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Oog voor het 
gedicht

Beheer 
begraafplaatsen

Fantastisch 
dorpsfeest in 
Teuge

Kopij voor het 
Voorster Nieuws 
kunt u inleveren

 tot zondag 12.00 uur

*

*

*
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Al bijna 25 jaar 
een begrip 
in de regio!

Twelloseweg 79, Terwolde, tel.: 0571-292056   GRATIS parkeren!

Maris Mode brengt FELLOWS 
onder de aandacht

Nieuw binnen
Fellows 100%NL CASUAL collectie
sportief, stijlvol en veel mooie details

Sfeervolle modezaak met grote keus!

Autobedrijf Jos Willems Twello
Weteringstraat 4, (bedrijventerrein Engelenburg) Twello

Tel. 0571 - 27 30 35, www.joswillems.nl

APK-keuring

vanaf29.95

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30

Rozenboeket
van 5,99     7,99     

voor

Zaterdag 2 oktober 2010

Woningmarkt Voorst
  12.00 -15.30 uur Dorpsplein Twello

Kijk voor meer informatie op

www.woningmarktvoorst.nl

Redactie 
medewerker 
gezocht
TWELLO.- In verband met de toe-
name van werkzaamheden, is de 
redactie van het Voorster Nieuws 
dringend op zoek naar een colle-
ga. Het ‘’werkterrein’’ speelt zich 
in hoofdzaak af op het culturele 
en sociale vlak in Twello. Geïn-
teresseerden worden verzocht 
telefonisch of schriftelijk te rea-
geren.
Uitgeverij Voorster Nieuws
T.a.v. G. Jacobs
Stationsstraat 7
7391 EG – Twello.
06 54658765. 

Rommelmarkt 
Excelsior Twello
TWELLO.- Zaterdag 25 septem-
ber van 09.00 tot 13.00 uur gaan 
de deuren van de voormalige 
Edah in Twello weer open  voor 
het publiek voor de rommelmarkt 
van Excelsior. Een muziekvereni-
ging is onmisbaar in een dorp, 
maar kost veel geld om in stand 
te kunnen houden. Het is een 
leuke en leerzame tijdsbesteding 
voor de jeugd, waarvan Excelsior 
gelukkig velen onder haar leden 
mag scharen. 

Steun ons en sla zaterdag 25 sep-
tember uw slag. Er is heel veel 
verzameld en er is voor ieders ga-
ding wel iets bij. Boeken, (klein)
meubelen, LP’s, CD’s, DVD’s, 
computerspellen, tuinmeubelen, 
tuingereedschap, TV en stereo ap-
paratuur, noem het op en wij heb-
ben het voor u. Dus heeft u een 
zoon of dochter die gaat studeren 
en spullen nodig heeft, of vindt 
u het gewoon leuk om te snuffe-
len in leuke spullen kom bij ons 
langs. Mocht u nog iets willen bij-
dragen dan kunt u nog tot vrijdag 
17 september contact opnemen 
met Paul Liese via liese.twello@
hetnet.nl of 0571-276998. 

Zaterdag 18 september zal de laat-
ste inzameldag zijn.  Op  zaterdag 
18 september van 8 tot 12 en op 
vrijdag 24 september van 9.00 tot 
17.00 uur kunt u de spullen ook 
zelf komen brengen. De ingang 
voor het aanleveren van spullen 
is dan aan de achterzijde van het 
Edah pand.

Nazomermarkt Voorst 

VOORST.- Op zondag 19 septem-
ber wordt weer de jaarlijkse Nazo-
mermarkt gehouden in het dorp. De 
markt is in 15 jaar uitgegroeid  tot 
een evenement van formaat. Een 
jaarmarkt met 150 kramen met aller-
lei soorten handel. Vele duizenden 
bezoekers weten ieder jaar weer de 
weg te vinden naar Voorst. De markt 
biedt dan ook voor elk wat wils. In-
woners van Voorst nodigen familie 
en vrienden uit om te komen en op 
het terras van het Dorpshuis is het 
een reünie waarbij vele herinnerin-
gen worden opgehaald. Bezoekers 
komen uit de hele regio naar Voorst. 

