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Huisartsen
Medisch
Centrum Twello
dag gesloten
TWELLO.- De huisartsenpraktijken van het Medisch Centrum
Twello vervangen op dinsdag 16
september de computers. Dat betekent dat op die dag geen patiëntenzorg kan plaatsvinden. Ook
telefonisch zijn de praktijken niet
bereikbaar, behalve om de receptenlijn in te spreken. De praktijk
van de huisartsen Scholte wordt
waargenomen door de praktijk
van Spijker (0571) 27 13 80. De
praktijk van Schilder/Spijkerman
wordt waargenomen door de praktijk van Terwolde (0571) 29 16 77.
De praktijk van Ankone blijft wel
gewoon bereikbaar via de praktijk
van Bugel, ook telefonisch. Alle
andere zorgverleners in het gebouw hebben geen last van deze
werkzaamheden en zijn normaal
geopend.
Heeft u een spoedgeval neem dan
contact op met de praktijk die voor
uw dokter waarneemt. Wilt u een
recept aanvragen: dat kan gewoon.
Houdt er wel rekening mee dat
de aanvragen woensdag worden
verwerkt en dus op vrijdag 19 september kunnen worden afgehaald.
Voor reguliere vragen of het maken van afspraken verzoeken wij
om op woensdag contact op te
nemen. De praktijken van Spijker
en Terwolde zullen in een later stadium een dag gesloten zijn voor de
vervanging; dit wordt bekend gemaakt via een bericht in het Voorster Nieuws.

Klompenfeest opent met
muzikaal vuurwerk
Fierljeppen tijdens
het Dorpsfeest
Tijd voor Taal
in Week voor
Alfabetisering
Sportief Evenwicht
zoekt donateurs
Concert
The Oldtime
Stringband
Kopij voor het
Voorster Nieuws
kunt u inleveren
tot zondag 12.00 uur
Volle pleinen tijdens Klompenfeest 2014. Foto: John Eekhuis.
TWELLO.- Het klompenfeest 2014
zit er weer op. Afgelopen weekend
wisten vele duizenden bezoekers,
afkomstig uit de gehele regio, het
Twellose dorpsfeest te vinden. Het
weer zat zodanig mee dat het welslagen van de 35e editie verzekerd
was. Drie dagen lang was het gezellig druk in het centrum, voor een elk
wat wils. Er was kermis, braderie,
veel live-muziek en ontbraken ook
de oude ambachten niet.
De donderdagavond is traditiegetrouw weggelegd voor het Voorster

Deelnemers gevraagd
Nazomermarkt
VOORST.- Op zondag 21 september wordt weer de jaarlijkse Nazomermarkt gehouden. Tot ver in de regio en daarbuiten is de markt bekend
en bezoekers komen dan ook van heinde en verre. Voor de 19e keer zal
het dorp Voorst weer vol staan met zo’n 150 kramen. Er kunnen zich
nog mensen voor opgeven om mee te doen. Deze nazomermarkt is een
gevarieerde markt waar allerlei handel is toegestaan. Zowel hobbyisten,
braderiehandel als curiosa etc. zijn welkom. Ook goede doelen kunnen
hun waren te koop aanbieden evenals verenigingen. Een leuke manier
om de kas aan te vullen. Vind u het leuk om een keer deel te nemen aan
een markt die regionaal veel bekendheid geniet en waar veel publiek op
af komt. Geef u dan op. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Voor
informatie kunt u terecht bij: Willy Streppel (0575) 50 24 54 of Willy Vos
(0575) 50 22 02 of via de mail: nazomermarktvoorst@live.nl
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Jongeren concert. In een bomvolle
Martinuskerk was het voor de ruim
500 bezoekers genieten bij het optreden van o.a. Wibi Soerjadi en
een zestal getalenteerde plaatselijke
jonge musici. Soerjadi deed wat er
van hem verwacht werd en oogstte
met zijn virtuoze spel de bewondering van de toehoorders. Aangestoken door het optreden van een beroemdheid als Wibi of niet, de jonge
musici lieten zich niet onbetuigd en
dwongen met hun bijdrage zowel
bewondering als respect af.
De basisscholen mochten zich vrijdag uitleven in een spelletjesdag.
De jeugd wordt op deze wijze echt
betrokken bij het klompenfeest is
de mening van de organisatoren. De
Martinusschool behaalde de meeste
punten en werden tot winnaar van
de Wisselklomp uitgeroepen. De mini-triatlon die dit jaar voor het eerst
op het programma stond was een ongekend succes. Er hadden zich maar
liefst 150 deelnemers ingeschreven.
De theatervoorstelling ‘Aan de keukentafel’ op zaterdagmorgen in restaurant De Vier Seizoenen ging men

Nieuw in Twello

ROFRA | H o m e
• Meubelen
• Woonaccessoires
• Fashion
Dorpsstraat 16-18 Twello | 0571-276734

Buffetrestaurant & Partycentrum

Buffet met live-cooking all-inclusive

NIEUW: 5 uur onbeperkt
eten en drinken voor
95
1,5 uur voor € 21. p.p. € 29. p.p.
95

19, 20 en 21 september: HALLSE KERMIS
Voor meer info: www.bello.nl
Dorpsstraat 11, 6964 AA Hall
Tel.: 0313 - 651579 Gratis wiﬁ

terug in de tijd naar de jaren ’50.
Liedjes en sketches riepen tal van
herinneringen op. Op het Drukwerkdealplein, waar het Multi Cultureel
Evenement plaats vond, gingen de
sateetjes en loempia’s grif van de
hand terwijl de dames van de Dansgroep Tiare No Pacifica lieten zien
dat ze traditionele Indonesische
dansen in alle opzichten beheersten.
Drie dagen lang hadden de muziekliefhebbers de keuze uit een
drietal podia, het Dorpsplein, Drukwerkdealplein en de Stationsstraat
PLAZA waar men kon genieten van
muziek in alle soorten en maten. De
optredens van b.v. de Oranje Band,
Radio 538 show, Thomas Berge en
RemmenLos konden steevast rekenen op een enthousiaste bijval van
het toegestroomde publiek. De braderie in het centrum kreeg ook de
nodige aandacht, hier waren het de
handelaren die hun best deden om
van hun koopwaar af te komen. Ook
diverse plaatselijke verenigingen en
stichtingen dongen om de (financiële)gunst van de klompenfeestbezoeker.
De oecumenische kerkdienst was
het begin van een mooie zondag
waar men verder kon genieten van
b.v. het koffieconcert of de kleedjesmarkt. ’s Middags startte in de Molenstraat een grote optocht. Vooraf
gegaan door muziekvereniging Excelsior trok de bonte stoet door het
centrum en genoten honderden be-

langstellenden van praalwagens en
loopgroepen.
De dit jaar aangetreden voorzitter Ronald Lieferink en bestuurslid
John Buitink toonden zich na afloop
opgetogen over het verloop van het
klompenfeest. ‘’Op een enkel incidentje na is het allemaal prima
verlopen. De nieuwe opzet van het
Dorpsplein en de Stationsstraat hebben zeker hun vruchten afgeworpen.’’

Jan de Croon

houdt u mobiel!
aPK Keuring | onderhoud
airco Service | ruiT reParaTie
Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT
jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

DE VALEWEIDE
bloemen en planten
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2e bos gratis

Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30
www.devaleweide.nl

Familieberichten
Liefde, zo mooi en fijn
Nog meer liefde om te delen
Nu we met zijn drietjes zijn

Welkom stoer ventje!
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Wim Nieuwenhuis
en
Heleen Nieuwenhuis-Bax

✩✩✩

Met groot verdriet hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Hillie Romein-Stavast
Sinds 13 februari 1988 weduwe van

Correspondentie-adres:
W.G.J. Nieuwenhuis
Adr. van Ostadestr. 43, 7391 BH Twello

Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht
Je ziekte had je
volkomen in zijn macht
Je was zo moe
Je hebt je strijd gestreden
Rust nu maar uit
Je bent bevrijd uit je lijden
Maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden
Intens verdrietig, maar vol bewondering voor
haar optimisme en wilskracht tijdens een
kansloze en oneerlijke ziekte, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
moeder en oma.

Free Romein
Sleen,
9 november 1941

* Voorst,
28 januari 1956

Voorafgaand aan de herdenkingsdienst
is er gelegenheid tot condoleren van
10.30 tot 11.20 uur op bovengenoemd
adres.

Onze speciale dank gaat uit naar dokter
Spijker en de Verian verpleging, in het
bijzonder Hetty, bij ons thuis.

Zij die geen kaart hebben ontvangen
mogen deze advertentie als uitnodiging
beschouwen.

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Marcel
Miranda en Berry
Camiel
Onno
Correspondentieadres:
Marcel Elizen
Molenveld 23, 7391 ZB Twello

Er is gelegenheid om te parkeren bij
Chinees Nieuw Peking, Rijksstraatweg 23
te Twello.

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

† Twello,
7 september 2014

Wij willen haar leven herdenken op
vrijdag 12 september om 11.30 uur in
haar eigen tuin, Terwoldseweg 6 te
Twello.

- Mama was dol op witte bloemen –

Christel Mulder

uitvaartcentrum
Oude Rijksstraatweg 4a
7391 MD Twello
t 0571 271 750 | 055 521 2924

Elizen-Hazeleger

Terwoldseweg 6, 7391 TC Twello

Na de herdenkingsdienst zal zij worden
begraven bij haar Free omstreeks
12.30 uur op de begraafplaats van
Terwolde, Twelloseweg 2 te Terwolde.

- uitvaartverzorging van A tot Z
- compleet verzorgd op één locatie
- ongeacht of en waar u verzekerd bent

Ans

† Deventer,
7 september 2014

Jack en Yvette
Denise, Michael
John en Niki
Naomi, Lizzy
André en Angelique
Quinten, Owen
Yannick, Youri

uitvaartcentrum

ons 40-jarig huwelijksjubileum samen met
onze kinderen en kleinkinderen te vieren.
Wij houden receptie van 14.00 tot 16.00 uur
bij Restaurant Pijnappel, Hoofdweg 51
te Klarenbeek.

Remco Uenk & Jolien Kruitbosch
Rijksstraatweg 229, 7395 MB Teuge

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op ‘n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
Toon

Tevredenheid van
nabestaanden staat voorop

Op zaterdag 20 september a.s. hopen wij,

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden...

Op donderdag 11 september tussen 19:00 en
19:45 is er gelegenheid tot afscheid nemen en
condoleren in uitvaartcentrum Twello,
Oude Rijksstraatweg 4a te Twello.

Een uitvaart die past bij uw wensen.
Respectvol, persoonlijk en betrokken.
Werkzaam in en rond de Gemeente Voorst
en dag en nacht bereikbaar.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag
12 september om 13:00 in de St. Martinuskerk
Duistervoorde, Kerklaan 18 te Twello.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de begraafplaats aldaar.

Hemmes uitvaartzorg
Nicolaas Maesstraat 1
7391 AP Twello
www.hemmesuitvaartzorg.nl
Tel: 0571 - 272015 (24 uur per dag)

Met verslagenheid ontvingen wij het
bericht van het plotselinge overlijden
van ons gewaardeerd lid

Hillie Romein
Vele jaren heeft mevr. Romein zich ingezet
voor de duivensport. Meer dan 15 jaar was zij
secretaris van onze vereniging en wekelijks
verzorgde ze de financiële afhandeling van
de wedstrijdgelden met grote inzet en nauwgezetheid. Ook op andere wijze was Hillie de
spil van onze vereniging en nooit deden we
tevergeefs een beroep op haar.
We zullen haar werk en persoon enorm missen.
Haar familie wensen we veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.
Bestuur en leden
van postduivenvereniging
Steeds Verder te Twello

Het Afscheidshuis:
Binnenweg 13 te Twello

Uitvaartverzorgers:
Jan Rutgers
Ilse Hemmes
Marion Koldewijn
Mariëlle van Aarle
Joyce de Vries

Wij danken iedereen voor de condoleance,
prachtige bloemen en kaarten die wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze lieve
moeder en zorgzame oma

Marietje
Dellink - Revenberg
Uw medeleven was een steun voor ons
bij het verwerken van dit verlies.

De Vale Weide

Voor meer voorbeelden www.devaleweide.nl

Kinderen en kleinkinderen

ook voor al uw Rouwwerk

erk
d in maatw

n Steengoe
n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Nijverheidsstraat 27 - 7391 ZT Twello - tel: 0571 - 290972
open: ma-vr: 7.30 - 16.00 uur za: 8.00 - 12.00 uur

Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30 • info@DeValeweide.nl
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Radboudkerk De Worp, 19.00 uur
voorganger Limbeek.

Prot.gem. Voorst 10.00 uur oec.
dienst in Wilp.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. J.
Lammers.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. K. Roffel.
R.K.kerk
Duistervoorde-Twello,
10.00 uur .
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven),
10.00 uur ds. B. Jongeneel, 17.00 uur
ds. P. Verspuij.

Zondag 14 september

Oecumenische Omroep Voorst

kerk
diensten
Zaterdag 13 september

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur
dhr. G. Timmer.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30
uur ds. H. van Marle, 15.00 uur ds.
H. van Marle.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds.
Van Ark.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur M. Valk.
11.00 uur In The Basement (Dorpskerk) Kelderkerk, alternatieve kerkdienst voor tieners
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur,
dhr. H. Mentink.

weekenddiensten

KLARENBEEK/VOORST/WILP

Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend
een huisarts nodig hebt, belt u met de
Huisartsenpost: Klarenbeek bellen
naar Apeldoorn: 0900 600 90 00. Wilp
bellen naar Deventer: 0570 50 17 77.
Voorst bellen naar Zutphen: 0900 200
90 00.

TWELLO/TERWOLDE

Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend of tijdens feestdagen dringend een
huisarts nodig hebt, belt u met de Centrale Huisartsenpost Salland (0570) 50
17 77.

Dienst Apotheek Salland

De apotheken in Twello zijn 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: 0570-536505.

TANDARTSDIENST

Voor inlichtingen kunt u het antwoordapparaat van uw eigen tandarts afluisteren.

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.

M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, Parkelerweg 8, Twello, telefoon (0571) 27
55 03, bgg. (055) 360 01 89

NAVIVA KRAAMZORG
24 uur per dag bereikbaar
Tel. 088 - 7777666

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 kerken. Derde blok: tot 12.00 uur – verzoekplatenprogramma.

Sensire AlgeMEEN
maatschappelijk werk

Tel. 0900-6228724 (lokaal tarief) 24
uur per dag bereikbaar. Voor actuele spreektijduren kunt u bovenstaand
nummer bellen of kijken op www.sensire.nl, Raccordement 8-i, Twello.

SENSIRE THUISZORG

Om zo lang mogelijk thuis te kunnen
wonen, zorgen wij voor persoonlijke
verzorging en verpleegkundige zorg.

Waar staat of stond deze boerderij?
Reacties naar Jan Siero (0571) 27 34 33 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

Telefoon 06-42196594.
Mail: naastenhulpvoorst@gmail.com
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7
dagen per week, via telefoonnummer
0900-8856 (lokaal tarief) Bezoekadres:
Raccordement 8h, 7391 BT Twello

Vérian Zorglijn

Voor alle vragen over wijkverpleging,
huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering (088)
126 3 126. 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar.

Er kwam deze week geen
reactie binnen.

Trimenzo Zorg aan huis

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 binnenlopen in ons kantoor:
Marktplein 15 in Twello.

Yunio Oost Gelderland

Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar
voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg

BUURTZORG TWELLO

Verpleging en verzorging 24 uur
bereikbaar 06 12775452 www.
buurtzorgnederland.com

Diabeteslijn

Diabeteslijn (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
Nederland.

MEE VELUWE VOOR
MENSEN MET EEN BEPERKING

Medipoint|Vérian
Zorgwinkel

Hofstraat 15b, Apeldoorn. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.3017.30 uur; donderdag van 9.30-21.00
uur; zaterdag van 10.00-16.00 uur.
Als u vragen heeft over het lenen, huren of kopen van artikelen, dan kunt
u bellen met de Medipoint Zorglijn
0900-1121125 of e-mailen naar kcc.
elst@emcart.nl. Voor specifieke vragen over het lenen van artikelen kunt
u e-mailen naar kcc.elst@emcart.nl.

Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; dinsdag en
Dorpsstraat
11a09.00
(ingang
via Dorpsdwarsstraat)
tel. (0571)
277390
70 90;
dinsdag
woensdag
van
tot 16.00
uur. Postadres: Postbus
170;
AD
Twelloen
ofwoensda
Postadres: Postbus
170,
AD: Twello
of info@okvvoorst.nl; of kijk op de site: w
info@okvvoorst.nl;
of kijk
op7390
de site
www.okvvoorst.nl

NaastenhulpVoorst

Dierenarts voor huisdieren
zaterdag 10.30 tot 11.30 uur. Voor
spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar (0571) 27 26 24. Molenstraat 49, 7391 AB Twello.

Ook voor uitleen verpleegartikelen.
Medisch Centrum Twello, Raccorderment 8. Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.

„uit het archief”

14 september Prot. Kerk Terwolde.
21 september Prot. Kerk Nijbroek.
28 september Martinuskerk Duistervoorde.

Medipoint|Vérian
Zorgwinkel

Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag en
donderdag van 14.30-16.00 uur in het
Kultuurhuus.

Oudheidkundige Kring Voorst

Uitzendrooster

Voor alle vragen over een beperking,
chronische ziekte of autisme spectrum
stoornis. Iedere woensdagmorgen
spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur in
Het Baken, Kortenaerstraat 16 in Twello. Ook zonder afspraak. Telefonisch
bereikbaar via alg. nr. (055) 526 92 00
Kijk ook eens op www.meeveluwe.nl

SALLAND VERZEKERINGEN
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Voorster Nieuws

DIERENKLINIEK TWELLO

DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK

Zutphenseweg 50, 7382 AM
Klarenbeek. Torenbosch 64, 7391
CA Twello. Voor spoedgevallen
dag en nacht bereikbaar op ons
centrale telefoonnummer (055) 301
22 55. Voor meer informatie zie www.
dierenartsenpraktijk.com

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

Vermist

Rode poes met witte snuit, bef, borst,
buik en sokjes: Kleine Emstermate,
Terwolde.

WILP. - Wie aanstaande zondag de nieuwsdienst in de kerk van Wilp bezoekt, wordt verrast door zang van het nieuwsdienstkoor en de geur van appeltaart. Het toneelstuk van de nieuwsdienst begint met een groot probleem.
Oma Tine wordt uitgenodigd voor het verjaardagsfeestje van haar kleinzoon
Pim. Pim krijgt het liefste zelfgemaakte cadeautjes. Tine zou het liefst een
mooie tekening voor hem maken, maar ze kan helemaal niet tekenen. Dat
werd vroeger op school al duidelijk. Hoe maak je een zelfgemaakt cadeautje,
als je niks kunt maken? De nieuwsdienst gaat over ‘inspiratie’. Hoe krijg je
het en hoe kun je er iets mee doen? Bezoekers kunnen in de kerk inspiratie opdoen van toneelbouwers en -spelers, muziek en geloof. Een bijzonder snufje extra inspiratie geeft de workshop die Ernst de Vogel na afloop
van de dienst zal verzorgen. Deze workshop sluit aan bij de tekeningen van
zijn hand die op dit moment in de kerk worden geëxposeerd. De workshop
kost EUR 12,50 en biedt deelnemers een verjaardagskalender met sfeervolle
Wilpse afbeeldingen. Meer informatie op www.kerkwilp.nl

Gevonden

Pauw, man, blauw/groen/zwart:
Kuiperstraat, Terwolde.
Katertje, zwart op de kop doorlopend over de neus, vlekje op de
bovenlip en de kin, vlek op de kin
en op de voorpoten: Henri Dunantstraat, Twello.
Katertje, witte snuit met zwart vlekje
op de kin, witte borst buik en voorpoten, achter witte sokjes, witte
streep over de rechter heup: Henri
Dunantstraat, Twello.
Witte kat: Rijksstraatweg, Wilp.

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 op werkdagen van
16.30-20.00 en op zaterdag, zon- en
feestdagen van 10.00-16.00 uur terecht
bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en
welzijn, bel met Zorgsaam op werkdagen
van 9.00-12.30 uur, tel. 055-58 898 58.

Nieuwsdienst

Bloemen, bloembollen, boekeen, kamerplanten, tuinplanten, rouwbloemwerk
en kado’s. Wij bezorgen in Twello en omstreken en via Euroflorist landelijk.

Zonnenbloemen
2 bossen

5.00

bloemwerk
Wij verzorgen ook rouw
Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677
Vermist vanuit Terwolde.

aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 16 september. OP=OP

Wilt u voor een
overleden vriend,
collega of
verenigingslid
ook een
rouwadvertentie
plaatsen?
Ga naar
www.monuta.nl/rouwbericht

Voor een object in Twello
zijn wij op zoek naar enkele

Industriële
schoonmakers (m/v)
leeftijd 17 á 18 jaar
7,5 / 10 uur per week
Werktijden vanaf ca. 16.30 uur
Voor meer informatie:
info@multiclean-deventer.nl
of telefonisch: 0570 - 656566
De Gaete 3A | Beemte Broekland
Graag even bellen voor een afspraak!

Serres - Veranda's - Zonwering
Broeikassen - Beglazing

Tel.: 06-300 100 77

www.hertgers-keurkas.nl

Start verkoop: Vrijdag 19 september
Tijdstip: 19.00 – 20.00 uur • Locatie: Rabobank Twello, Dorpsstraat 24 Twello

18 stoere eengezinswoningen in De Schaker te Twello

Tussenwoningen koopsom vanaf € 199.000,- v.o.n.
Hoekwoningen koopsom vanaf € 235.000,- v.o.n.
VERKOOPINFORMATIE
Eckhuys Makelaars BV
Torenbosch 66, 7391 CA Twello
T 0571 27 27 87 • www.eckhuys.nl

Van den Belt Makelaardij v.o.f.
Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
T 0571-273377 • www.vdbeltmakelaardij.nl

www.wonenindeschaker.nl

Woensdag 10 september 2014

Pagina 5

Voorster Nieuws

Sportief Evenwicht Twello zoekt donateurs
TWELLO.- Sportief Evenwicht Twello is een vereniging voor aangepast
sporten, leden kunnen veelal niet
terecht bij een reguliere sportvereniging. Sportief Evenwicht Twello
bestaat al ruim 20 jaar en heeft zo’n
110 leden en 60 vrijwilligers. Sporten die beoefend worden zijn zwemmen, judo, fitness met sport en spel
en fitness 50+. Meer informatie over
deze sporten kunt u vinden op de
website www.sportiefevenwichttwello.nl
Waar voor een reguliere sportvereniging sponsormogelijkheden en ac-

ties heel divers zijn, ligt dat bij een
vereniging voor aangepast sporten
anders. Mede doordat de gemeentelijke subsidies terug lopen en de
kosten toenemen zal Sportief Evenwicht Twello op andere wijze het
sporten voor deze mensen betaalbaar moeten houden. Om het sporten voor onze doelgroep te kunnen
blijven aanbieden is Sportief Evenwicht Twello naarstig op zoek naar
donateurs die (jaarlijks) een kleine
bijdrage willen leveren. Al vanaf
slechts EUR 15,= steunt u de sporters van onze vereniging.

Heeft u een kleine bijdrage over
voor onze sporters vul dan de machtigingskaart op onze website www.
sportiefevenwichttwello.nl
en
mail deze naar één van onderstaande personen.
Wilt u liever zelf een bedrag overmaken dan kan dat op rekening NL67
RABO 01036 1817 08
t.n.v. Sportief Evenwicht Twello.
Heeft u vragen of denkt u onze vereniging op andere wijze te kunnen
helpen neem dan contact op met
Bernard Hoogeslag (0571) 27 48 80
of Rob Zwartjens (0571) 27 70 00.

Oktoberfest Wilp-Achterhoek

van de Duitse en Oostenrijkse cultuur begeven zij zich weer op het
gebied van de Oostenrijkse Volksmuziek in een tent, die omgetoverd
is in Alpensfeer!

WILP-ACHTERHOEK.- Zij komen er weer aan! De Hinterecke Musikanten kunnen het nauwelijks afwachten, de zomer vaarwel te zeggen om
samen met Duo The Band en het Brook Duo weer gezellige Duitse en
Oostenrijkse Schlager, dance classics, feestmuziek en hits ten gehore
te brengen.

Kaarten

Es ist wieder so weit
Ook deze keer zullen zij gezamenlijk
weer de wanden van de feesttent tot
trillen brengen en zal het publiek in
extase geraken, zoals men het sinds
jaren gewend is met hun ‘Stim-

AED’S
de aed’s zijn gedurende
openingstijden beschikbaar op de
volgende locaties:

Bussloo
Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

De Vecht

Recreatiecentrum De Scherpenhof
Bandijk 60, 0571 291731
Drabor Terwolde BV
Bandijk 56, 0571 291687
Huisartsenpraktijk Terwolde
Leliestraat 6, 0571 291677
Kerk Geref. Gemeente Terwolde-De Vecht
Avervoordseweg 32, 0571 292120
Het tussenpad tussen de Wijkseweg en de
Twelloseweg, bij nummer 38.
Woningstichting Goed Wonen
Marktplein 110, 0571 277980
Dorpshuis
Vaassenseweg 3, 0571 292061

Teuge

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

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

Klarenbeek

mungsmusik’. Een liveshow die
weer vertaald wordt door hilarische
en populaire songs en de interactie
tussen bands en publiek zal de stemming weer bepalen. Met veel kennis

Oproepen via 112

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

Nijbroek
Dorpshuis de Arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

Terwolde
Café Restaurant Dorpszicht
Dorpsstraat 59, 0571 292022
Coop de Lelie
Molenweg 1, 0571 291209
SV Terwolde, Sportcomplex Woldermarck
Everwijnstraat 35, 0571 291585

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

Twello
C1000 Binnendijk
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
Aan de Stegge Twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
Gemeentehuis gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
Schoneveld Breeding,
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
Sporthal Jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
Sportpark Zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
Zwembad de Schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
Snackbar Kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
Globe Reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de Boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
Gebouw Irene
Dorpsstraat 6
SV Voorwaarts
Kerklaan 2, 0571 271332
Zorgcentrum Het Grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
Zorgcentrum St. Martinushof
Sint Maartenserf 85, 0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
VV Activia
Vermeersweg 12, 0571 271308
Rabobank Twello
Dorpsstraat 24, 0571 287300

De kaarten voor zaterdag 4 oktober
zijn gauw uitverkocht, dus wees er
snel bij! Reserveren kan telefonisch
via, Gert Jacobs: (055) 301 15 67 / 06
54658765 of Casper Benne: (0571)
27 66 49 / 06 21865023 Ook zijn ze
te koop bij Boekhandel Oonk en Uitgeverij Voorster Nieuws in Twello.
De aanvang is om 20.00 uur en de
tent is open vanaf 19.00 uur.
Papillon, Antoinette Teelen
Donizettiplaats 50
Brandwacht Service Nederland BV
Dhr. Marcel Groeneveld
Tel: 06-11355880 (avond en weekend)
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
Kringloop
Koppelstraat 57, 0571 260183

Voorst
Coop Boogman
Schoolstraat 1, 0575 501257
Trimenzo Zorgcentrum De Benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
Dorpshuis Voorst
Schoolstraat 14, 0575 502756
‘s Heeren Loo / ‘t Kruiwerk
De Windvang 3
Aanwezig in het magazijn achter de keuken
onder openingstijden van ‘t Kruiwerk
Huisartsenpraktijk
Schoolstraat 11, 0575 501255
Christelijke Basisschool Sjaloom
Kerkstraat 25, 0575-501229
Klein Hekkerlder B.V. veevoeders
Heuvelderweg 9, 055 3011958
Lunch- en tearoom Bakker Bril
Rijksstraatweg 24 Voorst (Gietelo)
Sportpark De Forst,
Beelelaan 1, 0575 501715
Restaurant Ribhouse Texas,
Rijksstraatweg 38, 0575 501446

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

Wilp (A)
Bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
Veehandel Boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
Bonhof BV
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
VAR, Sluinerweg 12, 055 3018300,

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 leaseof verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Inzameldag Excelsior
TWELLO.- Zaterdag 13 september gaan de leden van Excelsior Twello nog
een dag op stap om spullen in te zamelen voor de rommelmarkt op zaterdag
20 september. Staan er bij u nog spullen die u niet gebruikt, maar waarvan
het jammer is om ze weg te gooien, denk aan Excelsior en bel of mail met
Paul via liese.twello@concepts.nl of (0571) 27 69 98 om een afspraak te maken. Mocht u de rommelmarkt willen bezoeken, u bent welkom op zaterdag
20 september tussen 09.00 en 13.00 uur aan de Stinzenlaan 80 in Twello.

