgen. Dit bitje blijft beter zitten dan 
de reguliere bitjes en geeft daardoor 
een betere bescherming. Kinderen 
kunnen er tijdens de wedstrijd min-
der makkelijk op kauwen en daarom 
gaat hij ook nog langer mee. De iets 
hogere kosten dan het reguliere bitje 
zijn daarom snel terugverdiend. Na 
de herfstvakantie zijn de bitjes gereed 

en kan weer een hele groep hockeyers 
van VHC Twello veiliger aan de wed-
strijden en trainingen deelnemen.
Wil je ook een keer komen kijken bij 
een wedstrijd of meedoen aan een 
training om zo te proberen of hoc-
keyen iets voor jou is? Kijk dan even 
op de website VHCTwello.nl en zie 
precies wanneer welke leeftijd aan 
het spelen is. Meedoen kan altijd en 
kost niets. Tot gauw op de velden van 
VHC Twello.

Handbal SC Klarenbeek F1 ongeslagen
KLARENBEEK.- Het eerste deel van de handbal veldcompeti-
tie zit er op en de SC Klarenbeek F1-meiden zijn ongeslagen. 

De eerste wedstrijden werden allemaal met grote cijfers gewon-
nen. Dit seizoen zijn er twee nieuwe leden bijgekomen en het is 
leuk om te zien hoe die meisjes het spel snel leren. Onderling 
wordt er goed overgespeeld, zien de meiden steeds beter wie er 
het beste voor staat om op het goal te gooien en staan zij ook hun 
mannetje in het goal.
Vanaf volgende week start de zaalcompetitie en zaterdag 3 okto-
ber mag F1 afreizen naar Wijhe om daar te proberen de punten 
mee te nemen naar Klarenbeek.
Eenmaal per maand zal er naast de zaalcompetitie ook een zaal-
toernooi gehouden worden waarbij SC Klarenbeek zelfs met twee 
F-teams gaat deelnemen. Nieuwe leden zijn altijd van harte wel-
kom en mogen driemaal mee trainen. De training is op dinsdag 
van 17.30 tot 18.30 uur in het MFC. Handbal SC Klarenbeek F1 ongeslagen.
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V en L weet voorsprong 
niet vast te houden 
DE VECHT.- Op een zonovergoten sportpark ’t Hul ontving 
zondag sv V en L de heren van Victoria Boys uit Apeldoorn. In de 
competitie de koploper tegen de nummer 5 in de 5e klasse zondag. 

Jeugdspeler Nils Overvelde was 
deze dag pupil van de week en ver-
taalde met zijn weergaloze linkspoot 
vanaf de aftrap hoe de doelman op 
een eenvoudige wijze kan worden 
gepasseerd. Een enkeling stelde 
voor om deze getalenteerde speler 
reeds nu op te stellen in V en L 1. De 
toekomst zal uitwijzen of deze voor-
spellingen uit gaan komen en deze 
speler een blijvende indruk op ons 
zal mogen maken. Vanaf het fluit-
signaal was duidelijk dat de tegen-
stander kort op de bal wilde spelen 
en vooral druk wilde leggen op het 
spel van de thuisploeg. Na ruim13 
minuten voetbal gaf V en L een lesje 
in effectief voetbal. Vanaf de zijlijn 
speelde Sten Mentink zijn tegen-
stander slim vrij en gaf een harde 
voorzet die vervolgens door Ruud 
Kamphorst werd binnen getikt. Een 
voorsprong van V en L tegen Vic-
toria Boys na een kwartier spelen.  
Ruim 120 supporters waren deze 
middag naar De Vecht afgereisd om 
te genieten van deze wedstrijd en de 
kwaliteiten die sportpark Hul heb-
ben te bieden. Na deze voorsprong 

van V en L nam de tegenstander in 
het veld het initiatief door vooral de 
opbouw van de thuisploeg direct te 
storen. 