Gevonden
WILP-ACHTERHOEK.- Vorige week is er een sleutelbos met etui gevonden
in de Oolmansweg in Wilp-Achterhoek. Diegene die deze sleutelbos verloren is kan contact opnemen met (055) 323 12 44.

Verloren
TWELLO.- Zwarte Iphone 4. Vrijdag 5 september aan de Westerlaan. Indien
gevonden graag bellen: 0616668166

Nieuws en tips

van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Introductie ‘Bussloo, natuurlijk
schoon’ op Werelddierendag
Vanaf 1 oktober mogen onze trouwe viervoeters weer wandelen op
recreatiegebied Bussloo. Helaas brengt deze gezellige drukte ook de
overlast van hondenpoep met zich mee. Voortaan zullen op verschillende
plekken dispensers met gratis hondenpoepzakjes aanwezig zijn. De RGV,
exploitant van recreatiegebied Bussloo, hoopt op de medewerking van
zoveel mogelijk hondenbezitters om stranden, ligweides en paden vrij
van poep te houden.
Op zaterdag 4 oktober van 12.00 tot 16.00 uur vindt, ter hoogte van
het bruggetje bij de Robberskamp en de Stronk, de introductie van
het nieuwe beleid op Bussloo plaats. Medewerkers van onze praktijk
zullen aan de wandelaars Goodie- Bags uitdelen en het belang van poep
opruimen toelichten. Door hondenscholen Dogwise en UVO worden
hondensport-demonstraties gegeven en om het gedrag van uw hond te
duiden zijn er begeleide groepswandelingen mogelijk. Er is een knotsgek
gehoorzaamheidsparcours met ieder uur mooie prijzen, georganiseerd
door hondenschool Alert. Een fotograaf zal (gratis) hondenportretten
maken.
Het project is tot stand gekomen door een unieke samenwerking
tussen de RGV, MSD Animal Health, Novartis Animal Health, SANIMED
Veterinary Nutrition en Dierenartsenpraktijk De Driehoek.
Over twee weken op deze plek meer informatie!

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

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

Dierenar tsenpraktijk

Klarenbeek

De Driehoek

Twello

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek
ma/vrij 8.15-18.00 uur

Torenbosch 64
7391 CA Twello

ma en do 19.00-19.30 uur
ma/vrij 10.00-16.30 uur
info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

Zit/slaapkamers in de Posterenk

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

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

Het betrouwbare adres
voor al uw computerproblemen!
info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Nabij Twello en Wilp op een paar minuten van A1 en A50
Buurtbus met directe verbinding met station Twello
Info. Ben Hutten 06 55153175 of B.hutten44@upcmail.nl

TE HUUR

ZIT/SLAAPKAMERS

Sierhekwerken en aanhangwagens

wij zijn open van
di-vr 9.00-12.30 en 13.30-18.00
za 9.00-12.30 en 13.30-16.00

Reparatieservice consumentenelektronica voor uw:

tv - video - radio - magnetron - kleinhuishoudelijk. - tevens
schotel en antennesystemen. geen witgoedreparatie!

www.dvanderkraats.nl

Wij verhuren:
Hoaf onkruidbrander

Mozartstraat 119, 7391 XG Twello
www.dvanderkraats.nl

ONKRUID!
Ariëns onkruidborstel

Dick van der Kraats
Tel./ fax: (0571) 27 16 06

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

Ook voor carports
Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl
Diverse maten
Alles op voorraad

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

www.voorsternieuws.nl
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Blij en gelukkig met 50 jaar
TEUGE.- Jan is uit de Zeeuwse
klei getrokken, Stien van Twentse
katoen geweven. Toch zagen zij
kans elkaar bij toeval te ontmoeten. Zij zijn vooral blij met de 50
jaar, die sindsdien zijn verstreken
toen ze op 4 september 1964 in het
huwelijk traden. Drie dochters
en de hen toevertrouwde schoonzonen hebben samen voor acht
kleinkinderen gezorgd.
De jongerendag van de Gereformeerde Kerk in Ommen op Tweede Paasdag in 1958 is de ‘plaats delict’. Daar
hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet. “Ik had hem nog niet gezien,
maar was direct gecharmeerd door
de aanstekelijke lach en de prettige stem achter mij”, lacht Stien,
“bij nader inzien was de rest ook
aantrekkelijk”. Toen was Jan nog in
dienst, maar begon in 1960 zijn studie aan de Hogere Landbouwschool
in Ede. Zijn eerste baan aanvaardde
hij bij de Landbouwvoorlichtingsdienst in Wageningen; zij bekleedde
een kantoorbaan in Rhenen. Toen zij
de kans kregen in Wageningen hun
eerste huis te kopen, besloten beiden te trouwen. In Wageningen werden Rineke en Marjan geboren en na
verhuizing naar Haarlemmer Meer
kwam als jongste Karin erbij.

De halve wereld rondgereisd

Verandering van baan had in 1971
verhuizing naar Berkel Enschot tot
gevolg en om diezelfde reden trok
het gezin in 1974 naar Nieuw Vennep, om zich, na een vervroegd
afscheid om gezondheidsredenen
van Jan, in ’88 definitief in Teuge te
vestigen. “Door mijn werk heb ik de
halve wereld rondgereisd en soms
nam ik mijn vrouw mee”, legt Jan
uit en hij vervolgt: “Als ik me niet
herinner, dan kan ik steevast rekenen op plagende opmerkingen van
mijn dochters, zoals: “Dat kun jij
helemaal niet weten, want jij was er
nooit!” Niets doen is bij Jan en Stien

Ervaar de Profilift 3D behandeling
inclusief 2 miniaturen voor 10 dagen thuisgebruik
2 miniaturen
en de behandeling
normaal € 108,00

nu slechts

€79,verstevigen

Wethouder Pinkster komt het echtpaar feliciteren.
geen optie. Het zijn twee sociaal bewogen mensen, die een leven van
actieve maatschappelijke dienstbaarheid hebben geleid. Zo zijn
beiden na hun werkzame leven het
vrijwilligerwerk ingestapt. Met het
jeugdwerk was Stien al in aanraking
gekomen en in Twello heeft zij nog
eens 12 jaar gewerkt voor Vluchtelingenwerk. Bij het Instituut voor
Natuureducatie (IVN) volgde Jan
een gidsenopleiding en dat is nu
een hobby en tijdsbesteding geworden. Zo heeft hij ook zijn interesse
voor roofvogels ontwikkeld en trekt
samen met een groepje vogelaars regelmatig erop uit.

Op een prettige manier druk

De lijst van functies en activiteiten
is opmerkelijk. Jan vertelt over zijn
vroegere voorzitterschap bij Algemeen Belang Teuge, zijn functie binnen het kerkelijk gebeuren en de inzet
voor Mens & Welzijn. In de Wereldwinkel is hij acht jaar voorzitter geweest en dat verraadt ook tegelijkertijd zijn belangstelling voor de Derde

Wereld. “Zo’n Wereldwinkel vind ik
een uitstekend voorbeeld voor echte
hulp, door producten, afkomstig uit
een Derde Wereldland af te nemen.”
Eens in de veertien dagen is Jan nog
steeds als ‘roulerend winkelier’ in de
Wereldwinkel te vinden. Daarnaast
bemoeit hij zich als plaatselijk medewerker met kinderboerderij Beestenboeltje in Teuge. Beiden willen
het rustiger aan doen en hebben hun
bezoeken aan Zeeland weer opgepakt, waar vroeger gedurende vele
jaren ook alle kleinkinderen kwamen
logeren. Echter, de verte lonkt nog
steeds en als Jan een baaldag heeft,
wil hij nog wel eens schertsend tegen
zijn vrouw zeggen: “Ga je mee naar
Nieuw Zeeland Stien, dan ga ik daar
schapen houden”. Inmiddels hebben
ze besloten kleiner te gaan wonen en
staat hun prachtige huis aan de Blériotstraat 20 te koop. Op het feest verheugen ze zich enorm. “We hoeven
geen ceremoniemeester, de kinderen
regelen alles voor ons”, zegt Jan trots.
Wethouder Pinkster vereert het echtpaar thuis met zijn bezoek.

Verkeersdrukte Grotenhuisweg
alleen tijdens rommelmarkt
POSTERENK.- Het was afgelopen
zaterdag wederom gezellig druk
tijdens de jaarlijkse rommelmarkt,
georganiseerd door de Commissie
Kerkactie Wilp. Aan de Grotenhuisweg in Hippisch Centrum Zuidwijk
was het een komen en gaan van
koopjesjagers. Veelal particulieren
die opzoek waren allerhande bruikbare spullen. Van tuingereedschappen tot boeken en van meubels tot
serviesgoed, het was er allemaal.
In de grote hal, waar normaal de
paarden draven, stonden nog veel
bruikbare spullen gesorteerd uitgestald op de kramen. Ook op het buitenterrein was van alles te vinden,
veel meubels en zelfs een boot. Er
werden zelfs oliebollen gebakken en
vervolgens verkocht. Wie een leuk
bloemstuk wilde kopen kon ook terecht op de gezellige markt. Er waren ruim 175 bloemstukjes gemaakt
door de vele vrijwilligers.

glad
maken

opvullen

Dorpsstraat 16, 7391 DE Twello, T: 0571-276734,
73
34 M
M: 0
06
06-53412823
6 53
53
34
4128
1282
23
23
info@perfecttouch.nl, www.perfecttouch.nl

Terwoldse volksfeesten op
een vliegend tapijt?
TERWOLDE.- Komend weekeinde vieren de Terwoldenaren hun jaarlijkse
volks(oogst) feesten op het terrein rond de muziektent in het hart van het dorp.
De organisatoren hebben voor dit jaar ‘Oosterse sferen’ als motto gekozen. Zoals gebruikelijk zal dat thema gedurende de week al nadrukkelijk in beeld
komen tijdens de lichttour annex tuinverlichting in en rond het dorp. Naast
de gezamenlijke straatverlichtingen en versieringen zijn ook dit jaar weer heel
veel individuele tuinen in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied in
een sprookjesachtige gloed gezet.
Het programma gaat op vrijdagavond van start met om 19.00 uur de optocht
met versierde fietsen, gevolgd door de kinderdisco en de feestavond met het
Twells Vergiet in de feesttent. Op zaterdagmorgen komen de clowns Frels en
Frieke de kinderen vermaken vanaf 10.30 uur terwijl om 13.45 Terwolde Got
Talent van start gaat, gevolgd door optredens van Noah met medewerking van
DJ Speedy. Het zondagprogramma gaat om 11.00 uur van start met de wandeltocht door het mooie buitengebied van Terwolde, gevolgd door de dorpslunch
voor de Terwoldse senioren met medewerking van Annie en Marie met hun
trekzakken. Om 13.30 uur vindt een optreden plaats van het jeugdorkest van
Ons Genoegen, gevolgd door een optreden van de streetdance groep van Marit
Vogel. Daarna wordt het druk, de Happy piano’s laten zich horen, buikdanseres Patricia laat haar beweeglijke lijf zien, om 17.00 uur start de Oosterse
smulbazaar en de avond wordt gevuld door 69Comeback met medewerking
van DJ Robert. Verdere informatie is te vinden op www.kermisterwolde.nl.

Alléén donderdag 18 september
3 broden* waanzinnig voordelig!

Parkeerverbod

Al vroeg in de ochtend was het een
drukte van belang aan de Grotenhuisweg. Om precies halftien ging
het grote hek open en renden de bezoekers de hal binnen. De opbrengst
van rommelmarkt komt ten goede
aan de restauratie van het dak van
de kerk in Wilp. ``De restauratiewerkzaamheden zijn inmiddels in
volle gang. Met name de leistenen
op het dak zijn aan vervanging
toe. Naast de subsidie die we ontvangen is er nog veel geld nodig,``
vertelt Harrie van Keulen namens
de organisatie. Van Keulen maakt
deel uit van een grote groep vrijwilligers die de rommelmarkt jaarlijks

De rommelmarkt in Posterenk werd zaterdag weer goed bezocht.
organiseert. Ook is hij een regelaar
als het gaat om de doorstroming
van het aan-en afrijdende verkeer.
Aan beide zijden van de Grotenhuisweg is een parkeerverbod van
kracht. Toch is er een automobiliste
die zich weinig aantrekt van deze
regel, waardoor het overige verkeer even vastloopt. Na ongeveer
vijf minuten komt de eigenaresse
aangelopen. ``U mag hier helemaal
niet parkeren. Wilt u onmiddellijk
uw auto wegzetten?``, vraagt Van

Keulen met verheven stem. ``Nou
u bent ook niet aardig, ik kan toch
ook niet zover lopen met de spullen
die ik gekocht heb``, sneert ze terug.
Nadat de spullen in de auto waren
geladen vertrekt ze en is de kleine
opstopping weer opgelost. Even
later doet Van Keulen beleefd het
autoportier open voor een dame die
haar handen vol heeft met gekochte
spulletjes. ``Ja, ze zeggen net dat ik
niet aardig ben, maar dat ben ik best
wel hoor``, knipoogt hij.

RESERVEREN KAN TOT
WOENSDAG 17 SEPTEMBER
A.S. 13.00 UUR

*m.u.v. gevuld brood

Bakkert Bart • Van Ghentstraat 5 • 7391 CR Twello • Tel. (0571) 27 25 05

VAN HEES VERSMARKT

Het plaatsen van een Puntje
in uw Weekblad

Oosterse roerbakgroenten
zak 400 gram

Voorster Nieuws
is een uitstekende
manier van adverteren.
Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten.
• 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
Stationsstraat 4, Twello

Uitgeverij Voorster Nieuws
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

Afslanken, Aankomen, Meer
www.derksvandevenfietsen. Energie! HERBALIFE WERKT! Voor 2e hands fietsen kijk op
Tweet van de week: Als je
www.polletjefietsen.nl
nl
iets wilt bereiken en
www.dieet-herbalife.nl.
draagvlak wilt, verdiep je Voetverzorgingspraktijk, “De
Antoinet Linthorst (0570)
30% korting 30% korting op
dan in de ander. Surf naar
540910.
alle voorraad verf Sikkens,
Deele” Klarenbeek, tel (055)
www.Voorst.PvdA.nl
Flexa, Wijzanol, Ceta Bever.
301 25 07. Ook aan huis.
Het juiste adres voor dier,
Maandag,
woensdag gesloten.
Spec. diabetes en reuma.
SCHEIDINGSWIJZE[N].
tuin en hobby: Fa. VorderGeldig tot 14 september GEWI
Scheiden is niet alleen
man
Wijkseweg
7
Terwolde,
Eurovakman boedelruiming
Rijksstraatweg 119 Voorst.
afronden wat geweest is, maar en bezemschoon opleveren tel
Tel. (0571) 291205
ook een nieuwe start. Je kunt
Klassiek vervoer, www.
06-22608762.
Wij bieden contant geld op
het nu goed regelen. Wij van
hertgersapeldoorn.nl
Tel. 06
uw auto, motor, boot of
Colour sound: verhuur van
ScheidingsWijze[n] helpen je
24778923.
klassieker.
RDW
vrijwaring,
daarbij voor een vaste prijs, prof.geluids/licht- en projectie
ook sloop auto’s TwellotraVeilinggebouw Apeldoorn
app. Tel 0571-261770
zodat je van tevoren weet
ding.com 06 14 10 10 86 of
sinds 1960, vraagt alles op
waar je aan toe bent.
Massagepraktijk Gerda
06 51 93 44 38.
antiekgebied, verzorgt
ScheidingsWijze[n] helpt je Oosthuizen Spatadertherapie,
taxaties v.verz./verd.beëd
verder! Bel voor een gratis Sportmassage, Dorn methode, Te koop gevraagd schapen
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, makelaar/taxateur kunst/
adviesgesprek 06 - 54 32 32
nu ook Sportcompressie
antiek. F. Van der Veen. Tel:
(055) 3232418
23 of mail naar info@
kousen www.gerda-keeps055 5216957
scheidingswijze.nl, www.
you-going.nl 06 24407644, Discoteam-Moonlight voor al
Bert
Peters Bouw- en
scheidingswijze.nl
055 3231614
uw disco’s, feesten en
Timmerbedrijf.
Alle bouwpresentaties. Tel. (0571) 27
Bosch wasautomaten en drogers v.a. € 149,00.
werkzaamheden. Timmer61 39 of www.discoteamAmerikaanse koelkasten va € 599,00. De Elektro Witgoed
werkplaats, kozijnreparaties
moonlight.nl
Outlet biedt u ruime keuze in A-merken. Nieuw, jong gebruikt,
e.d. Ook Tuinhuizen en
Hondentrimsalon Miranda: schuren. 06-23592164/0575demo’s en licht beschadigde showroommodellen. Alles met
Bel voor afspraak (0571) 26 502635 www.bertpetersbouw.
laagste prijs garantie, dus nergens goedkoper! www.
elektrowitgoed.nl De Rotstuin 22, 7325 GC Apeldoorn. Tel. 24 12 / 06 52 02 45 53m Wilp.
nl
Tevens hondendagopvang
(055) 301 62 66.

KARAKTER
DE BETAALBARE KWALITEITSVERF

Br oc co li

nu heel kilo

Pr ui m en

Handperen

1.99

1.99

kilo

0.99

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

DE VOORDELIGE APPELTJES WEKEN
AANBIEDINGEN GELDIG TM 20 SEPTEMBER

APPEL KRUIMEL VLAAI

9,95

7,50

APPEL KANEEL VLAAI

9,95

GRATIS GESNEDEN
IN 10 - 12 PUNTEN

7,50

GRATIS GESNEDEN
IN 10 - 12 PUNTEN

“LIMBURGIA”

Duistervoordseweg 9 - Twello - Tel. (0571) - 28 00 45

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

hnitzel
ksch
ek
pe
Sp
S
eden
Een aanrader! Vingerdik gesn
speklappen, omwikkeld met
ontbijtspek, gevuld met kaas
en krokant gepaneerd.

1.25

Gebraden Varkensrollade

KORTING

heel kilo

Conference
f

100 gram

20%

1.49

Zoete italiaanse druiven
Wit of blauw
kilo

Zo et e

0.99

uit eigen keuken
100 gram

1.55

Gekruide filetlapjes
diverse smaken
4 voor

5.50

Grillworst Salade
uit eigen keuken
100 gram

1.40

Gebraden gehaktballen

Fijne Leverworst

uit eigen worstmakerij

uit eigen keuken

hele

5 voor

2.25

5.50

11 t/m 15 september 2014

Ambachtelijk gerookte

Ierse Paling

250 gram
Lekker tussendoor

Zalmslaatje

per stuk

9.95
3.25

Uit 100% plantaardige olie

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Kibbeling

300 gram

5.00

Er is weer balkenbrij

Buurman
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK Twello,
www.buurmantwello.nl
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Druk bezochte open dag
KLARENBEEK.- Om de reeds actieve vrijwilligers te fêteren, om aspirant-vrijwilligers te enthousiasmeren en zo veel mogelijk toekomstige
gebruikers en geïnteresseerde Klarenbekers het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek op Sportpark De Pauw te tonen, hoever het er bijstaat, organiseerde het Bestuur van de Stichting afgelopen zaterdagmiddag 6 september 2014 een informele ‘Open middag’ op locatie.

Beste Voorstenaren,

Prettig
Weekend

Het kan je gebeuren dat iemand zomaar een gedicht te voorschijn haalt.
Niemand minder dan Herman Pietersen, bekend om zijn gedichten,
vrolijke, ironische, scherpe, eenvoudige, sociale. Het volgende gedicht
wordt opgenomen in zijn inmiddels vierde bundel.

Ron & Jolanda
Sterkenburg

De collectant

Hij is onmisbaar in het geloofsgebeuren
in de kerk waar veel moet gebeuren.
De mens met de schaal in de hand
je ziet hem in de kerk in ieder land.
Na de preek en de voorbeden
gaathij rond voor wie leven en overleden.
De voorganger zegt eerst: ’wel, beminde parochiaan
de offerschaal komt er nu aan.’
Het is een schaal voor bijzondere noden,
geld voor de levenden en de doden.’
In bijzondere gevallen met een aanmoedigingswoord,
maar dat wordt niet altijd door iedereen gehoord.
Laatst stond een man helemaal achteraan,
in plaats van te storten nam hij EUR 20.00, met een traan.
De collectant wist niet wat hij daarvan moest denken
de man moest niet nemen maar schenken.
De collectant moest niet denken, maar lopen,
er zaten nog meer mensen die zich lieten dopen.
Al zit je vooraan of sta je achteraan,
ieder is ‘beminde parochiaan’.
De man, zo hoorde ik later, zat in financiële nood,
zijn bijzondere nood was bijzonder groot.
Had medelijden met hem, toen ik het hoorde.
Je wordt nooit een kwartje als je voor een dubbeltje bent geboren.
Uiteindelijk wordt de schaal op het altaar gezet.
Het gaat allemaal devotig en heel net.
De man bad , heilig, heilig, ik ben tevree
met EUR 20.00, daar doe ik het deze week wel mee.
We baden samen ‘onze vader die in de hemel leeft’.
De collectant heeft het de man vergeeft.
Zo kan het gaan vooraan of achteraan.
Toch zijn we ieder:’beminde parochiaan! ’

Harrie Spijkerbosch is hier druk doende uit te leggen hoe
de bar eruit komt te zien.
Velen kwamen het geheel bewonderen en er werd natuurlijk veel over
gesproken en ideeën gewisseld. Er
was een plattegrond aanwezig waar
iedereen de indeling kon zien en er
waren bovendien futuristische tekeningen hoe de bar eruit zou gaan
zien.

Samen sterk

De planning is dat begin januari in
het nieuwe onderkomen de nieuwjaarsreceptie en het tien-over-rood
toernooi zullen plaatsvinden. Voor

De groeten, ook aan jullie huisgenoten. Maar nog even dit:’
Een bijzonder apart en goed georganiseerd Schimmel&Plante Voorster
Jongerenconcert tijdens het Klompenfeest. Alle lof voor de PR en voor
de optredens van belovende jonge musici.
Zou het bestuur van de Martinus (gepromoveerd tot HoofdKerk) niet
iets kunnen doen aan de geluidsinstallatie? En anders de preek maar
gekopieerd achter in de kerk leggen.!
Renier van Bronsheim

Rectificatie EHBO cursus
DE VECHT.- In het artikel ‘Opleidingscursus EHBO’ in de krant van woensdag 27 augustus j.l. is een verkeerd telefoonnummer vermeld. Voor informatie kunt u bellen met Leonie Laterveer 06 37136264.

Meeblazen met de
Redband in Worpplantsoen
DE WORP.- Op zondag 14 september wordt de muzikale aftrap gegeven van
het 10 jarig bestaan van kunstencentrum Leeuwenkuil. In de Muziekkoepel
Nering Bögel in het Worpplantsoen treedt dan de Redband op bestaande uit
een tiental Leeuwenkuil docenten. Zij nodigen hierbij muzikanten (koperblazers, trompetten, trombones, saxofoons en trommels) uit om twee nummers met hun mee te doen zodat er een groot orkest ontstaat. Aanmelden
kan nog tot 12 september bij de Leeuwenkuil via: info@leeuwenkuil.nl Het
optreden heeft plaats tussen 14.00 en 16.00 uur en is gratis toegankelijk. In
het Worpplantsoen staat een kiosk voor de versnaperingen en er is een toilet
in het park. Meer informatie is te vinden op: www.muziekkoepelneringbogel.nl

de duidelijkheid: Het toernooi wordt
dan hier gespeeld, maar de afdeling
biljart blijft op hun vertrouwde locatie. Het is tevens de bedoeling dat alles betreffende sport (kleedruimten,
douches etc.), dan ook gereed is voor
ingebruikname. Het inrichten van
o.a. de kantine, is in de maand december. Het ligt ook in de planning
de locatie van de parkeerruimte vrij
te maken voor eind van dit jaar. Met
andere woorden de huidige kantine
zal, zoals het er nu voorstaat, ondertussen ook worden gesloopt.

Tussen de parkeerruimte en multifunctionele veld is het de bedoeling
een ontmoetingsruimte te creëren
met een klein podium voor o.a. muziek. Waar is nog niet zeker, maar er
zijn ook gedachten/idealen over het
aanleggen van een ‘jeu de boules’
baan. Dat geldt ook voor een mogelijkheid van een speeltuin voor de
kinderen, zodat de ouders kunnen
genieten van het voetbal terwijl de
kinderen ‘veilig’ kunnen spelen.
Dat zou wel eens in kunnen houden
dat de huidige speeltuin hierheen
verplaatst wordt. Het fietspad ligt
voor een groot deel op grond van het
sportpark, maar er is ook een deel in
particuliere handen. De vereniging
heeft al ruimte gemaakt, door het oefenveld wat te verplaatsen. Er wordt
nu nog gewerkt aan een oplossing
voor wat betreft het particuliere deel.
Vrijwilligers
Ja, er is al veel gebeurd door een zestigtal vrijwilligers, maar er moet ook
nog veel gedaan worden voor begin
volgend jaar. Vele handen maken
licht werk, dus als u denkt ik zou
ook wel willen meehelpen met tegelen, timmeren, schilderen, meldt u
dan aan. Zie voor aanmelden de site
www.mfcklarenbeek.nl.

Open monumentendag:
Wees welkom in de Dorpskerk
TWELLO.- Aanstaand weekend zijn
de Open Monumentendagen met als
thema ‘Op reis.’ Een reis door de tijd
biedt de Dorpskerk. Het oudste monument van Twello is de toren van de
Dorpskerk. De Dorpskerk vindt haar
oorsprong in de 13e eeuw. Door de
eeuwen heen is er veel aan en in het
gebouw ver- en herbouwd. Zaterdag
13 september heeft u de unieke kans
om de kerk eens rustig van binnen te
bezichtigen. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig om u informatie
te geven over de toren, het prachtige
Meere- orgel, de kapel die al bekend
was in 1298, de muurschilderingen
en de herinrichting van de kerk zoals die in 2009 gerealiseerd werd.
Het stiltecentrum is daar een onderdeel van. Dit stiltecentrum is overigens altijd overdag geopend voor
mensen die de stilte zoeken, even bij
willen komen of om te bidden. Ook
is er in de kerk informatie beschikbaar die u thuis nog eens na kunt
lezen. De hele dag zullen er beelden
te zien zijn op de schermen die er
nu hangen. U zult verrast worden
door de mooie combinatie van oud
en nieuw, van klassiek en modern.

“LIEF”

Wilt u zich vast een beeld vormen over
de Dorpskerk, bezoek dan de website:
www.pkn-twello.nl/kerkgebouw De
kerk staat aan de Dorpsstraat 10 en

is zaterdag 13 september open van
10.00 tot 17.00 uur. De koffie en thee
staat klaar en een ieder is van harte
welkom.

Uw Groenteman Gensen
Molenstraat 28, Twello - Tel.: 0571 - 271770
Uw Speciaalzaak voor: Aardappels, Groente, Fruit,
Fruitschalen, Rauwkosten en Maaltijden
Donderdag 11 t/m zaterdag 13 september 2014

Hollandse Klasse 1

Aardbeien
Extra Zware

Sla

€

1.99

per Krop

€

0.

49

Weer volop nieuwe oogst Mandarijnen
Vers Gesneden

Soepgroente
Willem van Oranje

Aardappels
“Verbazingwekkend hoe lief ik kan zijn, als ik echt iets wil hebben...”

500 gram

2e Zakje

GRATIS
V r ij v a s t
kokend

€

3 kilo

1.

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

89

Uitnodiging
Inloopavond over de N790 en N791 Gietelo,
Steenenkamer en Wilp
De provincie Gelderland organiseert op dinsdag
23 september een inloopavond over onderhoudswerkzaamheden aan de N790 en de N791. Ook wordt gesproken over
de plannen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad op of
langs de Wilpse Dijk.
De bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis De Pompe,
Dorpstraat 41 in Wilp. U bent van harte welkom tussen 18:30
en 20:30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon
binnenlopen.
Er zijn medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig
om vragen te beantwoorden en de plannen voor het fietspad
toe te lichten.
Gefaseerde aanpak
Om verkeershinder zo veel mogelijk te beperken wordt het werk
aan de N790 en de N791 in twee fasen uitgevoerd.
Op de N790 wordt gewerkt op het traject tussen Gietelo en
Steenenkamer.
Het gaat om het wegvak dat loopt vanaf de rotonde met de
aansluiting N345 (Zutphensweg) in Gietelo via de Deventerweg,
Rijksstraatweg, Wilpsedijk tot aan de aansluiting met de
Burgemeester van der Feltzweg nabij Steenenkamer.
Op de N791 gaat het over het traject vanaf de A1 naar Wilp.
Het betreft de Fliertweg en de Molenallee vanaf de aansluiting
Fliertweg tot en met de bebouwde kom van Wilp.
Werkzaamheden in Fase 1
De weg tussen Gietelo en Wilp wordt opnieuw ingericht naar
een weg waar een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur is
toegestaan.
Er wordt (stil) asfalt aangebracht en er worden kleinschalige

Informatieplatform en
sociaal netwerk voor
(ex)patiënten en naasten

Scootmobielen

Voorgenomen werkzaamheden in Fase 2
In deze fase gaat het om de eventuele aanleg van een vrijliggend
fietspad op of langs de Wilpsedijk.
Samen met de gemeente Voorst en de politie onderzoekt de
provincie nu de mogelijkheden.
De eventuele aanleg van een vrijliggend fietspad staat gepland
voor 2016 of 2017.

Meer informatie
Voor vragen over de inloopbijeenkomst neemt u op werkdagen
contact op met projectassistent Leontien Bodt,
(026) 359 86 09 of per e-mail l.bodt@gelderland.nl.

Te huur: Ooievaar van 4
meter hoog, leuk om bij een
geboorte voor het huis te
zetten. Ook o.a. slingers en
(helium) ballonnen voor
verschillende gelegenheden.
Print & More, Stationsstraat
17, Twello (0571) 27 61 91

U zoekt een fijn pension voor uw huisdier?

pak 1 liter
R
2 VOO

1.60

Campina Zacht
& Luchtig
vanille, framboos
of banaan
pak 1 liter

1.

49

nu

10%

korting op een
raamdecoratie
product

0.99
Schnitzel

naturel, gepaneerd,
zigeuner of boeren
per 500
00 gram

2.

69

25 september: start stappenplan (10 weken)
“PUUR GEZOND & SLANK”
8 oktober: workshop “MINDFUL ETEN”

www.lavaro.nl

Meer info en aanmelden:
www.HannekeNieuwenhuisGewichtsconsulent.nl

Holthoevensestraat 11 Apeldoorn/Teuge
Telefoonnr: 055-3232198 / 06-28331412

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp

IJsbergsla

diverse soorten
zak 73-75 gram
m

per 500 gram

per stuk

1.

0.99

naar keuze

Sperziebonen

Pepsi, Sisi, 7-Up
of Rivella
diverse soorten
fles 1,5 liter

0.
Tel. 0571 262 203

Koop een Vers appelproduct
en win Appelprijzen

Appel flap

50

99

Goedkope stallingsruimte te
huur info: 06-13432059

Gevraagd: oud ijzer, accu’s.
metalen en witgoed. Wij
komen het bij u halen.
Colors @ Home Woonhal
Eventueel tegen kleine vergoeNijverheidsstraat 5, Twello
Tel: 0571 272615
ding. Tel. 06-14101933.

Dierenpension Lavaro

Nectarines

per 500 ggram

Paar kilootjes kwijt? Nieuwe
deelnemers gezocht voor 3
dagen Herbalife testpakket.
Bel. Jantina (0570) 617660
Bloemstraat 79 Deventer/De
Hoven

10 september: infoavond “WAT IS NU GEZOND?”

Conimex kroepoek

R
2 VOO

Mulder Orthopedie aantrek
hulp voor elastische kous e
20,- 06-14375736 www.
mulderorthopedie.nl

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

De aanbiedingen voor deze week!

diverse smaken
set 6x20 cll

Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29
Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Pompoenen & Kalebassen
decoratie en consumptie.
Flierman, Zonnenbergstraat
24, 29 15 25.

OOK VOOR:
SERVICE,
ONDERHOUD
EN REPARATIE

Kijk ook eens op: www.scoot.nu

Wicky drinks

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines
Reparatie van alle merken

Fa. Berends

Via www.voorsternieuws.nl
of vul de bon in op pagina 8

Wij leveren ook gebruikte scootmobielen met garantie.
Tevens ook voor verhuur van scootmobielen.

Den Eelder volle
boeren yoghurt
urt

Naaimachines

Digitaal reageren
Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst te bezoeken,
maar wilt u wel graag uw stem laten horen?
Vanaf woensdag 24 september staat alle informatie ook op
www.gelderland.nl/N790 en www.gelderland.nl/N791.
Daar vindt u te zijner tijd ook het digitale reactieformulier dat u tot
en met dinsdag 14 oktober 2014 kunt invullen.

Anklaarseweg 97A
(t.o. Robur et Velocitas)
7317 AS Apeldoorn
Tel. 055 57 88 005
E-mail: info@scoot.nu

hart van úw buurt!

Last van mollen? Laat ze
vangen! Bel of sms 0613456651 E.L. de Weerd

Uw mening telt
Tijdens de bijeenkomst worden verschillende varianten
gepresenteerd waarvan er één de voorkeur geniet. Het gaat om
de variant waarbij het fietspad binnendijks (aan de kant van
de dorpen) en hoog op de dijk wordt aangelegd. Het projectteam
is erg benieuwd naar uw mening. We horen het graag
mondeling tijdens deze bijeenkomst of later, via een digitaal
reactieformulier.

Puntje

Scoot

€ 895,-

Vakbekwame schilder/
behanger biedt zich aan.
Vakwerk en altijd de laagste
prijs. Vrijblijvende prijsopgave.
F.Visser 06-22459707

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

Pijnappel

Vanaf

Mulder Orthopedie voor uw
steunzolen sportzolen en
maatwerk. Bel voor een
afspraak of vrijblijvend advies
06-14375736 www. mulderorthopedie.nl

maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid voor fietsers te
verbeteren. Het werk wordt medio 2015 uitgevoerd.

30% korting 30% korting op alle voorraad verf Sikkens,
Flexa, Wijzanol, Ceta Bever. Maandag, woensdag gesloten.
Geldig tot 14 september GEWI Rijksstraatweg 119 Voorst.
samen weten we meer

Najaarsactie Trimsalon
Tyfca. Nieuwe klant 15%
korting. 0575502460

1.

00

0.69
Koopmans
mix voor pannenkoeken
speciaal, pak 400 gram

Van Gilse schenkstroop
p

N
SAME

2.

00

original
fles
500 gram

aanbiedingen zijn geldig van donderdag 11 t/m woensdag 17 september 2014

Appelkrentenbol

1,50

¤

1,00

¤

Aanbiedingen geldig van 11 t/m 17 september 2014

Wil Gerrits

De Echte Bakker
Wilp Rijksstraatweg 46 | Tel (0571) 26 12 53
Lieren Tullekensmolenweg 82 | Tel (055) 50 61 570

Woensdag 10 september 2014

Eerste vorstdagen
De eerste vorstdagen na de zomer worden in het binnenland meestal in oktober en vlak langs de kust niet eerder dan november waargenomen. Sinds het begin van de officiële metingen begin vorige
eeuw is de eerste vorstdag in De Bilt drie keer in september geregistreerd, het vroegst op 16 september 1971. De 11e november
was op de meeste plaatsen de eerste vorstdag van het najaar 2013.
Inmiddels hebben sommige weerstations al zes vorstdagen geboekt
waarvan een met plaatselijk matige vorst onder min 5 graden. Vorig
jaar kwam de vorst veel eerder. Vliegbasis Twente boekte al op 23
september zijn eerste vorstdag van dat najaar. In het jaar 2000 liet
de eerste vorst in De Bilt tot 17 december op zich wachten. Zo’n
late datum voor de eerste vorstdag is nooit eerder voorgekomen ook
niet in metingen van het KNMI in de negentiende eeuw. Het record
van de laatste vorstdatum was in 1970 toen het in De Bilt op 11
december begon te vriezen. Landelijk staat het gedateerd op 16 december 2000 toen in het zuiden van ons land de eerste vorst werd
geregistreerd. Onder extreme omstandigheden zijn in ons land ooit
in september minima gemeten tussen min 2 en min 4 graden. Van
een vorstdag is sprake wanneer de temperatuur op de standaard
waarnemingshoogte van anderhalve meter boven het maaiveld onder het vriespunt daalt. De uiterste minima in oktober liggen tussen
min 6 en ruim min 8 graden.

Fierljeppen
tijdens het
Dorpsfeest
Teuge
TEUGE.- Aankomend weekend
staat Teuge voor de 36e keer in
het teken van het Dorpsfeest.
Stichting Jongerenwerk Peco legt
momenteel de laatste hand aan
de voorbereidingen. Het feestterrein en de feesttent worden tiptop
aangekleed en ook is de baan voor
het zondagmiddagspektakel aangelegd: dit jaar niet met een karretje van een baan af maar met een
stok naar de overkant want zondag wordt er in Teuge gefierljept!
Maar eerst een overzicht van het
programma van dag tot dag.

Warm weekend?

Het lijkt erop dat we het, het komende weekend weer warm weer
krijgen.
Woensdag, dan nog frisjes met een maximumtemperatuur van 17
graden. Een afwisseling van zon en wolken.
Donderdag al weer wat warmer, dan 20 graden met al meer zon met
nog een paar wolken.
Vrijdag zonnig bij 21 graden.
Zaterdag die zal zonnig verlopen bij 24 graden.
Zondag komt het kwik nog wat hoger uit dan 25 à 26 graden.
Kortom we krijgen nog een mooi stukje nazomer.
Mark Wolvenne, Terwolde.
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Uitgeverij Voorster Nieuws
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl
b.g.g. G.M. Jacobs, tel. (055) 301 15 67
Oud Lochemseweg 5,
7384 DG Wilp-Achterhoek

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

Gas/Water/Sanitair
DakDak- en zinkwerken
Jan Willem Hartgers
jwhartgers@hamutwello.nl

Aanleveren redactie
Bussloo-Posterenk
Wilp/wilp achterhoek
de hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

Klachten over
bezorging:
All-Inn verspreiding
Tel. (0571) 27 41 37
klarenbeek
Bert Visser
Bosweg 22
7382 CC Klarenbeek
Tel. (055) 301 21 85
mobiel 06 45 95 70 59
bertvisser@chello.nl
terwolde/nijbroek
welsum
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Voorst
Gerrie Groenewold
Rozemarijnstraat 34
7383 XH Voorst
Tel. (0575) 50 21 04
gerrie.voorsternieuws@gmail.com
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Advies – Begeleiding
Service - Onderhoud
HAMU totaalinstallateur V.O.F.
Kruisakkerweg 10
7391 GA Twello
www.hamutwello.nl

06-22368297

Stefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

Het Dorpsfeest Teuge wordt traditioneel geopend met het Vliegtuigschieten. Vorig jaar werd André Vukkink tot schutterskoning getroond en
de vraag is wie deze titel van hem
zal overnemen. Deelnemers kunnen zich vanaf 18.00 uur inschrijven
waarna het eerste schot rond 18.30
uur gelost zal worden. In de feesttent zal de band Flame samen met de
Peco DJ’s vervolgens zorgen voor een
spetterend openingsfeest. De entree
is deze avond gratis.
’s Middags is de feesttent het domein van de kinderen uit Teuge en
omgeving want om 14.30 uur zijn zij
welkom voor de kindermiddag. Het
blijft nog even een verrassing wat de
hoofdact van de middag is maar in
verband met bewezen populariteit
zal de kinderdisco in ieder geval
niet ontbreken. En om 21.00 uur
is het dan alweer tijd voor het volgende feest en wel met de band Manilla en DJ Sander op het podium.
De verwachting is dat het onder hun
leiding weer net zo’n grandioos feest
zal worden als voorgaande jaren. De
toegangskaarten gaan in een rap tem-

Foto Rene Nobel
po over de toonbank dus voor wie
erbij wil zijn is het advies om zich
naar een van de voorverkooppunten
te spoeden (SJW Peco, Café De Groot
in De Vecht en Boekhandel Oonk
in Twello) omdat niet gegarandeerd
kan worden dat deze zaterdagavond
aan de tent nog verkrijgbaar zijn.

Zondag 14 september

Fierljeppen, wie kent het niet? Stiekem altijd al eens willen proberen?
Zie daar je kans schoon aankomende
zondagmiddag tijdens het Dorpsfeest Teuge! Het is simpel: iedereen
die kan zwemmen mag meedoen en
maakt zodoende kans om de eerste

echte ‘Fierljepkampioen’ van Teuge
te worden. Inschrijven kan van te voren via de mail (info@sjwpeco.nl) of
zondagmiddag tot 14.30 uur bij het
inschrijfpunt in de tent. Kleine tip
voor de deelnemers: neem droge kleren mee of zorg dat je droog aan de
overkant komt. Het belooft een vermakelijk spektakel te worden dus iedereen die dergelijke capriolen liever
aan anderen over laat is vanaf 13.00
uur van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen. Aansluitend
is het de eer aan de band Dakkeraf
en DJ Sander om het weekend tot een
swingend einde te brengen. Graag tot
ziens aankomend weekend in Teuge!

Reünie basisschool de Dalk

Alle leerlingen en de peuters kregen een heerlijk ijsje van de
jubilerende juffen Lia en Ria.

OPEN DAG

KLARENBEEK.- Dit schooljaar telt de
openbare basisschool de Dalk twee
jubilarissen. Zowel juf Lia (februari
2015) als juf Ria (augustus 2014) werken 40 jaar in het onderwijs. Afgelopen woensdag 3 september kregen alle
leerlingen van De Dalk en de peuters
van de KOV een heerlijk ijsje van de
beide juffen, om dit heuglijke feit een
romig tintje te geven. Tegelijk met 40
dienstjaren onderwijs is Juf Ria ook 40
jaar verbonden als leerkracht aan basisschool De Dalk. Heel veel (oud)- leerlingen hebben les gehad van juf Ria.
Daarom organiseert de school op zaterdag 8 november 2014 een reünie. Alle
(oud)leerlingen en (oud) collega’s van
juf Ria zijn van harte welkom om met
behulp van vele anekdotes herinneringen op te halen aan juf Ria en basisschool De Dalk. Binnenkort leest u meer
in het Voorster Nieuws hierover, noteert
u alvast deze datum in uw agenda.

25 JAAR
AARNINK

Kies zekerheid, kies Aarnink
Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur.
Kunststof Ramenfabriek

BOUW BV

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

TWELLO/TEUGE
Barbara Hoose
Maarten Tromplaan 57
7391 KK Twello
Tel. (0571) 27 16 13
06 25 33 08 46
hoose036@planet.nl

Inspectie - Rapportage

CV installaties

Lars Ramakers
Telefoon (055) 844 91 09
Mobiel 06 50 23 89 50

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

Data installaties

Elektra installaties

Vrijdag 12 september

Zaterdag 13 september

Twello
Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC Twello
Tel. (0571) 27 32 07
alburg.adri@gmail.com
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Zaterdag
20 september

van 10.00 tot 16.00 uur

Profiteer nu

uw kozijnen
renoveren
tegen 6% BT
W

www.aarnink.nl

Showroom: Paderbornstraat 1, Deventer, tel: 0570 - 676600
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TEAKPLAATS

.NL

Voor betaalbaar onderhoud aan
uw auto en oldtimer

CEINTUURBAAN 209, DEVENTER
TEL: 0570 763 763

Corinne Sterkenburg
Photography
Marloes
Stegeman

Tel. 06 28686252
csterkenburg@online.nl
www.csphotography.nl

HAPPY PIANO’S

DJ SPEEDY
TWELLS VERGIET
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w w w. k e r m i s t e r w o l d e . n l - f e e s t t e r r e i n V a a s s e n s e w e g

Van Maandag 8 tot en met
Zondag 14 september
verlichte tuinen en versierde
straten in heel Terwolde

de

Volksfeesten Terwolde

TERWOLDE

Wijkseweg 56
7396 BE Terwolde
Tel: 06-55385928

T. 0578 - 843294
Openingstijden:
di & do: 09.00 - 17.00 uur
wo & vrij: 09.00 - 20.00 uur
za: 09.00 - 13.00 uur

De Pirk 32
Vaassen
E. info@kapsalon32.nl
I. www.kapsalon32.nl

Woensdag 10 september 2014

Project Waterfabriek in ontwerpfase
WILP-ACHTERHOEK.Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Voorst en afvalverwerker
Attero onderzoeken de mogelijkheid voor de bouw van een Waterfabriek op het terrein van Attero.
Samen zijn zij verantwoordelijk
voor inzameling, transport en
zuivering van het afvalwater uit
de gemeente Voorst, met als doel
tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten de gewenste
prestaties te leveren. Attero verwerkt op de locatie in Wilp onder
meer bedrijfsafval, gft en minerale stromen. Uit deze stromen
worden diverse grondstoffen en
(bio)brandstoffen geproduceerd,
tevens is hier een stortplaats voor
reststromen.
Analyse wees doorstromingsproblemen van de Twellose beek uit, met
een slechte zuurstofhuishouding als
gevolg. Er wordt te weinig water in
de zomer aangevoerd naar de beek.
Doel van de waterfabriek is A) levering van schoon water aan de Twellose beek om de waterkwaliteit te
verbeteren. B) Gesloten waterkringloop bij Attero, om de grondwateronttrekking in de regio te verminderen. C) Gezamenlijke productie van
grondstoffen uit de afvalwaterstromen. D) Capaciteitsvergroting van
de riolering in Twello, om de kans
op overlast na piekbuien te verminderen.
Deze Waterfabriek werkt waterstromen van Attero en de kernen ten
zuiden van de autoweg A1 op tot
schoon natuurwater voor de Twellose beek. Door de levering van
schoon water zal er sprake zijn van
een langzaam stromende beek met
helder water, terwijl nu te weinig
water in de zomer naar de beek aangevoerd wordt. Hergebruik van het
gezuiverde water door Attero zou de
waterkringloop sluiten.
Er zijn twee varianten, die invulling aan het gezamenlijke streven
van alle partijen kunnen geven. Be-

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming

Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

KDS Twello & Omstreken opent
seizoen met jongdierendag
V.l.n.r.: Hans van der Sleen (wethouder gemeente Voorst), Bert van
Vreeswijk (heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe), Arjan Budding
(senior beleidsadviseur waterketen en projectleider Waterfabriek van Waterschap Vallei en Veluwe), Hans Berenschot (manager organisch van Attero) en Marjolijn Bijsterveld (senior waterhuishouding gemeente Voorst)
sluitvorming wordt medio oktober
verwacht. Kenmerken van beide
scenario’s zijn het terugwinnen van
grondstoffen en energie, het vergroten van de afvoer van afvalwater en
de reductie van riool-overstort.
In de ‘centrale’ variant is realisatie
van complete nieuwbouw RWZI
op de huidige locatie in Terwolde
aan de orde; verder aanvullende
waterkwaliteitsmaatregelen en de
vervanging van afvalwatertransportleidingen. Oppervlaktewater kan
vanuit de Groote Wetering worden
aangevoerd om de waterkwaliteit in
de Twellose beek, wanneer nodig,
incidenteel, echter niet structureel
te verbeteren.
In de ‘knip’-variant gaat het om een
kleine rioolwaterzuivering op het
terrein van Attero. Dit terrein blijkt
een geschikte locatie voor de geplande Waterfabriek. Afvoerwatersystemen worden ‘doorgeknipt’ om
voortdurend water te kunnen leve-

ren. RWZI zal worden gerenoveerd
en vanuit Twello zal extra water afgevoerd worden en op de bestaande
RWZI worden gezuiverd. In deze variant wordt de transportleiding tussen Posterenk en Rijksstraatweg uit
bedrijf genomen met de bedoeling
toekomstige vervangingsinvestering
te voorkomen. Met betrekking tot
de totale investeringsomvang is in
de meerjarenraming van het waterschap € 20 miljoen gereserveerd voor
maatregelen in dit afvalwatersysteem. Het project is in de ontwerpfase, een intensiveringovereenkomst
zal binnen afzienbare tijd volgen. De
voorkeur van alle partijen gaat uit
naar de ‘knip’-variant, omdat deze
meer doelen dient en men in staat
is het oppervlaktewater te verbeteren. Dit scenario is in de aanschaf
goedkoper, maar qua onderhoud
duurder. Voor de werkgelegenheid
verwacht men zeker een impuls en
een positief effect.

In Vaassen zal dit gebeuren in de
H. Martinuskerk op zondag 28 september. Vanaf 10.00 uur staat er een
kopje koffie / thee / frisdrank in de
tuin van het pastoraal centrum klaar.
Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de koren Timeless en In
Between zullen samen zingen. Om
10.45 uur trekken wij in processie
naar de kerk, waar om 11.00 uur de
viering begint. Daarna wordt er een
lunch aangeboden. In de H. Martinuskerk Twello vieren wij op zondag 9

november om 10.00 uur dat deze
kerk het Eucharistisch centrum is
voor de hele parochie. Ieder van
deze drie kerken zal daarna evenzeer een thuis zijn voor hen die
er vanouds kerken, als voor u die
vanuit geloofsgemeenschap Klarenbeek naar een van deze kerken
komt.
Met de medewerking van de vrijwilligers uit de geloofsgemeenschappen en de koren zijn deze
vieringen goed voorbereid.

Inloopconcert op open monumentendag
met mannenkoor uit Aalsmeer
VOORST. - Bezoekers van de Dorpskerk genoten zaterdag weer van een
schitterend miniconcert. Maarten
Romkes (tenor) samen met Gert Oldenbeuving op orgel. Zij begonnen
met een stuk van Händel uit de opera Rodelinda: Pastorello d’un povero
armento. Een harmonieus geheel,
gevoelig en ontroerend mooi. Hierna
volgde het orgelconcert in Bes van
dezelfde componist. Dit bestaat uit
drie delen: Allegro, klonk heel vrolijk en blij en het orgel danste bijna
de kerk uit. Bij het Larghetto kwam
alles weer tot rust en bij het laatste
Allegro haalde Gert alles uit de kast
en kon het publiek het orgel in al
zijn volheid beluisteren. Vervolgens
een prachtige heldere tenorsolo door
Maarten uit Händels opera Semele:
Where’er you walk. Tot slot een evening hymn van Purcell: ’Now that the

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Service en Onderhoud

Startviering in H. Antonius kerk
KLARENBEEK.- Het pastoraal
team meldde in haar Nieuwsbrief
van 2 september het volgende.
Met een eucharistieviering in de
H. Antonius Abt kerk te Loenen
op zondag 14 september om 10.00
uur willen wij deze kerk markeren
als liturgisch centrum voor meer
dan alleen de geloofsgemeenschap ter plaatse. Na de viering is
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie / thee
/ frisdrank in het Parochiehuis.
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sun’. Bijzonder knap gezongen en
het kwam in deze ruimte volledig tot
zijn recht. Ook dit concert was een
fantastisch samenspel van deze twee
musici. Nog éénmaal deze zomer
kunt u van de partij zijn. Aanstaande
zaterdag 13 september op Open Monumentendag is de kerk vanaf 10.00
uur open en is er om 15.00 uur een
optreden van het Mannenkoor Con
Amore uit Aalsmeer onder leiding
van Theo van den Hoorn. Ook nu is
de toegang gratis en een vrije gift is
welkom. Kom en geniet deze zomer
nog éénmaal mee. Info: www.kerkvoorst.nl

Tenor Maarten Romkes naast het
kerkorgel dat bespeeld werd door
Gert Oldenbeuving.

TWELLO.- Zaterdag start Kleindiersportvereniging Twello en Omstreken het
tentoonstellingsseizoen met de jaarlijkse jongdierendag. Een dag die door
de leden van KDS altijd met spanning tegemoet wordt gezien. Het is voor
de kleindierfokkers de eerste mogelijkheid om de dit jaar geboren dieren
(hoenders, konijnen, sierduiven, cavia’s enz.), zo’n 200 in aantal, te laten onderwerpen aan een deskundig oordeel van professionele keurmeesters. Rond
8.30 uur wordt gestart met de keuringen en deze zullen tot ongeveer 12.00
uur duren. Locatie is het AOC aan de Twellose IJsbaanweg. Bent u belangstellend en heeft u daarnaast vragen over het houden van kleindieren, dan
bent u van harte welkom. De leden van KDS zijn graag bereid uw vragen te
beantwoorden. Noteert u nu alvast de data van de jaarlijkse clubshow! Deze
vindt plaats van 14 tot en met 16 november.

Waterdag bij Wildkamp
TERWOLDE.- Op vrijdag 12 september organiseert technische groothandel
Wildkamp in Terwolde een speciale dag voor alles wat te maken heeft met
hergebruik, besparing en transport van water. Bedrijven en andere geïnteresseerden kunnen tijdens deze Waterdag ontdekken wat Wildkamp kan
betekenen op het gebied van o.a. waterbehandeling, diverse types pompen,
waterontharders, watermeters, duurzaamheid en innovaties. Met daarnaast
diverse aanbiedingen en voor elke bezoeker een gratis warme hap belooft
het een interessante middag te worden. De Waterdag bij Wildkamp Terwolde is vrijdag 12 september van 13.00 - 19.00 uur in de vestiging van Wildkamp aan Deventerweg 5 in Terwolde.