Met een ruststand van 1 – 2 was 
duidelijk dat de ploeg uit Apel-
doorn meer voetballend vermogen 
inbracht. In de kantine van V en 
L werd de koffie en thee breed uit 
geserveerd om de supporters van 
deze wedstijd in De Vecht te voor-
zien van een natje en een droogje. 
De 2e helft gaf de tegenstander nog 
meer druk naar voren en bouwde 
de voorsprong gestaag uit. Na de 
1 -3 leek het er even op dat V en L 
de aansluitingstreffer ging maken. 
Maar Victoria Boys 1 liet zien dat het 
voetballend een maatje groter is dan 
de thuisploeg en bouwde de voor-
sprong uit naar een eindstand van 
1 – 5. Een compliment aan de tegen-
stander voor het vertoonde spel door 
hoofdtrainer Marc Mulder en leider 
Marcel Mentink. De eerste nederlaag 
voor V en L 1 dit seizoen tegen een 
ploeg die aspiraties heeft om weer in 
de 4e klasse te willen voetballen.

Activia pakt de drie punten bij Alexandria
TWELLO.- Trainer Rorije startte met 
dezelfde elf spelers als de vorige 
week; geen van de geblesseerde men-
sen is dichtbij een rentree. De ploeg 
leek een beetje last te hebben van het 
mooie nazomer weer want het begin 
was erg slecht. Alexandria, de ploeg 
die in mei de nacompetitiewedstrijd 
van ons wist te winnen, was beter bij 
de les en creëerde al snel een kleine 
handvol kansen. Doelman Thomas 
Polman wist een aantal keer goed te 
redden maar was uiteindelijk kans-
loos op een rebound. Activia leek 
deze achterstand nodig te hebben 
want de knop ging om en de scherpte 
kwam in het team. Toen zag je ook al 
snel dat er veel kansen lagen achter 
de defensie van de Apeldoorners. 
De gelijkmaker liet dan ook niet lang 
op zich wachten. De opstomende 
rechtsback Omer Yurtseven gaf een 
prima pass op Michiel Mikkers. De 
keeper wist de inzet van de spits te 
pareren maar Leroy Fernandes was 
attent meegelopen en tikte de 1 – 1 
binnen. Korte tijd later pakte Activia 
zelfs de voorsprong. Leroy maakte 
de actie vanaf links en gaf op tijd af 
op Arco Bergman die van net buiten 

de 16 de bal prachtig in de kruising 
krulde. In de fase hierop volgend wa-
ren er nog enkele grote kansen te no-
teren maar de 1 – 3 liet even op zich 
wachten. Hij viel echter toch: nu was 
er een voorzet van de actieve Michael 
Hubner voorbij de tweede paal waar 
Leroy vanuit een moeilijke hoek kop-
pend de keeper wist te verrassen. 
Vervolgens moest Omer zich met een 
liesblessure laten vervangen; voor 
hem kwam Wouter Hameka waar-
door er een zeer aanvallend elftal 
binnen de lijnen stond met Mikkers, 
Fernandes en Hubner met Bart Wip-
pert en Wouter daarachter. Niet lang 
na de wissel zette Wouter met een ka-
rakteristieke actie Mikkers vrij voor 
de keeper maar de in de eerste weken 
zo trefzekere spits had zijn dagje niet 
en hij kwam niet tot scoren. Met de 
1 – 4 was het beslist geweest maar nu 
bleef het tot aan de rust 1 – 3.
Na rust werd het allemaal wat rom-
meliger. De goede flow van het laat-
ste half uur voor rust was er een 
beetje uit bij Activia en Alexandria 
probeerde de aansluiting te force-
ren. Tot grote kansen kwamen ze 
lange tijd niet al waren er wel enkele 

dreigende momenten. In het laatste 
kwartier werd het verschil toch nog 
groter; een prima spelhervatting van 
Thomas op Wouter leidde een snelle 
counter in waarbij Leroy van dicht-
bij de 1 – 4 binnen schoot; zijn derde 
treffer. Hierna zette Activia nog een 
keer aan; ook doordat Rorije twee 
verse mensen inbracht. De voor Mik-
kers ingevallen Coen Kolkman zette 
al snel Leroy vrij voor de doelman 
maar nu miste hij. De wedstrijd leek 
naar het einde te kabbelen maar de 
keeper van de thuisploeg liet het pu-
bliek nog even opschrikken. Nadat 
hij een gele kaart kreeg voor “verve-
lend doen” vond hij het nodig om 
wat ziektes over het veld te roepen, 
met name in de richting van zijn ei-
gen grensrechter. Dit leverde hem een 
directe rode kaart op van de prima 
leidende scheidsrechter in de ove-
rigens ook zeer sportieve wedstrijd. 
In de slotfase verzuimde Activia van 
de numerieke meerderheid en de 
mentale opgave van de thuisploeg 
te profiteren. Doelpunten vielen niet 
meer en zo eindigde het op 1 – 4. Een 
goede en verdiende overwinning na 
een moeizaam begin.