Een andere wereld
Het was bijna zomervakantie. Met het jaarlijkse teamuitje verbleven we bij een prettig
restaurant, met een barbecue buiten in het zonnetje. Een paar collega’s dartten binnen
in het kroeggedeelte. Een opgehangen flatscreen toonde de eindsprint van een touretappe. Direct na de finish werd het programma onderbroken door een extra nieuwsuitzending. Boven Oost-Oekraïne was een passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten.
De rest is geschiedenis. Een vakantie die begon met een dag van nationale rouw.
Inmiddels is het nieuwe schooljaar weer begonnen. De wereld is in die afgelopen zes
vakantieweken behoorlijk veranderd. Landen, volken, groeperingen staan elkaar naar
het leven. Gruwelijke filmpjes circuleren op het internet. Sancties worden beantwoord
met omgekeerde sancties. ‘The times, they’re a changing’, zong Bob Dylan al heel lang
geleden. En ja, de tijden veranderen nog steeds.
Gelukkig zat er weer een hele aula (bij ons ‘De Kuil’ genoemd) vol met kersverse en
enthousiaste brugklassers op de eerste schooldag. Ze hadden en hebben er zin in. In het
welkomstpraatje kon ik het niet laten toch even de gebeurtenissen van de afgelopen
vakantie te noemen. Want is het eigenlijk niet gewoon ‘pesten-op-grote-mensenniveau ’ wat er om ons heen gebeurt?
Alle reden om meteen maar weer te benadrukken hoe belangrijk het is dat je elkaar
accepteert zoals je bent, dat je niet allemaal dezelfde mening hoeft te hebben, er niet
allemaal hetzelfde uit hoeft te zien. Dat iedereen erbij hoort en recht heeft op een fijne
schooltijd.
Een betere aftrap daarvoor dan het brugklas summercamp in Heino konden we ons niet
wensen. Drie dagen van zon, gezelligheid, sportiviteit en elkaar leren kennen. Zowel de
leerlingen als de begeleidende docenten hadden het helemaal naar hun zin. Grenzen
werden verlegd op allerlei niveaus. Los van alle sportieve activiteiten, gezellige avonden
met gitaar, barbecue en disco was mijn hoogtepunt van dit schoolkamp er eentje op een
heel ander vlak. Een van de leerlingen zat even niet zo lekker in z’n vel. Had wat moeite
met contact maken en voelde zich nog niet zo geaccepteerd. Had ook wat opmerkingen
opgevangen van een paar klasgenoten. Ik praatte er met hem over op weg naar de
eetzaal. Een klasgenoot merkte dat het even niet goed ging, begon tijdens het eten een
uitgebreid gesprek met de leerling in kwestie, stelde vragen, gaf tips en ging vervolgens
z’n klasgenoten langs om aandacht te vragen voor het probleem. Mijn collega, als
mentor, en ik keken met stijgende verbazing en vooral bewondering naar wat er
gebeurde. Diezelfde avond en de resterende schoolkamptijd liep eerdergenoemde
leerling weer met een grote glimlach op z’n gezicht!
Prachtig moment…
De tweedejaars begonnen het schooljaar, na een paar lesdagen, met een opdracht in
Deventer. Op de markt werden standhouders geïnterviewd, kramen en producten
gekeurd en verder was er een wandeltocht met opdrachten langs een aantal bijzondere
gebouwen in de stad. Presentaties volgen in de mentorles. (‘Meneer? Waarom staat er
op die groente- en fruitkraam: ‘Het kraampje van Poetin?’)
Wanneer u dit leest zijn onze derdejaars mavo op werkweek naar De Ardennen en
bezoeken de klassen 3 havo en atheneum Berlijn. Collega’s hebben weer veel tijd in de
voorbereiding gestoken en de programma’s beloven een prachtige week!
Zo gaan we meteen in de eerste twee schoolweken ‘de wereld in’. En dat is misschien
ook de beste plek om er een ándere wereld van te maken. Andere mensen en culturen
ontmoeten. Vrienden maken. Elkáár leren kennen, begrijpen, accepteren.
Een heel fijn schooljaar gewenst!
Bert Jansen
Veluws College Twello

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

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

#VeranderingenVoorst: Jeugdwet, Wmo en Participatiewet
# vraag&antwoord

 Passend Onderwijs: beste plek voor elk kind

Passend Onderwijs is een nieuwe manier van kijken naar wat de
beste plek is voor een kind en wat een kind nodig heeft. Basisscholen hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van Passend
Onderwijs. De ouders zijn en blijven natuurlijk verantwoordelijk
voor de opvoeding. Als school, zorg en ouders sàmen bespreken
wat een kind nodig heeft, vergroot dat de oplossingsmogelijkheden. Die kunnen eventueel
vanuit de plek waar een kind
dagelijks is, de basisschool,
worden aangeboden. Het is ﬁjn
voor het kind zelf, voor de ouders en natuurlijk ook voor de
leerkracht als een kind (weer)
lekker in zijn vel zit. Hoe eerder zorgen worden gedeeld
en actie volgt, hoe beter. Dit
maakt hulp dichtbij in de leefomgeving van een kind beter
mogelijk.

Op 1 augustus 2014 is de Wet
Passend Onderwijs ingevoerd.
Net als in de nieuwe Jeugdwet
is een goede verbinding tussen
gezin, school en zorg een belangrijk onderdeel. Ester Schrijver is intern begeleider (IB’er) op
de brede school Antonius in De
Vecht : “Passend Onderwijs is kijken naar de beste plek voor elk
kind.”

school. Voor de kinderen een
veilige en vertrouwde omgeving.
Wij als verpleegkundigen gaan in
het gezondheidszonderzoek in
gesprek met ouders en kinderen.
Ze kijken naar de totale ontwikkeling van een kind. De GGD is
er voor kinderen, ouders en de
leerkrachten. Marja: “Als het met
het leren niet zo lekker gaat, kan
dat aan heel veel dingen liggen.”

Samen breder kijken

Gezond en vrolijk

Inmiddels zijn er in Voorst al allerlei stappen gezet om die verbindingen tussen gezin, school
en zorg te leggen en te verstevigen. De schoolverpleegkundige
van de GGD en de maatschappelijk werker van Verián maken inmiddels deel uit van het
zorgteam op elke basisschool
in Voorst. IB’er Ester: “Wat we op
school zien aan het gedrag van
een kind kan ook thuis tot zorgen leiden. Met een team, waarin
naast leerkrachten ook andere
professionals zitten, kunnen we
breder meekijken met ouders
om samen over mogelijke oplossingen te praten, elkaar te
ondersteunen en de begeleiding
te optimaliseren. Sinds kort is er
ook een onderwijscoach. Die ondersteunt de leerkrachten en het
team. Ook is er een vast lijntje
naar bijvoorbeeld fysiotherapie
of logopedie, als dat voor een
kind nodig is. Daarmee is er hulp
dichtbij, in de schoolomgeving
van het kind. En door de korte
lijnen weten we snel de juiste
weg.”

Ester combineert haar werk
als IB’er met lesgeven, want de
Antonius is een kleine school.
Ester: “Ik zit in het zorgteam,
ben bij de zorggesprekken met
leerkracht en ouders en heb
contacten met instanties en professionals. Ik vind het heel ﬁjn
om te zien dat als je samen met

 Wat is de rol van school bij Passend Onderwijs?

 Zorgteam of zorgoverleg op basisschool

Elke basisschool in Voorst heeft een zorgteam of zorgoverleg.
Leerkrachten, IB’er, onderwijscoach, maatschappelijk werker
en jeugdverpleegkundige praten met elkaar over hoe het op
school gaat en of er kinderen zijn waarover ze zorgen hebben.
Dat wordt gedeeld met de ouders. Als het een lichte vraag is,
dan kan de jeugdverpleegkundige de ouders vaak in een paar
gesprekken verder helpen. Is er meer aan de hand in het gezin,
zoals bij ﬁnanciële problemen of een dreigende scheiding, dan
kan de maatschappelijke werker ondersteunen. Is er gespecialiseerde ondersteuning voor het kind nodig, zoals logopedie? Zorg dichtbij
Dan weet het zorgteam de weg in de gemeente om die in te Jeugdverpleegkundige van de
schakelen.
GGD Marja Oosterwijk ziet al
meer dan 10 jaar basisschoolkinderen in Voorst: ”Kinderen zijn
altijd zichzelf, dat vind ik zo leuk
aan mijn werk. Mijn bezoek aan
scholen met al die verschillende
kinderen maakt elk dag weer anders.” Marja ziet vanaf dit schooljaar de 5- en 6-jarigen in Voorst
voor een gezondheidsonderzoek
en houdt open spreekuren. “We
werken als GGD steeds meer op

ouders een passend plan kunt
maken voor hun kind, het daarna vaak een stuk beter gaat.
Voor ouders is het prettig dat
ze op een plek waar hun kind
elke dag is als dat nodig is extra steun kunnen krijgen, zodat
hun kind gezond en vrolijk kan
opgroeien.”
Heeft u vragen over de (uitvoering van de) Jeugdwet en Passend Onderwijs in Voorst? Dan
kunt u kijken op www.voorst.
nl/actueel onder ‘Veranderingen Jeugdwet, Wmo en Participatiewet’. Heeft u opvoed- of
opgroeivragen? Kijk dan ook
eens op www.cjgvoorst.nl, of
kom naar het inloopspreekuur
of maak een afspraak bij het
CJG.

“Hulp dichtbij in de schoolomgeving van een kind.”

 Inspraak Participatiewet en PGB
invulling van de 'tegenpresVan 11 september tot en met 9
tatie',
cliëntenparticipatie,
oktober 2014 kunt u inspreken
enz.
op:
 7 verordeingen waarin staat  Beleidsnotitie over het Persoonsgebonden
budget
hoe Voorst de Participatie(PGB) vanaf 2015.
wet gaat uitvoeren. De verordeningen gaan over de
wijze van re-integreren, de U kunt inspreken door een brief

of mail te sturen aan het college van B&W: Postbus 9000,
7390 HA Twello of gemeente@
voorst.nl
De conceptverordeningen en
de PGB notitie vindt u op www.
voorst.nl

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 37: 10-09-2014

De gemeente Voorst geeft alle oﬃciële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek
geordend, 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.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Avervoordseweg 32 in Terwolde-De Vecht

Fancy fair op 3 oktober 2014 van 15.00 uur tot 21.00 uur

Vergunning verleend*

Z-14-02645_2014-38764

Twello

Verkoopactie oliebollen door muziekvereniging Cadenza van Vergunning verleend*
8 t/m 13 december 2014

Z-14-02754_2014-37744

Maiscross op 25 oktober 2014 van 10.00 uur tot 22.00 uur

Vergunning verleend*

Z-14-02404_2014-38478

Aronskelk 9 en 11 in Twello

Bouwen twee-onder-één-kap woning

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2014-382

Avervoordseweg 14 in Terwolde

Herbouwen woonboerderij

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2014-303

Beelelaan 6 in Voorst

Plaatsen tunnelkas, carport en gaashekwerk

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2014-339

Binnenweg 27 in Twello

Aanleggen inrit

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2014-477

Binnenweg 37 in Twello

Kappen 1 eik en 1 beuk

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2014-417

Burg. Crommelinstr 11 in Twello

Bouwen woning

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2014-358

Dijkhuizenweg 40 in Nijbroek

Bouwen woning

Proceduretermijn verlengd*

Z-HZ_WABO-2014-419

Diverse locaties in gemeente Voorst kad.nr.:
TLO00B4349, TLO00B4346 en TLO00B7088

Renoveren van daken

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2014-458

Dorpsstraat 25 in Wilp

Vergroten woning

Proceduretermijn verlengd*

Z-HZ_WABO-2014-376

Houtwalstraat (kad. Voorst C 1246) in Voorst

Realiseren vispassage

Proceduretermijn verlengd

Z-HZ_WABO-2014-411

Kerklaan ong. (kad. TLO B 8085) in Twello

Kappen 4 moeraseiken en 1 zomereik t.b.v. herinrichting
parkeerplaats S.V. Voorwaarts

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2014-478

Middendijk 10 in Nijbroek

Bouwen bijgebouw

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2014-472

Nijenbeekseweg (kad. Voorst C 1164) in Voorst

Consolideren ruïne De Nijenbeek

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2014-467

Oude Rijksstraatweg t.h.v. huisnrs. 51-55 in
Twello

Kappen 2 Amerikaanse eiken

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2014-468

Polveensweg 21 in Klarenbeek

Verbouwen bedrijfswoning

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2014-479

Rijksweg A1 De Paal 931 in Wilp

Plaatsen betaalautomaat

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2014-469

Schubertstraat 1 in Twello

Veranderen bad-/slaapkamer in garage/berging

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2014-476

Veilingstraat 53 in Twello

Verbouwen/uitbreiden woning

Proceduretermijn verlengd*

Z-HZ_WABO-2014-412

Vloeddijk 3 in Nijbroek

Plaatsen SFS-foliebassin

Proceduretermijn verlengd*

Z-HZ_WABO-2014-414

Voorsterklei (Voorst L 49) in Voorst

Bouwen mestsilo

Proceduretermijn verlengd*

Z-HZ_WABO-2014-428

Deventerweg 13 in Voorst

Slopen ligboxenstal en gedeeltelijk slopen bijgebouwen

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2014-484

Deventerweg 17 in Voorst

Gedeeltelijk slopen landbouwschuur

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2014-482

Haanstraat 6 in Voorst

Slopen bijgebouwen

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2014-483

Middendijk 10 in Nijbroek

Slopen bijgebouwen

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2014-471

Parkelerweg 13 in Twello

Demonteren kas

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2014-480

Wellenbergweg 4 in Voorst

Slopen woning met opstallen voor het project ‘Ruimte voor
de rivier’

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2014-475

Gemeente Voorst

Conceptverordeningen Participatiewet

Behandeling

Z-14-02912_2014-38870

Gemeente Voorst

Concept uitgangspuntennotitie persoonsgebonden budget

Behandeling

Z-14-02816_2014-38863

Algemene plaatselijke verordening

Evenementenvergunning
Bandijk (t.h.v. huisnr. 53) in Terwolde
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Verordeningen

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het college
van B&W of de burgemeester
kan een belanghebbende bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders (of de burgemeester, afhankelijk van degene die het
besluit heeft genomen), Postbus 9000, 7390 HA Twello,
binnen zes weken na de datum
van verzending van het besluit
aan de aanvrager.

Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van
het besluit kunt u bellen met
(0571) 27 99 11. Omdat een bezwaarschrift geen schorsende
werking heeft, kan tevens een
verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht aan: de
voorzieningenrechter van de
Rechtbank Gelderland, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.

 Maandag 15 september 2014
vindt er een mandaatvergadering van de welstandscommissie
plaats.

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

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

Plaats:

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

De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot
12.15 uur, telefoonnummer
(0571) 27 93 37.

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

De agenda (met daarin de lijst Het beoordelen van nieuwe aanmet te behandelen bouwplan- vragen kost veel tijd. Houdt u

voorstwijzer
Open Monumentendag 2014

gemeenteraad
 Openbare vergadering gemeenteraad maandag
15 september 2014, 19.30 uur (gemeentehuis Twello)
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de rondetafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
a. Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 september 2014 [besluit]
b. Bestemmingsplan Benedenste Kruisweg 13, Nijbroek [besluit]
c. Bestemmingsplan Bandijk 7, Terwolde [besluit]
d. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Middendijk 34, Nijbroek [besluit]]
e. Bestemmingsplan Binnenweg 11a / 17, Wilp [besluit]
f. Bestemmingsplan Binnenweg 29 en 31, Twello [besluit]
g. Verordening elektronische kennisgeving Voorst [besluit]
h. Verordening basisregistratie personen Voorst 2014 [besluit]
i. Regionale Uitvoeringsnota Zorg voor Jeugd 2015 – 2016 [1e debatronde]
j. Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang [ﬁnaal debat]
k. Bestemmingsplan VAR 2013 [ﬁnaal debat]
l. Overname zonnepanelen [ﬁnaal debat]
m. Windenergie in de gemeente Voorst [ﬁnaal debat]
n. Woningbouwprogrammering in de regio [ﬁnaal debat]
o. Concept veiligheidsstrategie 2015 - 2018 en ontwerpmeerjarenbeleidsplan politie 2015 2018 [voorhang, 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
vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het ﬁnale debat is gevoerd
en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

Op zaterdag 13 september is in de gemeente Voorst de Open Monumentendag. Het thema in de gemeente Voorst is, evenals het landelijke thema, ‘Op reis’.

Startschot met van Dis op de Kleine Noordijk
Na de oﬃciële opening van Open Monumentendag 2014 op donderdag 11 september (alleen voor genodigden) houdt reisverhalenschrijver Adriaan van Dis een signeersessie. Alle inwoners van de
gemeente Voorst zijn hierbij welkom tussen 17.00 uur en 18.00 op
de Kleine Noordijk in Twello. Boekhandel Oonk is hierbij aanwezig
en verkoopt een aantal titels uit het oeuvre van Adriaan van Dis.
(ingang H.W. Iordensweg 89, hier is parkeergelegenheid)

Expositie door OKV in de Kunstkring Voorst
De Oudheidkundige Kring Voorst heeft speciaal voor Open Monumentendag een expositie ‘Pleisterplaatsen’ ingericht in de Kunstkring Voorst. De expositie ‘Pleisterplaatsen’ is op Open Monumentendag 13 september te bezichtigen van 9.30 uur tot 17.00 uur bij
de Kunstkring, Dorpsstraat 11a (ingang serre aan de oostkant).

Meer informatie
Een folder met het programma van Open Monumentendag 2014 in
de gemeente Voorst is verkrijgbaar op het gemeentehuis, bij andere openbare gebouwen en de OKV. Voor Open Monumentendag
2014 in de gemeente Voorst is een wandel/ﬁetsroute gemaakt. De
route is samengesteld aan de hand van de eerste bewegwijzerde
ANWB-route uit 1926 en leidt u naar tal van monumenten. De route
is tegen een kleine vergoeding te koop bij het gemeentehuis. Op
www.voorst.nl/toerisme/open-monumentendag-2014 staat meer
informatie en kunt u een digitale versie van de folder en de wandel/
ﬁetsroute downloaden.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de vergaderstukken
te komen op www.voorst.nl. U kunt deze inzien op de website via
voorst.notudoc.nl of via de (gratis) app Politiek Archief. De stukken liggen ook
ter inzage in het gemeentehuis.
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-tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
15 september 19.30 uur
22 september 19.30 uur
30 september 19.00 uur
6 oktober 19.30 uur

Raadsvergadering
Ronde-tafelgesprekken
Kennismaking / inloop
Voorster Politiek
Raadsvergadering

raadzaal gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello
fractieingang
gemeentehuis Twello
raadzaal gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de
raadsleden. Het adres van de raad is: Postbus 9000, 7390 HA Twello; e-mail:
raad@voorst.nl, twitter: @RaadVoorst.
Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriﬃer, Bernadette Jansen (0571) 279 217.
Ook kunt u 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.

Subsidie woningisolatie nog in 2014 aanvragen
Provincie Gelderland stelt geld beschikbaar aan gemeenten om woningisolatie te subsidiëren. Woningeigenaren kunnen via hun eigen
gemeente een subsidie van maximaal € 500,= aanvragen. De subsidieaanvraag voor woningisolatie is mogelijk tot eind 2014.

Geen maximale WOZ-waarde
Behalve subsidie voor gevel-, vloer- of dakisolatie kan sinds 2013
ook subsidie verstrekt worden voor de vervanging van glas door
HR++glas. Ook geldt er vanaf 2013 geen maximale WOZ-waarde
meer zoals in het verleden het geval was. Sinds 1 januari 2014 is
bovendien de voorwaarde vervallen dat de woning vóór 1980 gebouwd moet zijn.

Voorwaarden





trouwen
in voorst

www.voorst.nl



Gemeenten voeren de regeling uit. De provincie geeft geen directe subsidie aan bewoners.
De subsidie is maximaal 1/3 van de kosten en bedraagt maximaal € 500,=. Als zes of meer woningeigenaren in dezelfde gemeente gelijktijdig (voorzien van een lijst) de aanvraag indienen
is de subsidie maximaal 1/3 van de kosten en bedraagt maximaal € 750,= (burenbonus).
De subsidie geldt alleen voor isolatie van het dak, de gevel en de
vloer en voor vervanging van glas door HR++glas.
Regulier onderhoud wordt niet gesubsidieerd.

Voordelen van woningisolatie





Directe besparing tot 30% op energiekosten.
Kosten van isoleren verdienen zichzelf meestal binnen 3 tot 5
jaar terug.
Warm in de winter en koel in de zomer.
Structureel minder stookkosten.

Meer informatie: www.voorst.nl

Woensdag 10 september 2014
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Roken, drinken, blowen? Daar kun je als ouders iets aan doen!
delijker het is. Het kabinet heeft daarom de leeftijd om
alcohol te kopen vanaf januari dit jaar naar 18 jaar verhoogd.
Uit onderzoek1 blijkt dat in de vierde klas 40% van de
jongeren in de afgelopen vier weken alcohol drinkt, 15%
dagelijks rookt en 16% weleens softdrugs gebruikt. Ouders weten vaak wel dat hun zoon of dochter drinkt,
maar denken dat de hoeveelheid mee valt. Als jongeren echter alcohol drinken, drinken ze al snel meerdere
glazen
per keer. Lang niet alle kinderen vertellen hun
Extra schadelijk voor kinderen
ouders
dat
zij wel eens roken of blowen.
Middelengebruik neemt snel toe op het voortgezet onderwijs. Voor kinderen zijn genotmiddelen extra schadelijk, omdat ze nog volop in de groei zijn en de ontwik- Geen alcohol onder de 18
keling van de hersenen verstoord kan raken.
De gemeente Voorst is samen met diverse organisaties
Het is de belangrijkste reden waarom de leeftijdsgren- bezig om het alcoholgebruik onder jongeren terug te
zen voor alcohol en tabak per 2014 naar 18 jaar zijn dringen. Wij ondersteunen het landelijk advies om het
gegaan; dit was al de leeftijdsgrens voor cannabis (hasj drankgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stelen wiet).
len, tot in ieder geval de wettelijke 18 jaar.
Een nieuw schooljaar is net gestart. Voor veel eerste klassers betekent dat een spannende tijd. Nieuwe
school, nieuwe vrienden, maar ook nieuwe verleidingen. Wat zeg je als brugklasser op een feest, kamp of
in een tussenuur als je een sigaret, bier of jointje krijgt
aangeboden? Zeg je dan nee? En als je in de tweede of
derde zit? Als ouder wil je uiteraard dat je kind weerbaar
is en nee zegt.

Hoe jonger, hoe schadelijker

Verbieden werkt

Van alle nieuwe ervaringen van jongeren, kan alcohol
drinken er één zijn. In Nederland drinken jongeren op
vroege leeftijd en zij drinken erg veel. Alcohol verstoort
echter hun ontwikkeling en dat kan van invloed zijn op
het karakter en het gedrag van je kind. Ook kan dit hun
groei en schoolprestaties beïnvloeden.
De hersenen ontwikkelen zich namelijk tot het 24e jaar.
Hoe jonger je kind begint alcohol te drinken, hoe scha-

Om dit te bereiken is jouw rol als ouder zeer belangrijk.
Onderzoek wijst uit dat ouders meer invloed hebben op
het alcoholgebruik van hun kind dan ze denken. Het is
van belang om met je kind te praten over de werking
en nadelen van alcoholgebruik en duidelijke regels te
stellen. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren behoefte
hebben aan duidelijke sturing en dat verbieden werkt!
Wissel ervaringen uit met andere ouders, zij zitten in de-

zelfde situatie. Spreek daarom af dat je kind tot zijn 18e
niet drinkt, om zijn gezondheid te beschermen. Je kunt
ook uitleggen dat hij een boete riskeert als hij alcohol
bij zich heeft in een openbare ruimte.

Informatie
Heb je vragen of ben je op zoek naar persoonlijke ondersteuning? Voor al je vragen over het opvoeden en
opgroeien van je kind kun je terecht bij het CJG: www.
cjgvoorst.nl
www.hoepakjijdataan.nl : concrete tips en videofilmpjes
over gesprekken met je kind. De folder ‘Hoe pak jij dat
aan’ is verkrijgbaar via minderdrinken@ggdnog.nl
Dit is een artikel in het kader van de gemeentelijke inzet om het
genotmiddelengebruik van de jeugd te matigen, samen met andere
gemeenten, politie, Halt,
IrisZorg, Tactus, GGD
Noord- en Oost-Gelderland
en plaatselijke partners.

. E-MOVO: Elektronische Monitor en
Voorlichting van jongeren in klas 2 en
4 van het voortgezet onderwijs; GGD
Noord-en Oost-Gelderland, Apeldoorn;
2011
1
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond

17.00 - 20.00 uur

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

Op een luie zondagmiddag

Bestuursleden namen de cheque in ontvangst.
TWELLO.- Als bestuurslid van Gered Gereedschap Voorst kom je er na
een aantal jaren vanzelf wel achter
dat er allerlei werkzaamheden op
je af komen, zoals in mijn geval het
verzorgen van de PR, het ophalen
van ingezameld oud gereedschap,
het regelmatig her en der vandaan
halen van allerlei soorten oude naaimachines, hand-,trap- elektrisch- en
deze week nog een loeizware industrienaaimachine. Ik doe het graag
hoor, maar je mag de spullen zelf
ook inleveren bij diverse inzamelpunten van GG Voorst zoals bij Multimate Klunder in Twello, Vorderman in Terwolde, Sarink in Voorst,
Buitenhuis in Klarenbeek, Bonhof
in Wilp Achterhoek. Is het te veel,
of te zwaar, dan kunt u altijd een

van de bestuursleden van GG Voorst
bellen of mailen en komen we het
ophalen. Wat ook een mogelijkheid
is, is het brengen van uw oude gereedschap of naaimachine naar ons
werkplaatsje aan de Voordersteeg 12
bij de familie Winterman, dan kunt
u gelijk eens even zien wat we daar
presteren met zo’n 33 vrijwilligers
op maandagmorgen en donderdag
(in de wintermaanden de hele dag).
Gelukkig zijn ze niet alle 33 tegelijk
aanwezig, (sommigen werken zelfs
thuis) anders zou het koffiezetten
(wat ook een taak is van de bestuursleden) teveel en te duur worden.
Jaarlijks knappen we met deze club
vrijwilligers zo,n 10.000 stuks oud
gereedschap en zo’n 120 naaimachines op voor projecten in Derde-

wereldlanden.Het moge duidelijk
zijn dat, ondanks dat we veel met
een gesloten portemonnee weten te
regelen, er wel degelijk behoorlijk
wat kosten zijn om deze club draaiende te houden, en de projecten af
te kunnen ronden (wat denkt u van
een chronisch gebrek aan boortjes
bij de boormachines, naalden bij de
naaimachines, zaagjes voor de ijzerzagen, etc.). Daarom was het des te
leuker, dat op een luie zondagmiddag, een gedeelte van het bestuur
van GG Voorst zich om 16.00 uur
diende te melden bij de 100 van
Pampus om onder het genot van
een steenkoud pilsje een bedrag van
€ 250.00 op te komen halen. Dit bedrag was de opbrengst van het Rad
van Avontuur, gedraaid tijdens de
100 van Pampus in 2013. We werden hartelijk ontvangen door Nicole
Janssen en Annemiek Barmentloo
van Pampus die ietwat pips en
hees van het nachtelijk doorhalen,
zelfs nog de moeite namen om ons
een uitgebreide rondleiding door
de schitterende oude boerderij van
Pampus te geven. Pampus, hartstikke bedankt namens Gered Gereedschap Voorst. Mocht u nu ook de
behoefte voelen om ons eens uit die
luie stoel te trekken op zondagmiddag of welke middag dan ook, neemt
u dan eens contact op met een van
de onderstaande bestuursleden, of
kom eens kijken bij onze werkplaats.
Cees Verwaaijen (PR) (055) 323 20
93 c.verwaaijen5@upcmail.nl
Willy Wilbrink (Voorzitter) (0575)
50 13 37 grootsoeren@hetnet.nl
Gerard Bierman (Secretaris) (0575)
47 65 06 gmbierman@hetnet.
nl
Sjraar Zegers (Penningmeester) (0571) 27 33 46 sjraar.zegers@
kpnmai.nl Piet Winterman (Bestuurslid) (0575) 50 10 12.

www.twitter.com/gemeente_voorst
www.facebook.com/gemeentevoorst

Expositie Riet Oldenboom
TWELLO.- In de maand september exposeert Riet Oldenboom in de bibliotheek van Twello met haar foto’s. Riet is in het dagelijkse leven dialyseverpleegkundige in het Deventer Ziekenhuis en fotografie is haar passie
geworden. Ze is afgestudeerd aan de Fotovakschool en legt zich nu toe op
de uitvaartfotografie. Daarnaast staat ze graag stil in de natuur, kijkt om
zich heen, geniet van de rust en de pracht. Dit komt ook tot uiting in haar
zwart/wit beelden: de rust, de verstilling maar daarnaast ook de kracht en
de zachtheid van water en wolken. In de vitrines kunt u haar troostkaarten
bekijken en tevens foto’s en albums met betrekking tot de uitvaartfotografie.
Meer informatie kunt u vinden op www.rietoldenboom.nl

Lezing: verliefd,
verloofd, getrouwd

Trouwfoto uit 1953 van het echtpaar Mulder.
VOORST.- Op donderdag 25 september 2014 houdt de OKV weer een lezing. De lezing wordt gegeven door Arie Niks en Ina Timmer. Timmer is
buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand in enkele gemeenten en
heeft al meer dan 3000 huwelijken gesloten. Zij vertelt over de geschiedenis
van het huwelijk. Wat had Karel de Grote daar mee te maken? En wat heeft
een vroegere paus voor invloed gehad? Allerlei wetenswaardigheden komen
aan de orde. Kleding van vroeger en nu, koppelen, het huwelijksbootje, de
bruidstaart enzovoort. Ook zal zij vertellen over de dagelijkse praktijk en
haar bijzondere ervaringen van haar bijzondere ambt. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen is het een boeiend onderwerp leert de ervaring.
U kunt oude trouwfoto’s meenemen! De lezing wordt gehouden in Dorpshuis in Voorst. Aanvang van de lezing is om 20.00 uur en de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Niet-leden betalen €5.00, leden hebben gratis toegang.

Hove
Ho
veni
eni
nier
e s | Boo
er
oomv
mv
verzo
zorg
org
rgin
ing
in
g | Kwek
eker
ker
erijijj | Ci
Civi
viel
ele
le werk
rken
ken
e | Gro
roen
envo
en
voor
vo
orzi
or
zien
zi
enin
en
ing
in
g
Bent u uitgekeken op uw huidige tuin? Altijd al gedroomd van een prachtige siervijver? Kan uw bedrijf wel een sfeervolle buitenruimte gebruiken? Of bent u op zoek
naar een vakkundige hovenier en/of groenvoorziener
voor het realiseren van uw groenproject?
Voor al uw groene wensen bent u bij Ter Riele aan het juiste
ste adres!
Wij realiseren al meer dan vijfentwintig jaar de meest uiteenlopende
pende
e
groene wensen. Dit succes danken wij aan aan het continue
e
leveren van topkwaliteit en een uitstekende service.
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Denk aan de 6% BTW Regeling
voor woningen van 2 jaar en ouder
Schildersbedrijf Eekhuis
Nijverheidsstraat 17
7391 ZT Twello
T (0571) 271481
F 0571) 276213
E info@eekhuis.nl
W www.eekhuis.nl
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www.vdbelta

 AAN- EN VERBOUWINGEN

0571 - 84 18 66

 MACHINAAL TIMMERWERK
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Dorpsstraat
Telefoon (057
info@vdbelta
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 RESTAURATIE
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Wij voe
Behoed
Kennen
Wij we
Scherp

Koppelstraat 35, 7391 AK Twello
[T] (0571) 270049

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

[F] (0571) 270549
[I] www.koerkamp.nl
[E] info@koerkamp.nl

WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL

31 dec. 2014

Natuurlijk!
detuinenvanbosch.nl
Hoveniersbedrijf
Koppelstraat 42 - 7391 AK Twello - T 0571 27 04 73
info@detuinenvanbosch.nl - volg ons:

(ET GEHEIM VAN STRAK SCHILDERWERK
+WALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

e aankoopprijs van
e woning!

breid advies tijdens bezichtiging(en)
eren namens u de onderhandelingen
den u voor verborgen gebreken
n de lokale markt
erken onafhankelijk en deskundig
pe courtage

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

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

s VERF s BEHANG
s RAAMDECORATIE
s GORDIJNEN s VLOEREN

Luxe woningbouw
Aan- en verbouw
Complete badkamers

n u graag meer over onze aankoopbegeleiding.
voor een vrijblijvende afspraak.

Utiliteitsbouw
Restauratie

19, 7391 DC Twello
71) 27 11 00
aankoopmakelaars.nl

Waarmee kunnen
wij u van dienst zijn?

aankoopmakelaars.nl

De kwaliteitsbouwers
van Horstink maken het!

Onderhoud
| J.W. Frisostraat 15
| 7391 DJ Twello
| Tel 0571 - 27 14 83
| Fax 0571 - 27 10 36
| info@horstink-twello.nl

www.kwaliteitsbouwers.nl

VERHUIZINGEN, INBOEDELOPSLAG
EN MEUBELMONTAGE

Tapijt

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte

Gordijnen
Vloeren

VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl
Twello/Terwolde 0571-29 08 18

OSKAR

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

Zonwering
Bedtextiel

ZZZ&QO
Gemarineerde
Schouderkarbonade

kilo ............................................................................................................................................

Runderlappen

kilo ............................................................................................................................................

Dordogne of Piri-Piri steaks

kilo ............................................................................................................................................

Tirolerspekrollade
100 gram
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Concert ‘The Oldtime Stringband’ in de kerk
TERWOLDE.- Op zaterdag, 27
september a.s. komt de blue grass
band ‘The Oldtime Stringband’
uit Noord-Holland optreden in de
dorpskerk van Terwolde. De muziek die de band maakt, bestaat uit
een mix van country, folk en cajun
(Louisiana) uit vroegere tijden, maar
ook uit eigen nummers. Deze zijn
geschreven door de zangeres, Shelly O’Day, een Amerikaanse van geboorte. De leider van de band is Ton
Knol. De band wil met veel plezier
met een vleugje humor haar muziek
vertolken en het publiek vermaken.
Naast de gitaren wordt op viool,
contrabas, banjo, wasbord en soms
op een zingende zaag gespeeld. Zie
ook www.theoldtimestringband.nl
De avond begint om 20.00 uur. De
entree is EUR 10,00 in de voorverkoop. In de pauze krijgt men een
gratis kopje koffie/thee. De netto
opbrengst gaat naar het orgelfonds
van de kerk teneinde het prachtige
orgel in stand te kunnen houden.
“Muziek Voor Muziek” dus. Kaarten
kunnen nu al gereserveerd worden
bij Jan en Minie de Weerd (0571) 29
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18 88. Email: Kraay.wh@hotmail.
com Reserveer tijdig (vóór zondag,
21 september a.s.) in verband met
het beperkte aantal plaatsen.
Het leidt geen twijfel dat Jan en Minie de Weerd, die een neusje hebben
voor het ontdekken van muzikale
talenten in binnen en buitenland,
met het binnenhalen van deze eigenzinnig spelende en puur plezier uitstralende blue grass/country
groep weer een gouden greep hebben gedaan. Bij het contracteren

van voorgaande muzikanten en/
of bands uit verschillende sectoren
van de muziekwereld, bleken de
muzikanten naderhand zo snel door
te stoten naar de top van hun sector,
dat opnieuw contracteren financieel
niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Ook bij de ‘Oldtime Stringband’ verwachten de De Weerds op
korte termijn een supersnelle ontwikkeling. Mooi is dan ook in dat
geval dat een binnenkort zeer beroemde band zich óók in Terwolde
heeft warmgelopen. Daarbij spelen
niet alleen de virtuositeit van de
muzikanten een belangrijke rol, zoals iedere betrokkene weet, bieden
de omstandigheden in de Terwoldse
Cosmas en Damianus kerk ook een
bijzonder positieve bijdrage. De
akoestiek van de kerk is beroemd,
de middeleeuwse ambiance onovertroffen en als het gebruikelijke
publiek weer aanschuift, dan hebben de muzikanten ook op dat terrein niets te klagen. De Terwoldse
muziekliefhebbers zijn over het algemeen kritisch van aard, maar ook
zeer enthousiast.

Stichting IJsselhoeven daagt
creatieve jongeren uit
TERWOLDE.- Stichting IJsselhoeven daagt kinderen en jongeren uit de hele
IJsselstreek uit om een eigen IJsselcreatie te maken met als thema: “De IJssel
van mij!” Het mag van alles zijn: verhalen, bouwwerk, schilderij, tekening,
muziek, fotografie, film, gedicht, strip, rap. Onderwerp dient te zijn: de IJssel
in de brede zin van het woord: de typische steden, boerderijen, dijken, natuur, cultuur etc. Er zijn 3 leeftijdscategorieën: 6 - 12 jaar (basisonderwijs),
12-18 jaar (voortgezet onderwijs) en 18 - 25 jaar. Insturen kan tot 1 oktober.
Een deskundige jury beoordeelt de kunstwerken. De prijs bestaat uit een
workshop bij een professional (kunstenaar) in de gekozen discipline. De
beste 15 deelnemers aan de kunstwedstrijd per leeftijdscategorie mogen op
zaterdagmiddag 18 oktober met 1 gast meevaren op een boot over de IJssel.
Op de boot vindt tijdens een feestelijk programma de prijsuitreiking plaats.
De boot vertrekt vanuit Zutphen (en komt daar ook weer terug).
Kunstwerken kunnen, voorzien van naam, adres, telefoonnummer, emailadres en leeftijd, opgestuurd worden naar: Stichting IJsselhoeven, Damshoekweg 2, 8121 SB Olst - Den Nul. (Of ingeleverd worden op de adressen
die op www.ijsselhoeven.nl vermeld staan).
Deze kunstwedstrijd vormt onderdeel van een reeks van activiteiten die
plaatsvindt in het weekend van vrijdag 17 oktober tot zondag 19 oktober
2014 op het gebied van kunst en cultuur. Alles met als centraal thema De
IJssel & op verschillende locaties langs de IJssel. Zo is er op vrijdagmiddag
een congres voor deskundigen, op zaterdagavond een prelude van de IJsselbiënnale en zondagochtend een bijzondere ontmoeting met de mystieke
IJssel. Meer over de andere activiteiten in het IJsselweekend is te vinden op
http://.nl/activiteiten/ijssel-weekend

SPECIALIST IN
MODEARTIKELEN
Meer informatie? www.axiconcepts.nl
Twelloseweg 79D Terwolde • 0571 - 291050

Zandpoort 5 | 7411 BL | Deventer | Tel: 06 1482 8898

6 OF 12 KM.
HARDLOPEN
WANDELEN

ROLSTOELVRIENDELIJK
www.garagedesmederij.nl
Voor betaalbaar onderhoud aan uw auto en oldtimer

Met liefde kan alles...

Deventerweg 5, 7396 AX Terwolde
www.wildkamp.nl
Openingsjden:
maandag t/m vrijdag 7:30u t/m 17:30u
zaterdag
8:30u t/m 12:30u

GEORGANISEERD
RONDE VAN TERWOLDE WORDT
DOOR STICHTING TAMARA.
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Hakken, steken kneden en vijlen en voilá
TERWOLDE.- Op het Grote Blokhuis in Terwolde is afgelopen
weekeind weer een open dag georganiseerd door instructrice Ineke
Keesom en haar leerlingen. Het was
de bedoeling dat adspirant beeldhouwers kennis konden nemen van
het werk, de methodes en het plezier van het beeldend scheppen. Dat
kwam, mede door de schitterende
omstandigheden, helemaal goed.
Velen wisten de weg naar het Grote
Blokhuis te vinden. Dat was niet alleen voor de aankomende beeldende
kunstenaars interessant. Het Grote
Blokhuis blijkt de bezoekers van het
erf zoveel meer te bieden aan planten, dieren, historie en vooral sfeer.
Met name die sfeer is een grote inspiratiebron voor de kunstenaars
die op het erf met hamer en beitel,
schraapijzers, raspen en vooral veel
schuurpapier aan de slag gaan. Voor
de geïnteresseerde leek waren niet
alleen de absoluut professioneel gemaakte en afgewerkte werkstukken
een genot voor het oog, vooral ook
de bezieling van de beeldhouwers
sprak tot de verbeelding.

Ineke Keesom liet aan de bezoekers
zien welke onverwachte structuren
er in verschillende steensoorten
verborgen zitten. “Het is dan aan
de beeldhouwer om die structuren
zichtbaar te maken, de kleuren tot
leven te brengen en dat geheel in
de gewenste vorm te beitelen” aldus Ineke. “Er wordt gewerkt met
steensoorten vanuit de hele wereld,
waarbij vooral serpentijn uit Brazilië
vaak voor ongelofelijke verrassingen
ten aanzien van de inhoud van de
steen zorgt. Om die verrassingen
naar buiten te krijgen, is niet alleen
de vaardige hand van de steenhouwer nodig, maar moet, voor een fraai
resultaat, ook oeverloos worden geschuurd en geschaafd” vervolgt zij.
Dat is absoluut waar, want de beelden die “af” zijn, spreken voor zich.
Er waren op dat gebied voorbeelden
van allerlei vormen van beeldmateriaal, figuratief en non-figuratief,
maar ook stenen die tot sieraden
waren bewerkt en vervolgens al of
niet met edelmetaal waren bekleed.
Voor de liefhebber van mooie dingen een luilekkerland en voor de

echte beeldhouwer een walhalla van
zweet en inspiratie.
Verschillende leerlingen waren op
hun eigen wijze op verschillende
plaatsen hard aan het werk om de
bezoekers te tonen dat het omvormen van een ruw stuk steen niet
zomaar uit de losse pols gebeurd.
Eén van de beeldhouwsters die een
duidelijk voorbeeld was voor dat
begrip van ‘in het zweet des aanschijns scheppend bezig zijn’, was
Irma Aalbers, die begonnen was met
een groot rotsblok en die daar splinter na splinter had afgewerkt tot ze
uiteindelijk een gordiaanse knoop
had overgehouden die nu nog aalglad moest worden afgewerkt. Een
schitterend resultaat, van vele uren
ingespannen arbeid. Bij een andere
opstelling demonstreerde Ineke Keesom zelf hoe van was de meest frêle
figuren konden worden gekneed.
Het fraaie aan onder andere die techniek bestaat dan weer in de verschillende combinatie mogelijkheden
met andere vormen van beeldend
werken.
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Autosterrit BAZO
Buurtvereniging BAZO heeft het
voornemen om op zondag 14 september haar jaarlijkse Autosterrit te
houden. Er kan ingeschreven worden vanaf 13.00 uur. De inschrijvingskosten bedragen € 3.00 per persoon. Kinderen tot en met elf jaar €
1,50 per persoon. De rit is ongeveer
75 km lang. Het einde is gepland om
ongeveer 17.30 uur. Er wordt gestart
vanaf gebouw Samuel aan de Brinkenweg 111.

Kunststof
inzameling
De kunststofinzameling vindt een-
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maal per twee weken plaats in gebied 5, het gebied ten zuiden van
de Zutpenseweg / Nijenbeekseweg
(exclusief woningen) tot aan de gemeentegrens Apeldoorn-BrummenZutphen, opgehaald op de maandagen van 15 en 29 september.
Het afvalbedrijf verzamelt de zakken bij u in de straat. Het is de bedoeling dat u de volle afvalzak op
de inzamel dag voor 07.00 uur op
de gebruikelijke verzamelplaats
van de container aanbiedt. De zakken voor het kunststofafval zijn
gratis verkrijgbaar bij de PLUS Supermarkt Imanse, de Welkoop, in
Klein Amsterdam bij Klein Hekkelder of bij de gemeentehuis.

Spreekuur
Wijkagent
Wijkagent Cengiz Kara houdt woensdagavond, 17 september zijn maandelijkse spreekuur in Klarenbeek. Het

spreekuur is van 19.00 tot 19.30 uur
in De Kleine Zaal van Zalencentrum
De Nieuwe Zweep. De wijkagent is
naast het spreekuur ook te bereiken
via het algemene nummer van de
politie 0900-8844. Voor algemene
vragen of om verdachte zaken aan
de politie door te geven kan gebeld
worden met hetzelfde nummer. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om
op werkdagen tussen 10.00 en 12.00
uur bij het politiebureau binnen te lopen. Aangifte doen kan via 0900-8844
of via het internet: www.politie.nl. In
gevallen van spoed altijd 112 bellen.

Spreekuur
Klarenbeeks
Belang
Het bestuur van Klarenbeeks Belang
houdt maandelijks voorafgaand aan
haar vergadering een spreekuur voor
de bewoners van Klarenbeek en om-

geving. Tijdens dit spreekuur kan een
ieder terecht voor informatie, vragen
of ideeën over allerlei onderwerpen.
Klarenbeeks Belang houdt zich bezig met alle zaken die het belang van
het dorp betreffen. De website www.
klarenbeeksbelang.nl
informeert
hierover en geeft de stand van zaken
weer in al deze projecten. Ondanks
deze informatie is en blijft het persoonlijke contact tussen de Klarenbeekse burgers en het bestuur van de
belangenvereniging van grote waarde. Het eerstvolgende spreekuur is
op 17 september, van 19.30 tot 20.00
uur, in zaal 3 van De Nieuwe Zweep.
Klarenbeeks Belang is ook bereikbaar onder tel. (055) 301 18 09.

Ons Genoegen
Op donderdag 18 september, aanvang 14.00 uur, is er een soos in Ons
Gebouw aan de Woudweg 119. Voor
eventuele vragen kunt u Inge de Visser benaderen, tel. (055) 301 16 00.

Nationale
zieken
ontmoetingsdag
TEUGE-TWELLO.- Op zondag 14
september wordt wederom de Nationale Ziekendag gehouden. Het
thema is: ‘Er kan zoveel meer dan
je denkt’. Deze ontmoetingsdag
wordt georganiseerd door de Zonnebloem en de gezamenlijke kerken
en vindt plaats in het dorpshuis ‘Op
den Toega’, de Zanden 92, te Teuge
van 14.00 uur tot 17.00 uur (zaal
open 13.30 uur). Deze bijeenkomst
is vooral bestemd voor mensen met
een fysieke beperking door ziekte,
handicap of leeftijd met hun familie
of kennissen. Aan het programma
wordt verder meegewerkt door Ds.
Bassa en het koor Step by Step. Het
elkaar ontmoeten staat centraal. De
middag is kosteloos, u bent van harte welkom.

Monumentenweekend
op Landgoed Klarenbeek
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KLARENBEEK.- Op zaterdag 13 september en zondag
14 september, van 12.00 tot 17.00 uur, kunt u de Rijksmonumentale fabriekspanden bezoeken op landgoed
Klarenbeek. Verder zullen er rondleidingen gegeven
worden over het landgoed, op zaterdag 13 september
om 12.00 en om 15.00 uur en op zondag 14 september
om 14.00 uur.
Landgoed Klarenbeek
Van oudsher werd hier koper geslagen en hout bewerkt tot sigarenkistjes. Het industriële erfgoed is al
sinds het begin van de achttiende eeuw in het bezit
van de familie Krepel en heeft sindsdien altijd de
ruimte geboden aan ambachtelijkheid, vakmanschap,
creativiteit en kwaliteit. De afgelopen jaren is er hard
gewerkt aan renovatie van de panden en aanleg van
het omliggende landgoed. Met als uitgangspunt om
het landgoed een kwaliteitsimpuls te kunnen geven
en meer open te stellen voor zakelijke en particuliere
gelegenheden.
Open Monumentendagen
Op zaterdag 13 en zondag 14 september bent u in de
gelegenheid om het vernieuwde landgoed te bezoeken. In de Galerie Bij Krepel kunt u terecht voor een
kunstexpositie van Cornelis le Mair en leerlingen, een
bezoek aan de theetuin en genieten van een kopje koffie of thee en andere versnaperingen. In het Houtlab
Bij Krepel staat het ambacht houtbewerking en meubel
maken centraal, hier kunt u terecht voor een demonstratie of workshop.

TE HUUR
KANTOOR RUIMTEN,

In diverse afmetingen en ook voor andere doeleinden te gebruiken.

LOCATIE: Koppelstraat 2 te Twello

VAN 4 TOT 14 SEPTEMBER

OP EEN GROOT GEDEELTE
VAN HET ASSORTIMENT*
*Vraag naar de voorwaarden
Expert Twello
Van Ghentstraat 4, (0571) 271346

voorzien van:
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming.
- Elektra, data, alarm installatie en airco.
- Gemeenschappelijke toiletten en verblijfsruimte.
- Gemeenschappelijke server ruimte met patskast.
- Ruime parkeerplaatsen.

LOCATIE: Zonnenbergstraat 34
voorzien van:
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming.
- Elektra, data en voorziening voor airco.
- Gemeenschappelijke toiletten.
- Gemeenschappelijke server ruimte met patskast.
- Ruime parkeerplaatsen.

Zicht locaties aan doorgaande weg
naar A1 en A50

AANVAARDING IN OVERLEG

Informatie: Ben Hutten. Mail: B.Hutten44@upcmail.nl
Telefoon: 06 55 15 31 75
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Tijd voor Taal in Week voor Alfabetisering

Taallunch bieb plek voor
ontmoeting en uitwisseling
TWELLO.- Een lovenswaardig initiatief van de bibliotheek om in samenwerking met de Taalgroep en
de Vrouwenpraatgroep tijdens een
inspirerende taallunch mensen
met elkaar kennis te laten maken
en elkaars ervaringen te laten delen. Omdat lezen en schrijven essentieel is voor alle burgers, mag
er geen tijd meer verloren gaan die
besteed kan worden aan Taal, daar
zijn alle partijen het over eens.
Alette van Doorn, projectleidster
van het Voorleeshuis, vertelt enthousiast over het project, waarbij
jonge kinderen in de voorschoolse
leeftijd met een taalachterstand
wekelijks wordt voorgelezen in
hun thuissituatie door enthousiaste vrijwilligers in verschillende
gemeenten. Hierbij gaat het zowel
om Nederlandstalige als ook om anderstalige gezinnen. Graag wil zij dit
project uitbreiden in de gemeente
Voorst. Hiervoor gaat zij contacten
leggen met scholen, bibliotheken,
consultatiebureaus en logopedistes.
Via de bieb kunnen zich enthousiaste vrijwilligers aanmelden of kan
men gezinnen die in aanmerking
zouden kunnen komen opgeven.

Leesgroep

Voor iedereen die graag wil oefenen
met Taal, zowel autochtoon als allochtoon, wordt door de Vrouwenpraatgroep naast de bestaande Taalgroep een Leesgroep in het leven
geroepen. Deelnemers bepalen zélf,
welk genre boeken zij graag willen
lezen. “In hun geboorteland hebben

vrouwen vaak handwerken
geleerd en komen hier in de
bibliotheek de passende boeken tegen”, merkt Martheke
Reuzel enthousiast op en
vervolgt: “Nadat wij uit het
Kulturhus zijn verbannen,
werden we hier in de bibliotheek heel gastvrij ontvangen. En dat was geen slechte
zet, want mensen hebben de
weg naar boeken gevonden”.
Coördinator Tony de Beer
zet zich in voor dit project
en de dames van de Vrouwenpraatgroep leveren vrijwillig een bijdrage.

De Taallunch - een geweldig initiatief om elkaar te ontmoeten en
nader tot elkaar te komen
ders schromen, ervoor uit te komen
en ervaren de drempel te hoog om
zich te melden. Zij kunnen hun problemen goed verbergen en juist deze
groep moet boven water komen”, aldus Monique.

Taalpunt in de bieb

Het taalpunt is een nieuwe, laagdrempelige voorziening in de bibliotheek. Voor burgers die beter willen leren lezen en schrijven en voor
anderstalige inburgeraars, die de
Nederlandse taal moeten leren. Er is
een keuze uit gemakkelijk te lezen
boeken, luisterboeken en ook platenboeken en dvd’s over Nederland.

Herkent u de leden van deze Twellose familie?
via een beeldscherm foto’s te bekijken
die in hun bezit zijn en op adres zijn
gearchiveerd.
Uitgezochte families met een verleden zijn onder andere: Koolman, van
schoenlapper naar herenkapper en
koekjesbakker. Nijdeken – Bonhof –
Martens, drie families in Voorst. Van
Egteren - de Wilde – Roest, veldwachters in de familie. Smale - de Haan Tijhuis en Schaap, bekende namen
van oudsher. Van ’t Erve – Ganzevles –

Huisman – Engbers, een rijk verleden.
Wilt u meer weten van uw voorouders? Waar heeft de familie vroeger
gewoond? Zijn er nog foto’s van de
familie of het huis waar ze woonde?
Heeft u nog oude foto’s met onbekende familieleden? De Oudheidkundige
Kring Voorst helpt u graag: zaterdag
13 september tussen 9.30 en 17.00
uur in de serre van Dorpsstraat 11a
in Twello. Kijk op www.okvvoorst.nl
voor het laatste nieuws.

De jongeren van de Beele op bezoek bij circus Renz
VOORST.- Zondag 31 augustus zijn
de jongeren van De Beele naar een
voorstelling geweest van circus
Renz. Dit werd mogelijk gemaakt
door De Buren van de Beele. Het
heeft ze een gezellige middag opgeleverd.
Er waren gedresseerde kamelen,
paarden, honden, katten en zelfs

een leeuw en olifanten die hun kunsten vertoonden. Ook waren er acts
met acrobaten en was er de nodige
humor. Een leuk aspect was dat er
vanuit het publiek ook meegedaan
mocht worden.
Zo mochten er mensen uit het publiek op een paard klimmen en dan,
al rijdend, proberen te gaan staan.

TWELLO.- Wie wil er Buurtbuschauffeur worden bij de buurtbus vereniging Stedendriehoek? Er wordt gereden in een busje met max. 8 passagiers.
De vereniging rijdt met 3 buurtbussen, startplaatsen zijn Klarenbeek, Twello en Voorst. De route van de buurtbus Voorst - Twello – Klarenbeek – de
Maten – Wilp achterhoek - Twello. Een rij periode duurt ong. 3,5 uur dan
wordt er gereden van Twello naar Voorst v.v. en van Twello via Klarenbeek
, de Eglantier, Ecofactorij, Wilp-achterhoek naar Twello en omgekeerd. In
principe wordt er een maal per week door een chauffeur gereden. Voor de
bus van Voorst worden er vrijwilligers gevraagd voor de zaterdag. Er wordt
niet gereden op zon- en feestdagen. Ook vragen wij een coördinator voor de
bus van Twello. Heb je interesse, vraag verdere inlichtingen via telefoon 0636364744 of via email: secretaris@bbvstedendriehoek.nl

FinnComfort-dag bij
Schoenen van Rein

Laaggeletterdheid

“Je zou schrikken als je wist
hoeveel Nederlanders kunnen schrijven noch lezen”, merkt
Monique Wijnhoven op, coördinator
‘Laaggeletterdheid Lions Lezen en
Schrijven’; een initiatief van Lions
Club Oene Gelre. “Er zijn grootouders die kunnen hun kleinkinderen
niet voorlezen”, vervolgt zij, “vaak
is er sprake van ‘technische laaggeletterdheid’ en kan men woorden
in beperkte mate lezen, maar de
context ontbreekt.” Sinds een jaar
is Monique Wijnhoven bezig, via
lezingen mensen ervan bewust te
maken dat dit probleem bestaat en
hoopt dat mensen open gaan staan
voor signalen. Het is een bewuste
keuze juist autochtonen te willen
helpen en te begeleiden: “De meeste
anderstaligen zijn namelijk enthousiast en gemotiveerd Nederlands te
leren, maar laaggeletterde Nederlan-

Buurtbusvereniging
Stedendriehoek zoekt vrijwilligers

Laat uw tenen pianospelen

Genealogische dag op
Open Monumentendag
TWELLO.- Met “Families met een verleden” wil de Oudheidkundige Kring
Voorst laten zien op welke manier
u het verleden van uw familie vast
kunt leggen. Schematische weergave
van generaties met namen en foto’s
geven vaak een duidelijk beeld van
verwantschap en afstamming. Voor
de genealogische dag is van een aantal Voorster families het verleden in
beeld gebracht. Beeldmateriaal uit
het OKV-archief, bidprentjes en welwillend beschikbaar gestelde foto’s,
vertellen veel over voorouders. Leden
van de Oudheidkundige Kring Voorst
die al een stamboom van hun familie
hebben opgebouwd, zijn met hun materiaal aanwezig om u te informeren.
Komt uw naam voor in het onderstaande overzicht dan is er zeker een
reden om zaterdag aanstaande binnen
te komen in de serre aan de Dorpsstraat 11a. U wordt uitgenodigd om
foto’s met bijzondere afbeeldingen of
onbekende personen mee te brengen.
De OKV-vrijwilligers zijn u graag van
dienst. Uiteraard zijn zij de bezoekers
dankbaar die hun materiaal beschikbaar willen stellen. De OKV beschikt
over apparatuur om deze ter plaatse
te digitaliseren. Er is gelegenheid om
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Dit leverde het nodige spektakel op.
Gelukkig waren ze gezekerd, zodat
het wel veilig uitgevoerd kon worden.Al met al een leuke middag die
veel jongeren en begeleiders een
nieuwe en een bijzondere ervaring
heeft opgeleverd.
Dank aan de Buren van De Beele namens alle jongeren en begeleiders.