Clubtoernooi Tennis Welsum 
in Tiroler Sferen
 
WELSum.- Dit jaar werd bij Tennis 
Welsum voor het eerst niet om de 
titel clubkampioen gestreden, maar 
was gekozen om een nieuw initiatief 
op te zetten in de vorm van een club-
toernooi. Deelnemers konden zich 
individueel opgeven. Door de tech-
nische commissie werden koppels 
gemaakt die in verschillende catego-
rieën  met elkaar de strijd aan gingen. 
Deze aanpak sloeg erg aan. Er werden 
mooie partijen gespeeld en het was 
zoals vanouds weer erg gezellig op 
het park. De bereidheid van de deel-
nemers om met willekeurige partners 
te spelen, is tekenend voor de sfeer 
en het beleid van Tennis Welsum. 
De vereniging kenmerkt zich door de 
open cultuur. Er zijn geen vaste club-
jes die altijd met elkaar spelen. Op 
vrijwel iedere doordeweekse avond 
wordt op verschillende niveaus ge-

speeld. Iedere speler die komt kan 
spelen. Er is altijd gelegenheid om 
aan te sluiten bij een bestaande groep 
op een bepaalde avond.
Het tennispark in Welsum wordt in 
het najaar altijd aangekleed in een 
thema. Dit jaar is dat Aprés Ski. De 
kantine, het befaamde Karnemelk-
huisje, is omgetoverd tot de “But-
termilch Stube”. De organisatie had 
zich in Tiroler klederdracht gesto-
ken en natuurlijk was de muzikale 
aankleding ook volledig in stijl. Er 
werd zelfs in klederdracht getennist. 
Het thema Aprés Ski wordt doorge-
trokken naar het komende Tennis 
Welsum 40+ dubbeltoernooi. Dit 
toernooi wordt georganiseerd van 
16 tot en met 25 oktober. Inschrijven 
hiervoor kan nog tot 5 oktober via 
toernooi.nl. De tennisvereniging in 
Welsum is een gezellige vereniging 

Jeugdclub Klarenbeek te gast bij TC De Zweepslag
KLARENBEEK.- Jeugdclub Klaren-
beek is afgelopen 2 vrijdagavonden 
te gast geweest bij de Klarenbeekse 
tennis club De Zweepslag. Op de 
zonnige vrijdagavond 11 september 
was groep 8 aan de beurt. De week 
erna mochten de ‘brugplussers’, en 
die avond begon met regen. Dat kon 
de pret niet drukken voor zowel de 
jeugd als de vrijwilligers, die vol 
enthousiasme en ongehinderd door-
gingen. 
Beide avonden werd de jeugd in vier 
groepen verdeeld en kregen drie ten-
nissessies met vrijwilligers van de 
tennisclub. De vierde sessie was een 
echte tennisles door een tennisle-
raar die ter beschikking is gesteld 
door tennisclub De Zweepslag. De 
gehele accommodatie hadden zij tot 
hun beschikking. Tussendoor was er 
nog een pauze met drinken en chips. 
Zowel de organisatie van tennisclub 

Jeugdclub Klarenbeek was te gast bij TC De Zweepslag.

De Zweepslag als Jeugdclub Kla-
renbeek zijn zeer te spreken over 
de fijne samenwerking. Er wordt al 
over gesproken dat deze geslaagde 
avonden zeker voor herhaling vat-

baar zijn. Na afloop werden de vrij-
willigers en de tennisleraar harte-
lijk bedankt, en kregen een attentie 
aangeboden namens alle jeugdleden 
van Jeugdclub Klarenbeek. 

KLEUR ELKE WEEK VOOR 
EEN LEUK CADEAUTJE

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

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

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

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

Twello

met drie kunstgrasbanen. Het hele 
jaar door zijn er activiteiten voor 
jong en oud. Meer informatie over 
de vereniging, de activiteiten en een 
inschrijfformulier is te vinden op 
www.tenniswelsum.nl

Uitstekende zaterdag jeugd TTV Trias
TWELLO.- Op de derde speeldag gingen de jeugdspelers van Trias naar Zwolle, 
Enschede, Hattem en Eerbeek om te proberen daar hun punten te gaan pakken. 
Vooraf gezien spannende wedstrijden om naar uit te kijken.