TWELLO.- Het gaat goed met FinnComfort, het schoenenmerk dat
zich op 50-plussers richt, die comfortabel en gezond willen lopen. Het
merk heeft unieke leesten ontwikkeld voor vrijwel iedere voet. Leesten, die de voeten optimale steun
verlenen en de doorbloeding bevorderen. Bovendien hebben de tenen
zoveel bewegingsvrijheid, dat ze bij
wijze van spreken kunnen pianospelen in de schoenen. Het resultaat
is ongekend loopplezier. Omdat het
uitgekiende kurk/latex voetbed uitneembaar is, kan het desgewenst
ook vervangen worden door de eigen steunzool.
Vanwege het uitgebreide leestenpark is een vakkundig, persoonlijk pasvormadvies essentieel. Bij
Schoenen van Rein in Twello heeft
men veel kennis van voeten en leesten in huis en ontvangt men u graag
tijdens de speciale FinnComfort-dag
op donderdag 11 september.

Naast het eigen deskundige team is
er die dag een expert van FinnComfort aanwezig, die alle mogelijke
vragen op het gebied van voeten
en schoenen kan beantwoorden en
veel nieuwe kleuren en modellen uit de FinnComfort-collectie
meebrengt, zodat u nog meer keus
hebt. FinnComfort-kopers krijgen
op deze dag een mooie attentie op
de koop toe. Gezien hun bijzondere
eigenschappen groeit de vraag naar
FinnComfort-schoenen
gestaag.
Vandaar dat de Duitse schoenfabriek
afgelopen jaar volledig is vernieuwd
en tot 25.000 vierkante meter is uitgebreid. Een zeldzaamheid in een
tijd dat de meeste schoenproductie
naar lage lonenlanden is overgeheveld. FinnComfort bewaakt zo dicht
bij huis de hoge kwaliteit van zijn
grotendeels met de hand gemaakte
dames- en herenschoenen en tegelijkertijd de duurzaamheid van het
hele productieproces.

Beter slapen dankzij NoseTubes

Uitvinding van inwoonster
uit Wilp op de markt
WILP.- De door Hetty Smit-Hulsof
uit Wilp uitgevonden NoseTubes
worden door het bedrijf MDS B.V.
uit het Groningse Haren op de markt
gebracht. Het gaat hier om een product waar veel mensen baat bij
kunnen hebben. De NoseTubes zijn
zachte kunststof buisjes die in beide
neusgaten worden geschoven. Ze
houden de ingang van de neus open
waardoor men beter kan ademhalen
door de neus. Dit voorkomt de voornaamste klachten van een slechte
neusademhaling, een droge mond,
vaak wakker worden en soms ook
snurken. Hetty Smit -Hulshof uit
Wilp is blij dat haar idee nu is uitgewerkt tot het product NoseTubes, zeven jaar na deelname aan het SBS6
programma `Het beste idee van Nederland`. Hetty Smit-Hulshof: ``Het
begon jaren geleden met slaapproblemen die steeds erger werden. Ik
kon ’s nachts niet goed door mijn
neus ademen en werd steeds wakker. Met als vervelend gevolg dat
ik overdag vermoeid was en slecht
functioneerde. Ik was de wanhoop
nabij na vele bezoeken aan artsen,’’
vertelt ze. Haar klachten waren vergelijkbaar met de klachten van mensen die last hebben van een obstructief slaap apneu syndroom (OSAS)
Ontwikkeling NoseTubes
Na operaties van een paar familieleden had ze teleurstellende verhalen gehoord. Uiteindelijk probeerde
ze zelf maar iets te maken om beter
door haar neus te kunnen ademen
en dat lukte. Dat Hetty daarmee
een goed idee in handen had bleek
wel uit de meer dan 100 reacties na
deelname met haar “neusluchtpijp”

aan het `Het beste idee van Nederland`. Vele kijkers van het programma herkenden het probleem. Haar
idee leidde tot de ontwikkeling van
de NoseTubes. Ze gebruikt de NoseTubes inmiddels elke nacht. “Ik
slaap met de NoseTubes goed door
en wordt uitgerust wakker, een hele
verademing,`` aldus Hetty. Enige
tijd na haar deelname aan het televisie programma is ze via haar KNO
arts in het Deventer Ziekenhuis, in
contact gekomen met MDS B.V. uit
Haren. Door intensieve samenwerking is haar prototype verder ontwikkeld tot de huidige NoseTubes.
Deze zijn nu beschikbaar om nog
meer mensen aan een beter nachtrust te helpen. Eigenschappen van
de NoseTubes zijn onder andere dat
ze zich kenmerken door de cilindrische uitvoering, gladde binnenkant
en 3 ringvormige segmenten aan de
buitenkant. De NoseTubes steunen
enerzijds tegen het neustussenschot
en duwen anderzijds de neusvleugel
naar buiten toe. De buitenkant met
de drie ringvormige segmenten zorgt
ervoor dat de NoseTubes niet uit de
neus glijden. Tevens hebben de NoseTubes geen hinderlijke uitstekende delen en vallen ze geheel binnen
de neusingang. NoseTubes zijn ook
uitermate geschikt voor sporters omdat zij tijdens de inspanning beter
door hun neus kunnen ademen. NoseTubes zijn verkrijgbaar in drie verschillende maatvoeringen. Om een
geschikte maat te bepalen is er een
starterkit beschikbaar, zodat iedere
gebruiker een comfortabele maat
kan bepalen. Meer informatie over
het product is te vinden op: www.
NoseTubes.nl
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Weerbaarheid
De ergste vorm van eenzaamheid is als je je niet op je gemak voelt met jezelf!
Faalangst, onzekerheid en pesten veroorzaken daarin schade.

Een nieuwe cursus weerbaarheid voor kinderen o.l.v.
Rolf Tijssen START: Dinsdag 16 september 10 jaar en
ouder en vrijdag 19 september 7-9 jaar 18.00-19.00
uur. WAAR: Sportschool Tijssen KOSTEN: € 85,- voor
8 lessen incl. Cursusboek en het boek “het leven op de
trampoline” geschreven door Rolf Tijssen.

www.jssenweerbaarheid.nl
Vrouwen van Nu Twello
TWELLO.- Op de afdelingsavond
van de maand mei is er afscheid
genomen van Marietje Winterman
als voorzitter van de Vrouwen van
Nu Twello. Na zich 8 jaar ingezet
te hebben voor de vereniging heeft
zij heeft het voorzitterschap overgedragen aan Annie van de Pol die
in januari als algemeen bestuurslid
was aangetreden. Voor het najaar
2014 staan er diverse activiteiten
in de planning, te beginnen met de
afdelingsavond op maandag 15 september a.s. in Brasserie Restaurant
Korderijnk, aanvang 19.30 uur.
Rop Janze uit Bovenkarspel treedt
deze avond op als cabaretier met
de poëtische voorstelling ‘Denkend aan Holland’. Hierin komen
thema’s aan bod die vrouwen bezig
houden, zoals werk en vrijwilligerswerk, moeder of oma zijn, liefde
en vriendschap, ouder worden en
verlieservaringen. Het publiek kan
zelf gedichten van en over vrouwen kiezen uit de Poëzie Jukebox.
De ervaring leert dat er niet alleen
veel wordt gelachen om grappen,
conferences, gedichten en liedjes,

maar dat het publiek ook ontroerd
raakt. Op deze avond zijn te gast
de dames van de Vrouwen van Nu
uit Wokingham, Engeland. Op vrijdag 12 september komt een groep
van 10 dames naar Nederland. Zij
verblijven bij diverse gastvrouwen,
zoals deze gastvrouwen ontvangen
zijn bij de dames in Wokingham in
april 2013. Verder begint in september een cursus kunstgeschiedenis en
gaan de leeskringen weer van start.
Elke week wordt er gewandeld en
kan er Engelse les gevolgd worden.
De twee tuinclubs vervolgen hun
programma met o.a. een bezoek aan
een kasteeltuin en het maken van
een herfststuk. De culturele commissie organiseert een bezoek aan paleis
Het Loo en op 7 oktober bestaat de
Vrouwen van Nu Gelderland 75 jaar.
Dit wordt gevierd met een matineevoorstelling in Zutphen. Wilt u meer
informatie over de Vrouwen van Nu
afdeling Twello, of wilt u een keer
een afdelingsavond bijwonen, neem
dan contact op met Tineke Duursma,
(0571) 27 62 75 of mail naar: tineke@
bertduursma.nl.

Kinderen in actie voor Veilig Verkeer

Snelheidscontrole op de Geerstraat
tussen Vaassen en Terwolde
NIJBROEK/VAASSEN.- Kinderen
van de Sterrenschool Geerstraat in
Vaassen gaven woensdag 3 september samen met verkeerswethouder
Robert Scholten van de gemeente
Epe het regionale startsein voor de
verkeersveiligheidscampagne
‘De
scholen zijn weer begonnen’. Met
behulp van de politie, verkeersouders en de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland voerden zij
een snelheidsmeting uit nabij de
oversteekplaats bij hun school, die
ook door veel middelbare scholieren wordt gebruikt. Tijdens de actie
werden verschillende automobilisten staande gehouden. Automobilisten die zich aan de snelheid hielden,
werden hiervoor beloond met een
duim omhoog en een bedankje. Automobilisten die te hard reden, werden hier door de kinderen op gewezen met een duim naar beneden en

OP RAAMDECORATIE
Toe aan iets nieuws in het interieur? Kies
dan nu voor raamdecoratie! Kom snel
naar de winkel voor ons uitgebreide
assortiment en vele mogelijkheden.
Actie geldt van 15 t/m 27 september 2014

vriendelijk gevraagd hun snelheid
aan te passen.

Aanleiding Scholen-campagne

In de periode na de zomervakantie is de kans op ongevallen tussen
kinderen en bestuurders hoger dan
in de rest van het jaar. Weggebruikers hebben een hele tijd geen naar
school fietsende kinderen op hun
pad gezien en moeten zich hier weer
op instellen. Dat geldt ook voor de
kinderen; sommige kinderen fietsen
voor het eerst naar school, anderen
hebben deze route een hele tijd niet
gefietst. In de maand september is
vooral het aantal ongelukken met
12-jarige fietsers hoger dan in de rest
van het jaar. Deze kinderen fietsen
vaak een nieuwe, maar ook langere
en gevaarlijker route naar school.
Dat is voor hen natuurlijk helemaal
wennen en maakt ze extra kwetsbaar
in het verkeer. Op basis van berekeningen van de SWOV (Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat er jaarlijks
in Overijssel en Gelderland in de
leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar
gemiddeld 4 doden en ruim 300 ernstig gewonden vallen. Van het aantal
ernstig gewonden is bijna 80% fietser.

Aandacht voor snelheid

Myrthe en Marloes mochten wijkagent Gerben Dokter helpen bij het
meten van de snelheid van de passerende auto’s. Om de beurt hanteerden zij de lasergun of noteerden zij
de gemeten snelheid. Bijna een derde van de automobilisten reed harder dan de toegestane snelheid van
60km/u.. Ook waren er kinderen die

een “like” of “dislike” omhoog hielden of de automobilisten even kort
toespraken. Automobilisten die te
hard reden verontschuldigden zich
hiervoor en beloofden in het vervolg beter op hun snelheid te letten.
Het bleek echter dat niet iedereen
op de hoogte was van de maximum
snelheid. “Ik dacht dat ik hier 80
mocht, het is lastig dat op deze weg
verschillende snelheidslimieten gelden”, aldus een van de automobilisten. Tessa noteerde de reacties van
automobilisten en hoorde dat veel
automobilisten wel eens te hard rijden, maar hun snelheid aanpassen
wanneer ze kinderen of fietsers zien.
Aanpassing oversteekplaats
De oversteekplaats bij de Sterrenschool Geerstraat, blijkt een lastige
oversteek te zijn. Niet alleen voor
deze schoolkinderen, maar ook voor
andere fietsers en kinderen die langs deze route in grote groepen naar
het voortgezet onderwijs fietsen. De
Provincie Gelderland is zich hiervan
bewust en heeft de mogelijkheden
voor verbetering onderzocht. Een
kleine aanpassing voor de veiligheid
en het overzicht van verkeersbrigadiers is al gedaan. Andere verbeteringen hebben wat meer tijd nodig
en volgen later dit jaar. De Provincie
heeft aangegeven het wegvak voor
school rond de zomer 2015 te willen aanpassen. De aanpassing betreft
met name het veiliger maken van de
oversteek. Verkeersouders Gondy de
Wilde kijkt uit naar de verbeteringen, maar hoopt dat ook de 60km
zone wordt vergroot om zo meer
duidelijkheid voor automobilisten
te creëren.

Faalangst, onzekerheid en
pesten veroorzaken schade
bij kinderen

Vraag naar de voorwaarden en de
deelnemende merken.

TWELLO.- Bang zijn is iets dat bij mensen hoort, bij kinderen en volwassenen. Als angst het leven gaat beheersen kan dat verschillende oorzaken hebben. Kinderen tonen verschillende reacties op angsten zoals bij: ‘Faalangst’,
‘Onzekerheid’ maar ook bij ‘Pesten’. En juist die ‘angsten’ vertonen een onzekerheid, waarbij het risico om gepest te worden of geen eigenwaarde te
hebben vrij groot is. Rolf Tijssen start op dinsdag 16 september en op vrijdag
19 september van 18.00-19.00 uur met een nieuwe weerbaarheidscursus van
8 lessen in één van de sportzalen van sportschool Tijssen. Voor meer informatie (0571) 27 48 43 of www.tijssenweerbaarheid.nl
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Klompenfeest 2014
Schimmel en Plante
Jongerenconcert met
extra dimensie
TWELLO- Het bestuur van Stichting Klompenfeest Twello was van mening, een extra dimensie aan het vijfendertigste Klompenfeest te geven.
Zij nodigden voor het 12e Schimmel & Plante Jongerenconcert, dat zoals gebruikelijk op de vooravond van het Klompenfeest wordt gehouden, pianovirtuoos Wibi Sourjadi uit. Hij nam deze invitatie aan om
naast jongeren uit de gemeente Voorst en daarbuiten en deel van het
concert in te vullen met prachtig pianospel. Dat resulteerde in een grote
opkomst.

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

GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

- KOZIJNRENOVATIE
- DOUCHEDEUREN

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

6% BT W regeling op ar

beid

Uitgebreide collectie ansichtkaarten te zien
TWELLO.- Op de eerste dag van het
Klompenfeest opende wethouder
Lagerweij van de gemeente Voorst
onder toeziend oog van ruim vijftig
belangstellenden de expositie “Reizen en rusten: Groeten uit Voorst.”
Hij deed dat door de vlag van de
OKV weg te halen van een tekening
van P. Visser uit 1854: Gezicht op
het dorp Voorst. Vervolgens opende
hij samen met G. Veen, bestuurslid
van de OKV, de serredeur. Wethouder Lagerweij benadrukte het belang
van het bewaren van monumentale
panden en historie. “In het verleden
werd wel eens te gemakkelijk besloten iets ouds af te breken om er
nieuw voor in de plaats te bouwen.”
G. Veen bedankte J. Groenenberg, de
eigenaar van de collectie ansichtkaarten en de bezitters van de schilderijen en tekeningen.

Reizen

Alle uitvoerenden met Wibi op de foto.
De optredens in de Sint-Martinuskerk zijn bijzonder en kennen een
lange traditie van bekende solisten
zoals Marco Bakker, Caroline Kaart
en Rudolf Schock. Van de getalenteerde jongeren uit het verleden zijn
velen te vinden als professionals op
nationale en internationale podia.
In een bomvolle kerk verklaart burgemeester Jos Penninx het concert
voor geopend. “Misschien kunt u
later zeggen: Ik was erbij toen deze
beroemdheid het eerste concert gaf”,
zegt hij met gepaste trots.

De uitvoerenden

Kevin Mulder bijt de spits af en laat
met ‘Whispering woods’ het hout
van de marimba op indrukwekkende wijze fluisteren. “Gevoel staat in
deze ballade voorop”, legt Julia Oostdam uit, die naar het conservatorium
in Amsterdam gaat. Zij bespeelt de
dwarsfluit en haar broer Daan begeleidt haar op de piano. Freke van
Krimpen brengt op de viool een temperamentvolle Mazurka ten gehore
en buurman Frans de Bruijn begeleidt haar op de piano. Leoni Dommerholt heeft de afgelopen weken
veel geoefend, wat tot een prachtig
resultaat heeft geleid. Met een dijk
van een stem brengt zij voor de
pauze een song van de eigenwijze
componiste Miley Cyrus ten gehore,
samen met Ruben Maathuis op de
vibrafoon. Emanuelle Suijdendorp
(11) speelt sinds drie jaar viool en
vindt het superleuk om mee te doen.
Wie weet hoe moeilijk dit instrument te bespelen is, die heeft respect
voor haar kunnen op deze leeftijd.
Daan Oostdam speelt fantastisch piano en dat bewijst hij met een fantasie
op het Impromptu van Chopin. Hij
is bezig met een vooropleiding voor
het conservatorium. Dat je vrijwel
alle muziekgenres op de piano kunt
spelen, dat maakt voor hem het instrument zo aantrekkelijk. Amedeo
Manca speelt op de viool een stuk
van een Rus, bewerkt door een Spanjaard en dat komt tot uitdrukking in
de temperamentvolle passages. Het
‘spiccato’ beheerst hij uitstekend.
Hij volgt een studie Engels, en het

vioolspelen blijft een hobby. Mariam
Taruchaladze won de Gulden Keper
in de Gemeente Voorst. Met onder
andere de filmmuziek van Schindler’s List bezorgt ze het publiek kippenvel. Geen standaardrepertoire
vanavond, maar meer het etaleren
van ieders eigen visie op muziek.
Een geweldige prestatie!

Adembenemend optreden Wibi
Soerjadi

De verwachtingen waren hooggespannen om deze veelvuldig gelauwerde meesterpianist te zien en te
horen. Twee glazen water zijn naast
hem neergezet als hij verrassend
begint met de Toccata en Fuga van
Bach. Soerjadi is een pianovirtuoos
met een krachtige aanslag, briljante
techniek en ritmische pregnantie.
Hij bouwt zijn gloedvolle betoog
telkens op en speelt in opperste
concentratie. Met strakke, bijna
emotieloze gelaatstrekken schudt
hij hemelse klanken uit de concertvleugel en bespeelt met gemak
het klavier vanaf de laagste tot de
hoogste toets. Een stuk van Ravel
spreekt door kabbelend water en de
kolkende zee tot ieders verbeelding.
De vilten hamers en strakgespannen snaren dreigen uit de vleugel
te springen, maar wonderwel blijft
alles op zijn plek, ook het pleisterwerk in de kerk. Een boeiende golf
van fraaie klanken met fluisterzachte maar ook meeslepende, tragische
momenten. Dan lyrisch, peinzend
en melancholiek, dan plotseling
weer veranderend in een storm van
uitbundigheid. Ontroerend is zijn
eigen compositie, speciaal gemaakt
voor Anky van Grunsven en haar
Salinero voor de laatste kuur, toentertijd live begeleid door de pianist.
“Voor mama’ is een ode aan zijn eigen moeder en daarin gaat hij terug
naar zijn eigen, onbezonnen kindertijd.
Het is volop genieten van hetgeen
hij te bieden heeft en ook de jonge
talenten, die ademloos aan de zijkant zitten te luisteren, zijn onder
de indruk. Wibi belooft volgend jaar
terug te komen……

Het thema van Open Monumentendag is ‘Reizen’ en daarom werd
gekozen voor ansichten van stations en pleisterplaatsen, van hotels en speeltuinen tot vliegveld en
uitspanningen. In de serre van de
studieruimte van de OKV aan de
Dorpsstraat11a waren bijna honderd
ansichtkaarten met dit thema uit de
gemeente Voorst bijeengebracht en
overzichtelijk opgehangen. De wand
van de tentoonstellingsruimte bood

Wethouder Lagerweij bijgestaan door OKV-bestuurslid Veen trekken de vlag weg.
bovendien plaats aan tientallen
schilderijen en tekeningen van plekken in de gemeente Voorst, welwillend uitgeleend door hun eigenaren.
Een groot deel van deze expositie is
ook nog te zien tijdens de genealo-

gische dag aanstaande zaterdag. Drie
dagen lang werd de expositie goed
bezocht door echte liefhebbers. Zij
maakten kennis met het werk van de
OKV en kregen de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief lid te worden.

‘Nepal’ deed het goed op het Klompenfeest
TWELLO.- Daar stonden ze dan,
Marian, Albert, Suzanne, Gemma
en Wiel op het vijfendertigste Klompenfeest in Twello met de verkoop
van de ’1 euro enveloppen ‘ met
een kans op een van de prijzen,
waardenbonnen met royale bedragen, door ondernemers uit Twello
en Terwolde beschikbaar gesteld.
Het streefbedrag van € 300.00 is ruim
gehaald. Het werd € 500.00, bestemd
voor het collegegeld van studenten.
De hele dag door werd de kraam Hatemalo Nepal bezocht. Er bleef door
de drukte weinig tijd over om over
de stichting en vooral over Nepal en
haar studenten te praten. Het bleek
echter dat Voorster Nieuws in het

verstrekken van informatie een belangrijke bron is: menig bezoeker
refereerde aan de artikelen over ontwikkelingswerk en over de stichting
in Voorster Nieuws.
Stichting Hatemalo Nepal heeft
voor 2014 en 2015 vijf projecten:
mee helpen bouwen aan een nieuw
huis voor vierentwintig kinderen
met een ernstige verstandelijke
handicap(gezondheid) , de studiekosten van zes studenten en computers voor een middelbare school
(onderwijs), ondersteunen van twee
starters : kippenboerderij en website
ontwerpers (werkgelegenheid) en
het samenstellen en uitgeven van
een boek over de toekomstvisie van

jong volwassene over Nepal in samenwerking met Nepalese jongeren
(voorlichting). Vooral de voorlichting zal de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. Zo wordt op
zaterdag 4 oktober de documentaire
‘The only son’ vertoond, Deze documentaire gaat over het dilemma
waarin de student Peema verkeert:
kiezen voor zijn ouders, de gewone
gang van zaken in Nepal, of voor
zichzelf. Peema zelf is dan ook aanwezig om vragen te beantwoorden
en muziek te spelen. Ook wordt op
bescheiden schaal een krantje uitgegeven met bijdragen van Nepalezen.
(www.hatemalo.nl; info@hatemal0.
nl)

Vrouwenpraatgroep op Klompenfeest
TWELLO.- De Vrouwenpraatgroep
was met een prachtige kraam vertegenwoordigd op het Klompenfeest.
In de kraam werden heerlijke hapjes bereid en verkocht. Verder kon
er gegrabbeld en touwtje getrokken

worden. De prijzen hiervoor werden
door plaatselijke winkeliers beschikbaar gesteld. Hiervoor onze hartelijke dank. Blij zijn wij met de opbrengst, die weer voor goede doelen
besteed zal worden. Grote dank gaat

uit naar onze hoofdsponsor, de familie Koolman van ‘Kapsalon Koolman’. Zij stelden gratis een kraam
met verlichting ter beschikking. De
Vrouwenpraatgroep bedankt verder
iedereen die hun kraam bezocht.

Koffie met gebak voor vrijwilligers
TWELLO.- Maandagmorgen kwam ook voor de vele
vrijwilligers het einde van
het klompenfeest in zicht.
Al ruim voor dat het dorpsfeest losbarst, zijn deze
mannen al in touw met het
plaatsen van reclameborden, verkeersborden etc.
De ‘Veegploeg’ werd door
Sjonnie Denekamp van
Limburgia Vlaaispecialiteiten uitgenodigd voor een
bak koffie met natuurlijk
een lekkere punt Limburgse
vlaai.

Klompenfeest Twello

rde ‘Mor e Joy’,

mponee
e onder meer het door haar zelf geco
Zangeres Leoni Dommerholt vertolkt
in het leven staat.
daarmee doelend op de wijze hoe zij

kelijk met elkaar verbonden. Deze
Kermis en Suikerspin zijn onlosma
lekkernij goed smaken.
dametjes in spé laten zich de zoete

Hoofdsponsor

Wibi Soerjadi
en talentvolle jongeren in concert
In de tot de laatste plaats bezette Martinuskerk luisterden ruim 500 bezoekers naar Kevin Mulder (Marimba), Julia Oostdam (dwarsfluit), Daan Oostdam (piano), Freke van Krimpen (viool), Leoni Dommerholt
(zang), Ruben Maathuis (vibrafoon), Emanuelle Suijdendorp (viool), Mariam Taruchaladze (viool), en natuurlijk naar Wibi Soerjadi. Een prachtig concert met talentvolle jongeren die, volgens Martin Rothengatter, die de musici inleidde, een grote toekomst tegemoet gaan. Het optreden van Wibi behoeft eigenlijk
geen betoog, spelend op een prachtige vleugel liet hij horen wat de fenomenale pianist in zijn mars heeft.
Van subtiel tot imponerend, zo maakte hij een ieder deelgenoot van het brede muzikale scala dat hij beheerst.

Joachim Küttschreuter rijdt de tractor met praalwagen
van de st. Dorpsverfraaiing.
TWELLO.- Het is een goede gewoonte om bij een jaarlijks traditioneel dorpsfeest – zoals het Twellose Klompenfeest – een heuse optocht te organiseren.
Men kan zich als vereniging, stichting of bedrijf op een vrolijke wijze presenteren aan het grote publiek en in ieder geval laten zien wat men eigenlijk alzo
aan het doen is. Als één van de weinige echte Twellose clubs grijpt de Stichting Dorpsverfraaiing deze kans met beide handen aan. Alhoewel gezegd moet
worden dat het creëren van een optochtwagen bepaald geen sinecure is om de
doodeenvoudige reden dat één en ander beslist niet te financieren valt. Het
mag dan ook als zeer opmerkelijk genoemd worden dat in deze roerige tijden
een Stichting Dorpsverfraaiing er toch in slaagt om een acceptabel geheel neer
te zetten. Hieraan ligt ten grondslag een andere manier van denken en doen
en een bepaalde goede mentaliteit, organisatietalent, vakmanschap en passie
voor de natuur komen ook om de hoek kijken. Ook zeer belangrijk is de hulp
van buitenaf. Een prachtig voorbeeld hiervan is het ter beschikking stellen
van bedrijfsruimte waar veel vrijwilligers vele uren en dagen ongestoord het
grote karwei kunnen klaren. Ik spreek hierbij van de prachtige, eeuwenoude
en goed beheerde boerderij ‘Arnhemsgoed’, gelegen aan de Terwoldseweg.
Eigenaar Joachim Küttschreuter en familie getuigen van een mentaliteit en
begrip voor de strapatsen van de Dorpsverfraaiing die zijn weerga niet kennen.
Eigenlijk zou de naam van zijn ‘Arnhemsgoed’ veranderd moeten worden in
‘Allemansgoed’. Waarbij de aanduiding van ‘Hoofdsponsor’ van de st. Dorpsverfraaiing in zekere zin volkomen terecht is.
P. Groters

3 dagen pret!

Wim en Jannie Fidder werden voor hun tomeloze inzet gedurende 25 jaar bij het organiseren van de ‘Oude Ambachten’ in
het zonnetje gezet. Het mandenmakers echtpaar werd door het
Klompenfeestbestuur verrast met een bloementje en een flesje.
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Klompenfeest Twello
Terug in de tijd
Theatergroep ‘Mooi Weer’ nam zaterdagmorgen in de Vier Seizoenen de bezoekers mee ‘Terug
in de tijd’. Na ontvangst en kopje koffie met gebak hadden Camiel en Irene weinig moeite om
zeer herkenbare situaties uit te beelden. Liedjes en sketches uit de jaren ’50 werken door de
acteurs moeiteloos op de planken gezet. ‘Toen was geluk heel gewoon’ en het Ganzenbordspel
zijn enkel voorbeelden die op grote bijval mochten rekenen. Het geheel werd doorweven met
een quiz die werd gewonnen door Cobie Pothoven alias ‘mevrouw Parels’.
In de pauze kregen de bezoekers een heerlijke lunch aangeboden door het Klompenfeestbestuur. Een geste die duidelijk op prijs werd gesteld. Voorzitter Ronald Lieferink mocht hiervoor
dan ook menig complimentje in ontvangst nemen.