TTV Zwolle 1 – Trias 1
In Zwolle werd er gestreden om de 
plaatsen 1 en 2 op de ranglijst tussen de 
twee hoogst gerangschikte teams van 
beide verenigingen. Met aan Triaszijde 
het vertrouwde trio Toine Hulshof, 
Rick IJsseldijk en Enrico Schotman. 
Wedstrijd één werd helaas door Rick 
verloren, waarna Enrico het tij keerde 
door zijn eerste wedstrijd met goed spel 
winnend af te sluiten. Nadat de dubbel 
ook werd gewonnen gaf het team uit 
Twello nog meer gas en won de ene na 
de andere partij. Jammer genoeg wist 
Toine geen punten te vergaren,  maar 
omdat hij alles had gegeven konden de 
andere spelers de vermoeid geraakte 
Zwolle spelers vrij eenvoudig verslaan. 
De eindstand van deze topper eindigde 
ook verdiend in een 3 – 7 overwinning 
voor de Twellonaren. Hiermee staan zij 
drie punten los op deze directe concur-
rent voor het kampioenschap.

DTS 3 – Trias 2
Het tweede team van Trias reisde met 
invaller Stefan Selders af naar Ensche-
de om te strijden tegen DTS. De ove-
rige spelers die achter de tafel stonden 
waren zoals vertrouwd: Sebastiaan 

van der Scheer en Marleen IJsseldijk. 
De eerste twee wedstrijden werden 
nog gewonnen door de thuisploeg, 
waarna Marleen ervoor zorgde dat de 
wedstrijd een andere wending kreeg 
door haar eerste wedstrijd te winnen. 
Nadat de dubbel ook gemakkelijk ge-
wonnen werd sloeg het team uit Twel-
lo de ene na de andere bal raak. Ook 
Stefan, die normaal gesproken één 
klasse lager speelt, speelde overtui-
gend en won zelfs twee van zijn drie 
wedstrijden. Sebastiaan wilde in zijn 
laatste wedstrijd natuurlijk ook bijdra-
gen aan de overwinning en won deze 
uiteindelijk in een spannende vijfset-
ter. Dit team van Trias kon met een 
goed gevoel terug reizen naar Twello. 
Er werd gewonnen met 3 – 7.

Smash `70 2 – Trias 3
Trias 3 stond met Femke van Schaik, 
Ruben Havekes en Stefan Selders 
achter de tafel om ervoor te zorgen 
dat de punten meegenomen werden 
naar Twello. In deze wedstrijd werden 
voortreffelijke punten gemaakt door 
beide teams. In de eerste wedstrijd 
zagen de supporters helaas Femke 

verliezen. Maar Stefan zorgde ervoor 
dat Trias niet vroeg in de wedstrijd te-
gen een achterstand aanliep door zijn 
eerste wedstrijd overtuigend te win-
nen. Ook Ruben won zijn eerste partij. 
Vervolgens ging Trias rap verder met 
punten scoren. Veel wedstrijden wer-
den ook opnieuw winnend afgesloten. 
Door de wedstrijd uiteindelijk met 3 -7 
te winnen is dit team een mooie mid-
denmoter in de 2e klasse.

ETTV 1 – Trias 4
Koploper Trias 4 nam het deze za-
terdagochtend op tegen ETTV 1 uit 
Eerbeek. Levi van Hunnik, Loes van 
de Kamp en Nina Romano stonden 
te trappelen om de eerste plaats vast 
te houden. Het leek echter af te gaan 
op drama. Dit omdat Levi en Loes 
hun eerste wedstrijd nipt verloren. 
Maar omdat op dit moment Nina de 
speelster in vorm was, won zij vrij 
gemakkelijk haar eerste wedstrijd. 
Dat zorgde ervoor dat de wedstrijden 
daarop volgend gewonnen werden.  
Wedstrijd zeven werd weliswaar nipt 
verloren maar dat kon de pret in het 
Trias vak niet drukken. Deze wedstrijd 
werd verdienstelijk gewonnen met 3 
– 7. Concurrent De Toekomst won he-
laas voor Trias overtuigend van Swift 
(D) wat er toe leidde dat de koppositie 
door hen werd overgenomen.








 


 
 

 
 
 
 
 
 