In de Stationsstraat kre
eg de jeugd maar niet ge
noeg van het optreden van
Buurman en Buurman en
van de Julian’s Kindersh
ow.

In de succesvolle Mini Triatlon ging de leeftijdsgroep t/m 12 jaar als eerste te
water. Zwembad de Schaeck fungeerde als startpunt voor de ruim 150 sportievelingen. De animo voor dit Klompenfeest onderdeel overtrof alle verwachtingen
zodat op een gegeven moment men de inschrijvingen moest stoppen, dit om de
veiligheid van de deelnemers te waarborgen.

ns het
Optreden S.O.S. Matrozenkoor tijde

kofﬁeconcert.

Uitslagen Klompenfeest optocht

Clownorkest opent de optocht
van het Klompenfeest
TWELLO.- Afgelopen zondag heeft muziekvereniging ‘Excelsior’ deelgenomen aan de Klompenfeestoptocht in Twello. Dit deden zijn niet in hun traditionele uniform, maar in het thema van de optocht; het circus. Als clowns
werd er lustig op los gemusiceerd. Publiek langs de kant liet flink blijken dat
de uitdossingen van het orkest in de smaak vielen. Met gekleurde pruiken,
slipjassen en rode neuzen waren de “Excelsior” muzikanten uitgedost. Een
kleurig geheel aan de start van een mooie optocht. Dit jaar was het de beurt
aan “Excelsior” om de optocht muzikaal te openen.

Kleine wagens

1 De Fluitkampjes - Op weg naar goud
strijden samen
2 Kruidentuin en mens en werk - Wij
in de zorg
3 Poef - De kikker

Grote wagens

1 Stichting Dorpsverfraaing - circus
2 De Beemsterkraaien - Kabouter plop
pas leven
3 Scouting Gelre groep - Scouting da’s

Zaadwagens

de boerderij
1 Wot niet wat - Ongenode gasten op
wij in de kuip
en
hebb
s
2 Boerschop - Wat voor vlee
a
kass
is
sa
mas
te
Raal
3 Scouting

Eigen creatie

1 De drie biggetjes - Ka3
2 Joel - Kom d’r mar es op

Brommers

1 Vriendengroep Jansen
2 Vriendengroep Klein Overmeen

Kids

m
um
lsum
1 Welsumse boys- loonwerkbedrijf Wels
rt
ioka
Mar
2 De Welkrielers3 Mario Kart - als het om
snelheid gaat wordt ik nr. 1
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Voorst
Wereld
wijd
Hulp voor mensen zonder uitzicht
Elana zat op haar zware weekendtas
bij een bushokje met een dagkaart
in haar jaszak. De herfstregen viel
op haar neer. Een oude fiets en een
zware computer waren het enige
wat ze bezat. Haar tas was te zwaar
voor haar gewonde armen en pijnlijke rug. Het interesseerde haar niet
meer. Met een holle blik in haar ogen
keek ze naar haar armen en voelde
ze aan de tiental sneden in haar linkerarm. Het had niet geholpen: de
snijdende pijn had haar zorgen niet
verdreven. Op medelijden hoefde
ze al lang niet meer te rekenen. Haar
gevoel had ze uitgeschakeld. Ze was
getraumatiseerd, op straat gedumpt
en helemaal alleen.
Ik heb altijd nog vrij veel werk van
een preek. Ik wil graag laten zien
dat de Bijbel actueel en relevant
is voor ons leven. Deze keer had
ik gestudeerd op het verhaal van
de barmhartige Samaritaan en had
een mooie preek klaar. Jezus leert
ons dat de Wet van God volmaakte
liefde vraagt. Een liefde die met gevaar voor eigen leven of verlies van
geld zelfs een vijand helpt, tot hij
echt geholpen is. Een liefde die Hij
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ons bewees als dé Barmhartige Samaritaan.
In het voorgaande jaar had ik Elana
verschillende keren bezocht, ook
toen ze in de GGZ was opgenomen
vanwege een suïcidepoging. Toen ik
voelde aankomen dat de opvanginstelling waar ze verbleef haar kwijt wilde,
had ik allerlei instanties gebeld voor
opvang. Maar nergens kon ze terecht,
omdat ze geen vergoeding kregen voor
de zorg. Ze was ontsnapt aan een criminele organisatie, maar ontving niet
de bescherming en hulp die ze zo nodig had. Toen was het of God tegen mij
zei: wees jij dan in mijn naam haar
barmhartige Samaritaan. Zo ontstond
Stichting Victims of Violence.
Inmiddels werken we als hulpverleners en vrijwilligers vanuit een multidisciplinair team samen om getraumatiseerde mensen die nergens meer
terecht kunnen te helpen. Steeds weer
zijn we geschokt hoeveel mensen te
maken hebben met ernstig geweld en
de daarop volgende trauma’s, zonder
dat ze hulp krijgen. Hoe is het mogelijk in een land als Nederland? Eén
van de oorzaken is de opstapeling van
verschillende zware problemen tege-

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

lijk: de aanhoudende dreiging met
geweld, traumatisering en het niet
vergoed worden van psycho-sociale
en geestelijke hulp.
Bij Victims of Violence helpen we
een aantal mensen als Elana. Afhankelijk van wat nodig is, bieden we
veilige opvang, levensonderhoud,
en intensieve pastorale begeleiding,
opdat ze tot leven komen. We merken dat het niet eenvoudig is als
startende stichting mensen vanuit
de samenleving betrokken te maken. De problemen van de mensen
die we helpen zijn zó groot, dat het
lastig is dit over te brengen. Daarbij
is het in een beschaafd land als het
onze bijna niet voor te stellen dat
zulke kwetsbare mensen volledig
aan hun lot worden overgelaten.
Toch willen wij hen graag een rustige, helende omgeving bieden, waarin ze kunnen genezen en geholpen
worden zo volwaardig mogelijk deel
te nemen aan de samenleving. Helpt
u mee? Natuurlijk is er geld nodig,
omdat mensen als Elana nergens
een vergoeding voor krijgen. Maar
er is meer te doen. Kijk op www.victimsofviolence.nl voor wat u kunt
doen en neem contact met ons op.
Voor Elana is er nog een lang traject
te gaan. Maar ze heeft weer hoop. Ze
weet dat ze geliefd en kostbaar is. De
suïcide-neigingen en de nachtmerries zijn grotendeels verdwenen.
Via een integratietraject proberen
we werk voor haar te vinden.
br. De Jong, pastoraal werker

•

Een NCP gecertiﬁceerd Technisch
Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

•

Camerasystemen en Toegangscontrole

•

Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende
prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)
• Wij nemen al uw zorgen uit handen.
Van advies, installatie tot en met de
opvolging (meldkamer)

www.enwij.nl

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

Sportschool Tijssen

Nieuws

Crosstraining voor de
jeugd en volwassenen
TWELLO.- Crosstraining is een vorm van fitness. Het is een trainingsprogramma waarbij je verschillende sporten combineert in
een serie intensieve oefeningen. Vechtsport, atletiek, turnen, roeien, krachttraining, alles gaat door elkaar. Oefeningen bestaan uit
stappen, rennen, tillen enz. allemaal grondvormen van bewegen.
Iedereen kan cross training volgen. Voor de jeugd vanaf 10 jaar is
crosstraining op de donderdagavond van 18.00-19.00 uur en voor
de mannen en vrouwen op de dinsdagavond van 19.30-20.30 uur.
We willen iedereen aan een gezonde conditie helpen. Interesse?
Doe een keer mee.
Kijk op www.tijssen-sport.nl of bel (0571) 27 48 43

Veel voordeel bij
uw Voorster ondernemers
Voor al uw Agrarisch Loonwerk
Gewasbescherming
Grondverzet werkzaamheden

SAPPERSDAGEN

1 oktober = vol.
29 oktober en 15 november
(op tijd aanmelden)

Opmeten in 3D GPS van uw percelen

www.hofmeijervoorst.nl
Voorst 0575-501498

2 Vitakraft crackers

VAN BOSHEIDE
SCHILDERWERKEN

naar keuze

Magic Clean
2 zakken

€4,00

€10,00

Tel. (0575) 501 406

Volop bol chrysanten

www.rsschildersgroep.nl

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

Voor de nieuwste
brei garens en
patronen
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Gratis consulten bij natuurgeneeskundige
praktijk Vitalief
NIJBROEK.- Praktijk Vitalief in Nijbroek houdt van zaterdag 13 t/m
vrijdag 19 september de week van
het gratis consult. Deze hele week
is er de mogelijkheid voor het maken van een vrijblijvende afspraak
voor een gratis consult van een half
uur. Wat houdt het gratis consult
in? Na een korte inventarisatie van
de klachten zal Jorien Strik laten
ervaren hoe zij test met behulp van
spiertesten of de biotensor. Spiertesten is niet pijnlijk of eng, maar is
gebaseerd op een
reflex van het lichaam en volkomen
onschuldig. Daarna zal zij de algemene gezondheid meten en de probleemgebieden. Is er sprake van een
niet goed functionerende darm, een

emotioneel probleem, een vitaminetekort, een parasiet, een allergie,
candidabelasting of de ziekte van
Lyme? Strik krijgt veel mensen in
haar praktijk die kampen met vermoeidheid of die
een probleem hebben met hun darmen. Ook de ziekte van lyme steekt
steeds vaker de kop op als veroorzaker van allerlei vage klachten. “Als
je de oorzaak weet, kun je het probleem veel beter bij de wortel aanpakken, waardoor snel resultaat mogelijk is”, aldus Strik.. Ook kinderen
die niet goed in hun vel steken, hebben vaak veel baat bij een behandeling. Strik werkt graag met kinderen,
zij reageren vaak heel snel omdat ze
nog zo puur zijn. Een kind wat op

Entre-nous:
sprankelende expositie op
landgoed ‘t Hartelaer

school niet goed functioneert, moe
is, last heeft van buikpijn of hoofdpijn, is vaak al erg geholpen met wat
extra visolie, met het ontstoren van
zijn kindervaccinaties of met een
bach bloesem. Strik is geregistreerd
lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen.
Hierdoor wordt in veel gevallen (een
deel van) het consult vergoed door
de ziektekostenverzekeraar. Praktijk
voor natuurgeneeskunde Vitalief is
gevestigd aan de Middendijk 3 in
Nijbroek. Voor nadere informatie
of voor het maken van een afspraak
kunt u bellen (0571) 76 90 08 (antwoordapparaat). Telefonisch spreekuur: woensdag en vrijdag van 8.30
tot 9.00 uur. www.vitalief.nl.

Wandelend door de gemeente Voorst ontmoet
Wiel palmen personen die
volgens hem iets te vertellen hebben. Gerda Jacobs
maakt de foto. Vandaag een
gesprek met de twee kunstenaressen Patricia van Embden en Marijke van Munster
over hun werk en over de
expositie.
Van Munster: ’ ze drukken kracht
uit, emotie. Evenwicht ook. Het
zijn geen zielloze producten. Nee,
ik durf te zeggen dat ze leven.’
Wie meer werk van Van Munster
wil zien, zoals haar sculpturen,
vindt deze in Deventer, Schalkhaar en Diepenveen.

’t Hartelaer

Entre-nous: de naam voor de expositie van de kunstenaars Patricia van Embden en Marijke
van Munster. De opening is op
zaterdag 20 september om 15.00
uur op het landgoed ’t Hartelaer,
Hartelaar 13, Twello De expositie
is ook te bezoeken op zondag 21
september van 13-17.00 uur.
Vrije vrouwen noemen Patricia en
Marijke zich in een eerder artikel
in deze krant., waarin de veelzijdigheid van Patricia en de unieke
kijk op beweging van Marijke uitgebreid beschreven zijn.
Er is met een zekere regelmaat
over beide kunstenaars geschreven. Niet alleen in de wereld van
de kunst vinden ze hun weg, ook
verzorgen ze op een uitstekende
wijze hun publiciteit. Hun websites geven veel informatie: www.
hartelaer.nl en www.marijkevanmunster.nl

Entre-nous

Beeldhouwer Marijke van Munster woont en werkt in Schalk-

haar, jaren al bevriend met Patricia.
De naam voor deze expositie ‘Entrenous’ is een logisch vervolg op deze
vriendschap: de expositie is op de
thuisbasis van Patricia en Marijke
opent.

Beelden met een ziel

Wat Marijke van Munster vooral
probeert te vermijden is het statische. ‘Mijn beelden suggereren een
beweging die echter beheerst wordt,
‘legt ze uit. ‘In haar beelden bespeurt men een aardse rust met net
die energie erin die ervoor zorgt dat
het geen levenloze rust is. Het werk
is ook meer dan een vorm, het heeft
net dat beetje sentiment waardoor
het een weemoedige sfeer geeft.’ Aldus de mooie tekst op haar website.

Driedimensionale schilderijtjes

Op de expositie is een heel andere
kant van haar kunstenaarschap te
zien. Vijftien beeldjes van keramiek,
ongeveer 20 centimeter noemt ze
‘driedimensionale schilderijtjes, geïnspireerd door de schilderijen van
onder meet van Vincent van Gogh.

Nu heeft de gemeente Voorst
meerder culturele plekjes, die
sfeer maar vooral schoonheid en
creativiteit ademen. Zo een sfeer
heeft ’t Hartelaer al die eeuwen
van haar bestaan gehouden. Voor
het eerst genoemd in 1359 kan de
bezoeker, die daar gevoelig voor
is de mensen van toen tot nu aan
zich voorbij zien gaan. Kunstenares Patricia van Embden past in
dit tableau. Ze is kunstenaar. En
niet alleen in haar atelier. Zelfs
het straatbeeld in het vaak rustig
en bezadigd centrum van Twello
kleurt even als Patricia uit haar
auto stapt. Dezelfde fleur, kleur
en zwierigheid is te vinden in
haar werk. Onverstoorbaar zet ze
haar lijnen uit in haar schilderen,
sieraden en hoeden. Interessant
is haar manier van uiten in haar
werk. Geven haar schilderijen
breed neergezette figuren, haar
sieraden zijn intiemer, terwijl haar
hoeden al de uitbundigheid van
haar karakter uitbeelden.
‘Entre-nous’. Voor Marijke en Patricia, maar ook voor de bezoeker,
die meegetrokken zal worden door
de sfeer van het landgoed, door de
inspiratie van Marijke en de kleurrijke uitstraling van Patricia.

Cupa start nieuwe seizoen met een
overwinning tegen Wesepe
BUSSLOO.- Cupa begon matig aan de wedstrijd tegen Wesepe en liet het initiatief aan de tegenstander. Op het moment dat
Cupa zelf het initiatief nam kwam het op een 0-1 achterstand. Niet veel later was de stand alweer gelijk na goed voorbereidend
werk van Remco Bloem en een dito voorzet van Jan de Croon. Het was aanvoerder Tom Leerkes die 1-1 aantekende met een
mooie kopbal. Cupa kreeg vele mogelijkheden op voorsprong te komen maar de nauwkeurigheid ontbrak bij de kansen. Weer
was het Wesepe dat profiteerde van verdedigend geklungel bij Cupa na een vrije trap en met een rollertje werd het 1-2 voor de
gasten. Al weer snel kwam Cupa gelijk na een prima voorzet van Niels v.d Linde van rechts en weer was het Tom Leerkes die
wist te scoren. Na de rust profiteerde Cupa van de trage Wesepe verdediging en Jan de Croon en Nick van Uffelen liepen diverse keren hun tegenstander er uit. Direct na rust kwam Cupa op voorsprong na weer een mooie voorzet van Jan de Croon die
prachtig werd ingekopt door Nick van Uffelen 3-2. Jan de Croon bekroonde zijn goede wedstrijd door met een mooi schot 4-2 te
laten noteren. Bij Cupa werden Tom Leerkes en Nick van Uffelen vervolgens vervangen door respectievelijk Tom Stormink en
Björn Hendriks. Tom Stormink wist met een diagonale bal door centrum Wesepe Aron de Haan te vinden en hij ronde beheerst
af 5-2. In de laatste minuut was het Björn Hendriks die een mooie solo bekroonde met een even gave goal 6-2.

Activia
Zondag 14 september

14.00 Activia 1-Turkse Kracht 1
10.00 Activia 2-Wijhe ‘92 2
10.30 Davo 2-Activia 3
09.30 Loenermark 7-Activia 4
12.00 Activia 5-Twello 5
09.30 Colmschate 4-Activia 6
10.00 Activia dames-Cupa/Voorst

Cupa
Woensdag 10 september

19.30 Zutphen Vr 1-Cupa/Voorst Vr 1

Zondag 14 september

14.00 Deventer 1-Cupa 1
10.00 Cupa 2-Kieviten 2
09.30 TKA 5-Cupa 3
	 

Klarenbeek
Vrijdag 12 september

Vrouwen Zaal
20:30 Klarenbeek 1-Morado CF 1
Heren Zaal
21:30 Klarenbeek 1-Rob et Velocitas 6

Zaterdag 13 september

Heren Veld			
16:00 Klarenbeek 2-WWNA 2
14:00 Klarenbeek 3-Harfsen 3
Vrouwen Veld
13:15 Saestum 2-Klarenbeek 1
12:30 Bruchterveld 1-Klarenbeek 2
12:15 RDC 1-Klarenbeek 3
12:00 Klarenbeek 4-Dieren 2

Zondag 14 september

14:00 Klarenbeek 1-Apeld Boys 1
11:30 WSV 3-Klarenbeek 2
10:00 Apeld Boys 3-Klarenbeek 3
10:30 Klarenbeek 4-Apeld Boys 4
10:00 Klarenbeek 5-Victoria Boys 4

Maandag 15 september

Vrouwen Zaal
19:30 Kick/Montana 1-Klarenbeek 1

Voorst
Zondag 14 september

14:00 Voorst 1-De Hoven 1
10:00 Vorden 3-Voorst 2
10:00 SHE 3-Voorst 3
10:00 Voorst 4-Brummen 6

VenL
Zaterdag 13 september

09:00 Diepenveen D2G-V en L D1
09:00 V en L F1-Helios F3
09:30 UD D2-V en L D2
10:00 V en L E1-RobetVelocitas E5
11:00 V en L E2-Oene E2
12:30 V en L C1-Victoria Boys C3D
14:30 Vios V. B2D-V en L B1

Zondag 14 september
09:30 V en L 3-Epe 7

10:00 V en L 2-Vaassen 3
10:00 Epe VE1-V en L VE1
10:00 Dieze West VR1-V en L VR2
11:00 V en L VR1-Nijmegen VR1
14:00 Davo 1-V en L 1

Terwolde
Zondag 14 september

14.00 Wissel 1-Terwolde 1
Overige teams zijn vrij i.v.m. kermis.

Twello
Zaterdag 13 september

12.00 Barneveld 2-Twello 2                          
14.30 GAE a 1-Dos kampen a 1          

Zondag 14 september

14.00Wesepe 1-Twello 1            
10.00Twello 2-Columbia 4        
09.30Twello 3-Gorssel 2           
10.00Heerde 4-Twello 4           
12.00Activia 5-Twello 5             

Maandag 15 september

18.30 Jong GAE-Jong Utrecht    

Teuge
Zaterdag 13 september

14:30 Zwart Wit 1-Teuge 1
12:00 SEH 2-Teuge 2
15:00 Zutphen 3-Teuge 3
14:30 Oene 4-Teuge 4
14:30 Teuge 5-DSV 5
14:30 Teuge 6-RDC 5

Voorwaarts

Vrijdag 12 september
zaal Jachtlust
Mannen
21.30 Voorwaarts 1-Apeldoorn 2
22.30 Voorwaarts 4-Andarinyo 8
Zaterdag 13 september
14.30 Voorwaarts A1-Longa A1
12.45 SVI B1-Voorwaarts B1
12.30 Dronten C1-Voorwaarts C1
Zondag 14 september
14.00 Voorwaarts 1-WSV 1
10.30 WSV 2-Voorwaarts 2
11.30 Voorwaarts 3-WWNA 2
10.00 Angerlo Vooruit 2-Voorwaarts 4
12.00 Schalkhaar 4-Voorwaarts 5
09.30 Voorwaarts 6-Albatross 3
11.30 Voorwaarts 7-Barneveld 2
09.30 Schalkhaar 8-Voorwaarts 8
09.30 Voorwaarts 9-TKA 4
10.00 Eerb. Boys 7-Voorwaarts 10
12.00 Kampen 3-Voorwaarts 11

Wilp

Zaterdag 13 september

12.30 Apeldoorn 6 zat.-Wilp 2 zat.
14.30 Beekbergen 3 zat.-Wilp 3 zat.

Zondag 14 september

14.00 Go Ahead D 1-Wilp 1
09.30 WSV 8-Wilp 3
11.30 WWNA da1-Wilp da1

Mindere goden schaken sterk
TWELLO.- De interne competitie is
begonnen en de eerste ronde is alweer
gespeeld bij de Twellose Schaakclub.
De computer deelde het wedstrijdprogramma in volgens de Buchholz Highlow methode. Dit hield in dat de ‘mindere goden’ tegen de ‘betere broeders’
aan moesten treden. De winstkans van
de underdog lag, op papier, rond tien
procent. Hoewel zich geen verrassingen voordeden, betekende dit echter
niet dat de superieur geachte schaker
over zijn tegenstander heen walste. In
tegendeel zelfs! Clubkampioen Wobbe
de Vries kon pas tegen twaalven zijn
kwaliteit voordeel verzilveren tegen
Frits Frijlink. En ook vice-kampioen
Jorik Jonker moest flink aan de bak tegen nieuwkomer Henk Jansen.

Eindspelen

Carlo Buijvoets gaf een pion tegen

Coen Hilbrink om ruimte te creëren
om zodoende de partij naar zich toe
te kunnen trekken. En Henk Casteel
moest door tot diep in het eindspel
om zijn gelijk te bewijzen tegen remisekoning Henk Onijs. Ook voor
Eddy Sander was het zwoegen. Hij
had een blundertje van Gerard Hazelaar nodig om zijn vrijpion te laten
promoveren.

Aanschuiven en schuiven

Relatief eenvoudig schoven Jos Barendregt, Jan de Boer en Berry Hoogstraten hun partij naar winst tegen
respectievelijk Kees Kuijk, Ruud
van Swam en Albert Jansen. Deze
week wordt de tweede ronde gespeeld. Er is nog steeds ruimte voor
niet-leden om aan te schuiven. Alle
uitslagen op een rij en de stand zijn
te vinden op twelloseschaakclub.nl.

De Autobedrijven in de Regio
www.autospijkerbosch.nl
DDoorlopend
oorloo
ca. 80 auto’s op voorraad

50 JAAR
autobedrijf

50

Dorpsstraat 3 7384 BC Wilp Tel. 0571-261437

kw

B.J. Spijkerbosch

4.950,-

a liteit

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

10.000 km

Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco, benzine

BJ 2007

29.000 km

Ford KA 1.3, blauw metallic

BJ 2001

60.000 km

Suzuki SX4 benzine, automaat, zwart

BJ 2007

90.000 km

Saab 9-3 2.0 Turbo Aero sport Sedan, zwart

BJ 2003

207.000 km

* Reparatie
* APK

* Schadeherstel
* Verkoop nieuw en gebruikt

OPEL MERIVA MERIVA 1.8-16V ECC
Bouwjaar:
Km. Stand:
Brandstof:
Kleur
Aantal deuren:
Transmissie:
Garantie:

11-2004
146746 Km
Benzine
GRIJS Metallic
5 drs
Handgeschakeld
3 maanden garantie

Airco service
en reparatie

OPTIES & ACCESSOIRES:
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag,
zijdelings voor 2x, Airconditioning, handbed.,
Boordcomputer, Centr. deurvergr. handbediend, Cruise control, Deelbare achterbank, El.
verstelbare spiegels, Elektrische ramen achter,
Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging

Service Partner

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

APK
Actie
APK
ACTIE

Voor
alle
benzineen dieselauto’s
VOOR
ALLE
BENZINEEN DIESELAUTO’S

,
9
1
€
0
0
€ 19,

FIAT 500
1.4 SPORT
DAEWOO
MATIZ
800 STYLE
123,000 KM
KM --2001
115.000
2008
NU VOOR €

NU VOOR

1.450
€ 7.900,-

OPELCOROLLA
ASTRA 1.31,4-16V
CDTI BUSINESS
TOYOTA
VVT-I TERRA
209,000KM
81.000
KM - 2002
2010
NU VOOR €

NU VOOR

2.450
€ 10.750,-

All-in

VOLVO
1.6 T4
AUT.
KW
TOYOTAV70
PICNIC
2,0I
94 132
KW GXI
256.000
KM
1999
143.000 KM - 2011
NU VOOR € 3.450
NU VOOR

€ 22.750,-

7 PERSOONS

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL
OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00
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Verdienstelijk gelijkspel Activia
TWELLO.- Activia heeft haar rentree
op het 3e klasse niveau niet gemist
en kwam thuis met een verdienstelijk gelijkspel na het bezoek bij het
uit de 2e klasse gedegradeerde Beekbergen. Daar zag het na 10 minuten
niet naar uit want toen stond er al
2 – 0 op het scorebord en waren de
Activia supporters even bang voor
een grote afstraffing. Na 3 minuten
kwam doelman Jory Visch van zijn
lijn om een hoge voorzet te claimen
maar hij liet zich verrassen door een
aanvaller die hem voor was en de
openingstreffer kon binnen koppen.
Amper 5 minuten later werd het uit
een corner ook al 2 – 0 en dreigde
de al genoemde grote nederlaag. Activia wist echter de rug te rechten en
knokte zich terug in de wedstrijd.
Eerst was het Wouter Hameka (ook
op dit niveau altijd dreigend en belangrijk in het aanvalsspel) die een
vrije trap van 22 meter richting de
kruising draaide (keeper ging niet
vrijuit) en op het half uur wist Niels
Achtereekte uit een corner de gelijkmaker al weer binnen te schuiven.
In deze fase was de thuisploeg de
weg een beetje kwijt na het weggeven van de zo vlot verkregen voorsprong en kwam Activia via Joey
Hesselink zelfs bijna op voorsprong.
Er werd echter niet meer gescoord

voor de rust die dus met 2 – 2 werd
bereikt. Vlak voor de thee raakte
overigens aanwinst Zemir Mujic geblesseerd aan de enkel en hij werd
bij de start van de 2e helft vervangen
door Arco Bergman.
In tegenstelling tot de aantrekkelijke
eerste helft was het tweede bedrijf
vooral rommelig; gekenmerkt door
veel onderbrekingen en weinig goed
voetbal. Activia werd gedwongen
veel de lange bal te spelen maar heeft
daar de ploeg niet voor en won ook
te weinig de vaak genoemde tweede
of zelfs derde bal. Die bal was daardoor veelal in bezit van de thuisploeg die echter ook moeite had om
kansen uit te spelen en door de door
Dennis Wennink uitstekend georganiseerde defensie heen te breken. Er
waren wel wat momenten van hectiek in de zestien van Activia maar
over het algemeen bleven de Activianen redelijk eenvoudig overeind.
Zelf kwamen ze in de tweede helft
nog maar weinig in de buurt van
de Beekbergen keeper en het laatste
kwartier(aangevuld met circa 9 minutenblessuretijd) werd dan ook de
puntendeling gekoesterd. Een prima
resultaat in deze lastige eerste wedstrijd in dit seizoen en de getoonde
wilskracht en mentaliteit geeft vertrouwen voor de komende tijd.

Matige start van Twello
tegen Wissel
TWELLO.- Hoe mooi had deze zondagmiddag voor sv Twello kunnen
zijn. In de 4de minuut scoorde Rick
Uninge uit een strafschop 1-0. Daarvoor had Bert Westendorp al een grote
mogelijkheid gehad. In de volgende
minuten kansen om de score op te
voeren, maar uiteindelijk mocht de
thuisclub de handen dichtknijpen
nog één punt te hebben na 90 minuten spelen. Na zo’n 10 minuten spelen
kwam Wissel enigszins terug. Had in
de gaten dat er wat te halen viel deze
middag. Stootkracht - met name op
het middenveld – maar ook voor miste
sv Twello. In de 14de minuut scoorde
Berrie Rozendaal de gelijkmaker.
Bij de spelers van sv Twello was het
heel vaak net niet. In de 18de minuut
schoot Rick Uninge te slap in, terwijl
de spelers van Wissel steeds meer duels wonnen Vooral de linkerspits Daan
Smid was gevaarlijk en Berrie Rozendaal bleef lastig te bespelen. Beide
spelers waren bij de 1-2 voor Wissel
betrokken. Berrie Rozendaal kreeg een
strafschop mee en Daan Smid scoorde
in 2de instantie. Gelukkig redde keeper
Jay Koster in de 33ste minuut knap op
een hard schot van dichtbij van weer
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Daan Smid. De thuisploeg stelde hier
weinig tegenover. Het bleef bij kansjes, maar de echte overtuiging ontbrak.
Ruststand 1-2 en voldoende stof om
over na te denken. Na de rust startte
sv Twello fel. Jesse Knetsch schoot te
gehaast over en Rick Uninge zag zijn
schot net naast gaan. Hoeveel kansen
de thuisploeg daarna kreeg zijn niet
op één hand te tellen. Moet gezegd
worden dat keeper Thom Proper van
Wissel een paar maal subliem redde.
Om meer stootkracht voorin te krijgen
werd Nico Tromp ingebracht. Ver in
blessuretijd kopte hij hard op de lat.
Verder leverde dat weinig op. Nee dan
zijn er wel andere mogelijkheden binnen de club om meer druk te zetten en
voorin de bal vast te houden. Nadat
de aanvalslust wat bedaard was had
Daan Smid zomaar in de 81ste minuut
de 1-3 kunnen scoren. Even later zette
Marijn Ruijl scherp voor en de mee
opgekomen Niels Toonk schoot alsnog
de gelijkmaker binnen. Daarna kregen
beide ploegen nog een paar kansen om
de drie punten te pakken. Niek van
Jole schoot van heel dichtbij over. Bert
Westendorp had de 3-2 op de schoen
liggen, maar keeper Thom Proper

Strijdbaar V en L wint nipt
van sv Epse
DE VECHT.- Eindelijk is het weer
zover, V en L staat voor de aftrap van
een nieuw seizoen tegen sv Epse.
Veel zelfvertrouwen kunnen de
spelers van V en L niet opgebouwd
hebben in de voorbereiding. Door
wisselende blessures en vakantieperikelen kon trainer Marc Mölder
geen enkele keer zijn beoogde basiselftal testen. In de bekerwedstrijden werd kansloos verloren door op
papier sterkere tegenstanders zoals
Voorwaarts en sp. Teuge.
Zaterdag was er voor de trainer een
nieuwe tegenvaller want zijn vaste
centrale verdediger had een aanvaring gehad met zijn tweewieler.
Verder een nieuweling in de selectie
van V en L namelijk Remy Buthod,
als stabiele kracht op het middenveld. De openingsfase van het duel
was rommelig met veel foute passes
over en weer. Epse kreeg al in de
10 de minuut een grote kans op de
0-1, hun spits faalde echter voor de
keeper en schoot naast. Ook V en L
kwam enkele keren gevaarlijk voor
het doel van de tegenstanders maar

was slordig in de afwerking. Na een
goede solo van Eduard van den Beld
op de rechterflank werd diens messcherpe voorzet net niet binnen gegleden door Tom Kamphorst, die een
teenlengte tekort kwam. In de 35ste
minuut was het echter wel raak door
een vrije trap van Tom Kamphorst
en feilloos binnen geknikt door Eduard van den Beld. 1-0. Op slag van
rust had Tom Kamphorst nog een
buitenkansje via een vrije trap op 20
meter van het doel maar de keeper
wist zijn inzet te pareren.
Bij aanvang van de tweede helft stak
weer een oud euvel de kop op van
vorig seizoen.
De thee heeft nog steeds een verlammende uitwerking op de spelers,
want ook nu weer kon een tegendoelpunt genoteerd worden. Een
minuut later was het aan keeper
Arno Dolman te danken, dat V en
L niet nog een treffer om de oren
kreeg. Niels Dreierink die zijn maa
tje in de verdediging wel miste, wist
zijn medespelers met een preek net
op tijd wakker te schudden. Na 5

minuten kreeg V en L de wedstrijd
weer onder controle en kreeg meerdere kansen op de 2-1. In de 75 ste
minuut kon Niels Dreierink uit een
corner dan toch de bevrijdende 2-1
binnen tikken. Hierna waren er
meerdere kansen op een ruimere
overwinning maar telkens werden
er verkeerde keuzes gemaakt. In
blessuretijd werd de overwinning
nog bijna uit handen gegeven maar
met een fraaie zweefduik wist keeper Arno Dolman zijn doel schoon
te houden. Al met al een verdiende
overwinning en broodnodig voor
het zelfvertrouwen van de spelers.

BC Twello weer kampioen 2014
TWELLO.- Voor de tweede keer op
rij is het team van badmintonclub
BC Twello kampioen geworden in de
Toon Mager badminton competitie.
Dit is een alternatieve krachtstrijd voor
teams die niet via de Badmintonbond
spelen. De competitie is vernoemd
naar zijn oprichter. De teams bestaan
uit 2 dames en 2 heren en er worden
per keer 5 wedstrijden gespeeld. Dit
gebeurt één keer bij de thuisspelende
ploeg en één keer ga je op bezoek bij
de tegenstander. Zo leer je elkaar en
de clubs goed kennen. Het is een bewuste keuze van BC Twello om geen
bondscompetitie te spelen. Binnen
de vereniging wordt wel heel fanatiek
gespeeld, maar er is weinig animo om
competitie te spelen. Veel leden zijn al
meer dan 20 jaar lid en komen trouw
vanwege het leuke spel en om hun
conditie op peil te houden. Degenen
die wel competitie willen spelen kunnen zich vinden in dit alternatief en
gaan ook graag naar open toernooien
toe. Het zou wel leuk zijn als er wat
jongere aanwas binnen zou stromen
die ook graag mee wil draaien in dit
circuit. De maand september is daar-

Janet Wagenmakers, Gerben Wolbrink, Irma
Kobussen en Hans van Neck.
voor uitstekend geschikt want deze
hele maand kan iedereen vanaf 21.00
uur zo binnenwandelen in sporthal
de Jachtlust om een shuttletje mee te

kwam precies op tijd zijn doel uit en
de kopbal van Nico Tromp kwam via
de onderkant van de lat weer het veld
in. Ver in blessure tijd had weer Niek
van Jole 2-3 moeten scoren, maar zijn
kopbal ging hoog over. Eindstand 2-2
en hier kan/mag de thuisploeg niet
tevreden mee zijn. Misschien dat volgende week een aantal spelers weer
wedstrijd fit zijn daar er deze middag
te veel niet thuis gaven.
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CrossTraining
CrossTraining is een vorm van fitness, die het beste van verschillende sporten met elkaar
combineert. CrossTraining trainingen zijn zeer divers en compleet. CrossTraining is nooit saai!

slaan. Mits je je sportschoenen aanhebt
natuurlijk. Meer informatie is te vinden op www.badmintonclubtwello.nl
of via de voorzitter, (0571) 26 04 70.

SCHRIJF JE NU IN!

Bij één van onze acviteiten
en je ontvangt een en rien
Squashkaart p.p. (t.w.v. € 54,-).
Vraag naar de voorwaarden.
Geldig tot 1 oktober 2014.

www.jssen-sport.nl

Markt Twello
ZUIVERE

AMANDELSPIJS
500 GRAM
VAN 4.98 NU

CASHEWNOTEN

500 GRAM
VAN 6.58 NU

3.99

GEDROOGD
1 KILO VAN 13.96 NU

A VOGEL HERBAMARE
CIRCA EEN HALVE DESSERTLEPEL (5G) IN EEN KOPJE, 2 DL

3.99

KLAVERHONING

4.49

500 MG, 100 CAPSULES
VAN 12.50 NU

1 KILO
VAN 18,99 VOOR

9.99

9.99

RAW CACAO NIBS
TERRASANA
VAN 14.99 VOOR

WAARDEBON HONING AFDELING

KANT EN KLARE GROENTEBOUILLON.

1.50

WAARDEBON VOEDING SUPPLEMENTEN

CAT’S CLAW

7.99

AL ONZE HONING IS ONVERHIT, ZUIVER EN GESLINGERD

BOUILLONBASIS

100 GRAM
VAN 2.55 NU

✃

9.99

HEET WATER ERBIJ, EVENROEREN EN U HEBT EEN HEERLIJKE

✃

4.99

1 KILO
VAN 5.99 NU

WAARDEBON GLUTENVRIJE AFDELING

5.99

KIPFILET

BIO SULTANA ROZIJNEN
CRANBERRY

GEMENDE NOTEN
MET PINDA’S 500 GRAM
VAN 5.98 NU

2.99

NIEUWE OOGST 1 KILO
VAN 3.99

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

1000 GRAM
VAN 22.95

✃

MANDARIJNEN

WAARDEBON NOTENAFDELING

KING SALAMO DADELS

1.38

NIEUWE OOGST 1 KILO
VAN 1.98 NU

AANBIEDING VAN
DE VEGETARISCHE SLAGER

PU ERH THEE

✃

5.99

1.99

WITTE KOOL

✃

1.99

WAARDEBON ZUIDVRUCHTENAFDELING

✃

2 KILO VAN 6.98
VOOR NU

✃

ZILVERVLIESRIJST

ALLES IS VAN BIOLOGISCHE TEELT

VETVERBRANDER
2 PAKJES VAN 10.00 NU

5.99

✃

WAARDEBON GROENTEN AFDELING

WAARDEBON NATUURVOEDING

van 12.30 tot
17.30 uur

8.95

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

Sinds 1979 op de markt in Twello

Het seizoen is geopend.
Het is er weer, weer voor

Vleeswarenbedrijf

H.A. IN HET VELD
woensdagmorgen
vrijdagmiddag

Raalte
Twello

donderdagmorgen
zaterdag

GIESER WILDEMAN
STOOFPEREN
3 KILO

1.

ONZE BALKENBRIJ
Ouderwets lekker!

Deventer-Colmschate
Apeldoorn

50

ZOETE PITLOZE
DRUIVEN

2.

HEEL KILO

50

NIEUWE OOGST
PERSSINAASAPPELS

2.

20 STUKS

98

Kom... en proef de sfeer
Nieuw Seizoen Pamper
Boys and Girls
TERWOLDE.- Zoals u mogelijk al
weet, is sv Terwolde al heel wat jaren bezig met de voetbaltrainingen
voor de allerkleinsten in de zaal.
Het betreft hier een voorbereiding op de overgang naar de Mini
League en F’jes. De leeftijd voor de
kinderen om hieraan deel te nemen
varieert van 4 tot 6 jaar. De trainingen werden gegeven door Cor
Buitenhuis. Helaas kan Cor door
klachten aan de knie geen vervolg
geven tijdens de eerste helft van
dit jaar. Gelukkig is Wilfred Jansen
bereidt gevonden het stokje over te
nemen en krijgt hij assistentie van
Jurre Lueks en Pim Albers. Opzet
is wederom dezelfde met een vrijblijvende en kostenloze deelname.

Het doel is de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met
het voetbalspel. De trainingstijden
zijn van 10.00 tot 11.00 uur in de

gymzaal aan de Schoolstraat in
Terwolde. De data staan vermeld
op de website van de club: www.
svterwolde.nl.

Workshop Kruiden
& Wellness op Sterrenland
TWELLO.- Zaterdag 13 september van 10.00 – 16.00 uur wordt er op de
biologische tuinderij Sterrenland een kruiden & wellness-workshop gegeven. Tijdens deze workshop leer je over diverse weldadige kruiden (die
vaak in je eigen tuin groeien) en hoe deze toegepast kunnen worden in
een eenvoudige en praktische wellness. Er wordt geen gebruik gemaakt
van crèmes en lotions maar kruiden, (bijv. een voetenwikkel met goudsbloem en munt, een leemmaskertje met lavendelwater, een handmassage
met een eenvoudige zelfgemaakte massage-olie enz.). Na een speciale
kruiden en wellness rondleiding door de kruidentuin en over het land
gaan we aan de slag om in alle rust de heilzame werking van de kruidenwellness te gaan ervaren. Een heerlijke ontspannende dag o.l.v. herboriste
Janneke Donderwinkel. De bijdrage voor kruiden & wellness bedraagt
EUR 40,00 p.p. Incl. materiaalkosten, kruidenthee, lichte lunch en handige handout met alle informatie over de kruiden die deze dag behandeld
worden en recepten. Gelieve bij aanmelden door te geven als je een allergie of intolerantie van een bepaald voedingsmiddel heeft. Aanmelden
of voor meer info kun je contact opnemen met Janneke Donderwinkel 06
16379319 of Toos Rubbens (0571) 27 32 12  info@sterrenland.com Locatie: Sterrenland Meermuidenseweg 19b in Twello www.sterrenland.com

Woensdag 10 september 2014
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Zwembad de Schaeck start met
Swim2Play voor basisscholieren

Martin Geven flikt
het weer

TWELLO.- Maandag 1 september is
het Swim2Play project gestart voor
basisschoolkinderen uit de gemeente Voorst. Basisschool uit Wilp-Achterhoek had de primeur, zij zijn op
maandagmiddag 1 september met
de gehele school komen zwemmen.
Ook zijn de afgelopen week de Bongerd, de Zaaier, de Wingerd en St.
Martinus Bussloo begonnen met het
schoolzwemmen. Swim2Play is een
project wat gestart is in een aantal
plaatsen in Nederland. In Zwolle,
Meppel en Raalte draait het sinds
een jaar. Samen met een zwembad
in Delft is zwembad de Schaeck het
vijfde bad in Nederland waar het
schoolzwemproject van start gaat.
Swim2Play is gebaseerd op veiligheid en plezier in het water en geschikt voor alle basisschoolkinderen
van alle leeftijden. Kinderen uit de
lagere groepen kunnen kennismaken met het water en al watervrij
worden. Een goede start voor als de
kinderen op de zwemles voor het
Zwem-ABC gaan. Leerlingen die al
watervrij zijn en misschien al vele
zwemdiploma’s hebben, worden
uitgedaagd om zich verder te verbeteren in het water. In het project

TWELLO.- Zondag 31 augustus was Steeds Verder met nog slechts 82
jonge duiven vertegenwoordigd in Meaux. Een stad van 50.000 inwoners gesitueerd aan de Marne, even ten noorden van Parijs. De vlucht
was gepland op zaterdag, maar toen waren de omstandigheden onverantwoord om te lossen. Zondagochtend om 08.00 uur kon de Gelders
Overijsselse Unie, na drie nachten mand, eindelijk massaal lossen. De
vliegcondities in Frankrijk waren prima, maar de kansen op (onweers)
buien onderweg waren duidelijk aanwezig.

wordt niet gewerkt aan de zwemslagen. De lessen zullen meer gezien
worden als natte gymnastiek lessen,
waarbij kinderen moeten bewegen
in het water door middel van allerlei spelvormen. De verschillende
groepen komen allemaal vijf weken
achter elkaar, zodat er ook verschil-

lende lessenreeksen kunnen worden aangeboden die passen bij de
groepen. Bijna alle scholen uit de
gemeente Voorst gaan deelnemen
aan Swim2Play. Sommige scholen
zullen komen met alle leerlingen,
andere scholen hebben bijvoorbeeld
alleen voor de bovenbouw gekozen.

Klarenbeker Nol van der Velden
fietst Tour for Life
KLARENBEEK.- Na in 2011 en
2012 Alpe d’HuZes gefietst te hebben vond de Klarenbeker Nol van
der Velden het tijd voor een nieuwe sportieve uitdaging, uiteraard
voor een goed doel. Zijn oog viel
op de Tour for Life voor Artsen
zonder Grenzen.

Tour for Life

De Tour for Life is een tocht waarbij de renners in acht dagen vanuit
de Italiaanse Alpen naar Nederland fietsen. De tocht bestaat uit
acht etappes met wereldberoemde
cols erin zoals’: Alpe d’Huez, Col
du Lautaret en de Col de la Madeleine. In totaal wordt er ruim 1.250
kilometer afgelegd. Per team moet er
minimaal EUR 15.000.00 opgehaald
worden voor Artsen zonder Grenzen, voor slachtoffers van rampen,
oorlogen en epidemieën.

Nol van der Velden

Nol sloot zich aan bij een team
mensen die elkaar niet of nauwelijks kenden: team Ratatour.
Na de aanmelding begon er een
lange periode van voorbereidingen
treffen. Denk hierbij aan sponsors

Nol van der Velden (geheel rechts) kort voor de finish.
zoeken en kleding regelen. Maar
de meeste tijd ging zitten in het
trainen. Hij ging vaak naar de Posbank bij Arnhem en in het weekend
vaak naar Limburg om de heuvels
te trainen. De zomervakantie ging
naar de Franse Alpen zodat er flink
getraind kon worden in de Franse
bergen.

Tour

Na een lange periode van voorberei-

Fietstocht De IJssellinie
REGIO.- Het Fietsgilde Apeldoorn
houdt op maandag 15 september een
recreatieve fietstocht naar de IJssellinie. De IJssellinie is in de vijftiger jaren in het diepste geheim aangelegd
als verdediging tegen een mogelijke
Russische inval. Deze dagtocht van
60 kilometer vertrekt om 10.00 uur
bij restaurant op woonboulevard,
Het Rietveld, hoek Laan van Os-

seveld/ Zutphensestraat. De route
gaat over vlakke asfaltfietspaden,
binnenwegen en een enkel onverhard bospad. Fietsers kunnen aan
deze tocht deelnemen tegen betaling
van € 2,50. Vooraanmelding is niet
nodig. Eten en drinken voor onderweg dient men zelf mee te nemen. Er
wordt gefietst in groepen van 15 – 20
personen onder leiding van een gids,

ding vertrok Nol op donderdag 28
augustus naar Italië.
Op zondag 1 september vond de eerste etappe plaats vanuit Bardonecchia maar het grootste gedeelte van
de tocht ging door Frankrijk. Zondag
7 september kwam hij over de finish
in het Limburgse Landgraaf na een
fantastische fietsweek voor Artsen
zonder Grenzen! Doneren kan nog
steeds via www.tourforlife.nl of
www.teamratatour.nl.
die regelmatig stopt om allerhande
bijzonderheden over de omgeving
te vertellen. Deze tocht voert langs
Wilp Achterhoek, Twello en Steenenkamer naar de IJssel en steken
over via het fietspad op de spoorbrug. Daarna via Diepenveen en
Olst, waar we met de pont de IJssel
oversteken. Via Welsum, Terwolde
en Teuge naar het vertrekpunt. Voor
nadere informatie: zie www.fietsgilde-apeldoorn.nl of telefonisch (055)
843 05 34.

Activiteiten kalender 2014
Meld uw verenigingsactiviteit via info@voorsternieuws.nl of gebruik de code die u als vereniging heeft ontvangen om in te loggen in de rubriek activiteiten op onze site www.voorsternieuws.nl. U kunt uw activiteit wekelijks aanleveren. Mail duidelijk
de plaats, activiteit, datum en tijdstip door tot uiterlijk maandagmorgen 10.00 uur. Dit wordt dan verwerkt en geplaatst in de
eerst komende editie.

September
11
Soosmiddag vanaf 14.00 uur met bingo dorpshuis in Teuge
12-14 Dorpsfeest Teuge kijk op www.sjwpeco.nl
12
19.30 eerste kaartavond, Voetbalvereniging Voorst
13
14.00 uur Vis maar mee Voorsterklei 5

Vooraf werd er gespeculeerd. Zou
Martin Geven, die zijn jonge duiven in topvorm heeft getuige de
eerste plaats een week eerder tegen
6584 junioren vanaf Saint Quentin, opnieuw kunnen stunten? En
coming-man Dennis Koers, die
zo’n prachtige serie vroege duiven
draaide op diezelfde vlucht, zou hij
dit kunststukje kunnen herhalen.
Ook van Freek Wagenaar, met twee
kringoverwinningen in augustus,
werd iets verwacht. Vooraf spraken
we Martin Geven, die nog napret
had van zijn zege van St.Quentin.
Hoe kwam zijn overwinning tot
stand en welke duif maakte het verschil? Martin vertelde, dat de winnares verliefd was op een hokgenote.
Ze had zelfs een nestje gehad. Veel
bracht die liefde niet, waarop hij het
nestje verbrak en de ‘vriendin’ van
de schalieblauwe 565 koppelde aan
een doffer. De schalieduivin was
vreselijk jaloers en dit zette haar
aan tot een ultieme krachtsexplosie
vanaf St. Quentin die goed was voor
de zege tegen duizenden duiven. Bij
de inkorving voor Meaux hoopte
Martin op een herhaling. Vooraf
was onduidelijk welke snelheid de
duiven zouden weten te behalen.
Buienradar gaf aan, dat er plaatselijk flinke (onweers)buien mogelijk
waren, met name in Nederland. Om
13 uur was er in onze omgeving
nog niets bekend, terwijl de eerste
duiven wel elk moment verwacht
werden. De spanning loopt dan met
de minuut verder op. Om 13.17.41
uur werd de spanning doorbroken.
Opnieuw een vroege aankomst bij
Martin & Joke Geven in Bussloo. Net
als van St. Quentin, de onderste van
de lijst! Ditmaal een blauwwitpen
doffer, die op de voorgaande prijsvluchten geen potten gebroken had.
Supporter Gerrit van Looyengoed
had het goed gezien. De blauwwitpen is een eigenaardige doffer, maar
“eens zal hij je verrassen”, aldus
Gerrit. Al kort na aankomst zat de

blauwwitpen uitgebreid te kroelen
met een lieftallig duivinnetje. De net
ontluikende liefde had hem tot grote
daden gedreven! Behalve de eerste
prijs in Twello, was er wederom
een teletekstnotering in de GOU.
Deze keer brons. Dat de blauwwitpen 544 zich tot het uiterste had
gegeven blijkt uit zijn voorsprong
binnen de club. Die bedroeg maar
liefst 19 minuten! De onregelmatige
aankomsten werden in de hand gewerkt door meerdere pittige buien
en onweersactiviteit. Soms moet je
als duivenspeler een beetje geluk
hebben. De beste liefhebber dwingt
het geluk echter af. Martin Geven
speelt het hele seizoen al in kampioenstijl. Ook met de oude duiven behoort hij wekelijks tot de favorieten.
Met bekende duivenspelers als o.a.
Gerard & Remco Schuiling uit Wijhe, Henk Scheffel uit Elburg, Frans
Looyschelder uit Arnhem, Nico Jan
Koenders uit Westervoort en Hans &
Evert Jan Eijerkamp uit Cortenoever
is Martin een serieuze kanshebber
voor het Generaal Kampioenschap
Snelheid in de GOU. Zo’n titel is alleen weggelegd voor liefhebbers die
van het begin tot het einde wekelijks
in het snuitje van de uitslag staan.
Wedvlucht Meaux (430 km): 1, 3,
8 en 10 Martin Geven 2 Dennis
Koers 4, 6 en 9 Jan Ketelaar 5 en
7 Freek Wagenaar. B-klasse: 1, 2 en
3 Werner v.d. Steeg 4 Martijn Evers
Concoursduur: 52 minuten.
Door de buien onderweg lieten diverse bewezen junioren het afweten.
Ook de schalieduivin van Geven
arriveerde in de club net buiten de
prijzen. Volgende week volgt de
slotvlucht voor de jonge duiven.
Vroeger was dat traditioneel Nationaal Orleans. Aangezien er door de
duivensportorganisatie is afgesproken dat de maximale afstand voor
jonge duiven 500 kilometers is, vliegen alleen Limburg, Brabant en Zeeland nog Orleans. In onze contreien
is de slotvlucht Troyes.

IJsselcup wederom opening schaatsseizoen

Toppers aan de start
in Deventer
DEVENTER.- Het Deventer Sport- en Belevingscentrum De Scheg vormt op
18 en 19 oktober het decor voor de IJsselcup, de traditionele opening van het
schaatsseizoen. De IJsselcup, een wedstrijd over 500 en 1500 meter, vindt
plaats op zaterdag 18 oktober en is gekoppeld aan de eerste Holland Cup-wedstrijd van het seizoen. Op zondag 19 oktober worden een 1000 meter (dames
en heren), 3000 meter (dames) en 5000 meter (heren) verreden. De individuele
afstanden dienen als kwalificatie voor het NK Afstanden, dat twee weken later plaatsvindt. Het programma sluit zondag af met een mass start, waarmee
rijders zich rechtstreeks kunnen kwalificeren voor de worldcup in Obihiro.
De mass start is een mini-marathonwedstrijd over 15 ronden voor de dames
en 20 voor de heren. Het leuke aan dit evenement is dat rijders van de langebaan en uit het marathoncircuit elkaar op dit onderdeel tegenkomen. Om ook
aandacht te geven aan de breedtesport organiseert de IJsselcup op vrijdag 17
oktober een ochtend met schaatsclinics voor basisschoolkinderen. Ze leren
verschillende technieken, zoals starten en pootje over. En er is een afsluitende
wedstrijd over 100 meter. Voor de meeste schoolkinderen valt 17 oktober in
de herfstvakantie. Wil je meedoen en zeker zijn van een plekje in een van
de groepen? Stuur dan nu vast een mailtje naar info@ijsselcup.nl. Dan houden we je op de hoogte. Voorzitter Ronald Kogelman kijkt nu al uit naar het
openingsweekend van het schaatsseizoen. “Na de Olympische successen van
vorig jaar groeit schaatsen weer in populariteit. Dat is landelijk zo, maar zeker
ook in de regio Deventer. Dat komt natuurlijk vooral door de successen van
onze DIJC-leden Stefan Groothuis, Jan Smeekens en Lotte van Beek, en door
de prestaties van Michel en Ronald Mulder, die ook bij DIJC op de Scheg zijn
begonnen met schaatsen. Net als in de roemruchte jaren ‘60 en ‘70 is Deventer
weer dé bakermat van de schaatssport. De IJsselcup draagt daar aan bij. Het is
een prachtige mogelijkheid voor mensen uit de regio om topschaatsers in actie
te zien. Voorgaande jaren hadden we tussen de 3000 en 5000 bezoekers. Daar
hopen we dit jaar weer op.”
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pitloze
witte of
rode druiven

Pepsi, Sisi,
Seven Up
of Rivella

bak 500 gram
van 2.59/ 2.99
actieprijs per kilo 2.00

fles 1500 ml
van 1.20/ 1.85
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Coop
rundergehakt

CoolBest
koelverse
sappen

naturel of gekruid
225 gram
van 1.54/ 1.72
actieprijs per kilo 4.44

pak 1000 ml
van 1.62/ 2.20
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Unox
stevige soep
champignon, groente,
kip of tomaat
2 blikken à 515 ml naar keuze
van 1.95

2 REPEN

2 BLIKKEN
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095

Markant
chocoladerepen
2 repen à 75 gram
van 1.70

1.

11..

1.
1.69
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Maaslander
gesneden kaas
pakje 175/ 225 gram
van 2.79/ 3.20

2.
2
3.20
3
79

2
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Coop brood

59

grof volkoren, boeren volkoren of
boeren meergranen
heel brood
van 1.59/ 1.69

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 september t/m zondag 14 september 2014. week 37

Terwolde
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