Tweede hands
Ook dit jaar is er weer een hele 
hoek voor de curiosa, grootmoeders 
tijd  en 2e hands spullen. Omdat hier 
veel animo voor was is er een apart 
gedeelte  van gemaakt. Vorig jaar was 
dit voor het eerst en dat is zo goed be-
vallen, dat dit terugkerend onderdeel 
van de markt is geworden. Velen heb-
ben hun zolder opgeruimd, maar er 
zijn ook prachtige kramen die antiek, 
curiosa met nieuwe woondecoratie 
mixen. Helemaal in de trend van nu 
om oude spullen te plaatsen tussen 
eigentijdse nieuwe spullen. Zo zijn 
er nieuwe woondecoraties met een 
vergrijsd uiterlijk gecombineerd met 
prachtige groendecoraties. 

Creatief
Maar natuurlijk zijn ook de creatieve 

mensen zeer ruim vertegenwoor-
digd. Vanaf het allereerste begin van 
de markt, doet deze groep mee met 
de Nazomermarkt in Voorst. Aller-
lei hobby’s worden beoefend en een 
aantal mensen demonstreert ook 
hoe ze hun product maken. Veelal 
worden de creatieve resultaten voor 
kleine prijsjes verkocht zodat men 
weer nieuwe spullen kan aanschaf-
fen. 
Uiteraard ontbreken de kramen met 
de zelfgemaakte kaarten niet. Bin-
nen in het Dorpshuis zijn behalve 
de hobbyisten, ook de kramen met 
materialen om van alles zelf te ma-
ken vertegenwoordigd. Voor de 
15de keer is Gerdie Heyink van de 
partij.  Zij demonstreert hoe je de 
kaarten maakt en geeft daar ook les 
in. Het kalligraferen, dat wil zeggen 
schoonschrijven, beheerst zij als 
geen ander. Zij heeft haar kraam in 
het Dorpshuis ingericht.

Omdat er op creatief gebied niet zo 
veel markten meer zijn, is hier in 
Voorst weer extra aandacht aan be-
steed. De diverse deelnemers geven 

workshops waar men zich voor op 
kan geven. 

Afwisseling
Landelijke woonaccessoires, groen-
decoraties, Engelse quilts, groot-
moederstijd-artikelen, curiosa, zelf-
gemaakte kinderkleding, sieraden, 
te veel om op te noemen. Keramiek 
is er in diverse variaties, evenals de-
coraties van stof . Maar ook de goede 
doelen zijn vertegenwoordigd zoals 
de Zonnebloem en KIKA. Ook de 
Parabool is vertegenwoordigd met 
2 kramen. Er zijn een aantal kramen 
met oude boeken waarin heerlijk ge-
snuffeld kan worden en zo is er voor 
iedereen wat.

Uiteraard zijn er de nodige versna-
peringen te verkrijgen en de Voorster 

Vervolg op pagina 3

Voskamp Textiel heeft altijd de laatste trends op handwerkgebied

  

Duistervoordseweg 5
7391 CA Twello

Telefoon (0571) 27 07 40
www.steendijkmodeschoenen.nl

* Rijksstraatweg 159A * 7391  MK * Twello* 
* 0571- 270571 * www.timloonstra.nl * info@timloonstra.nl *

Voor sfeervol wonen...

      Ook voor al uw  * Binnenzonwering*Design flooring* Gordijnen* Houten vloeren* 

uw officiele dealer



Familie
berichten

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

Uitgeverij Voorster Nieuws
Stationsstraat 7, 7391 EG  Twello
Telefoon: (0571) 27 61 91 – Fax: (0571) 27 62 47

Het begin van een nieuw leven
Ontroerend mooi en klein

Het is eigenlijk niet te beschrijven,
Hoe blij wij met jou zijn

Mats
Geboren op 5 september om 19.38 uur. 

Hij weegt 3964 gram en is 52 cm.

Ronald ter Mate en Ank Elzebroek
Bremstraat 15

Twello DE VALE WEIDE 
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a
 (0571) 27 04 30

Ook voor al uw

Rouw- en 
trouwwerk 

Het Voorster Belang en Omstreken wil graag haar dank uitbrengen aan 
de vele sponsoren, vrijwilligers en ouders die het 1e huttenkamp voor het 
dorp Voorst en omstreken tot een groot succes hebben gemaakt.

Voor de levering van hout en bouwmaterialen:
Bouw en Adviesbureau Saam, Empe  Impress B.V, Deventer
Messchendorp Pallet B.V., Eerbeek  SCA Packaging, Eerbeek
Klein Hekkelder Veevoeders, Voorst  Bouwmarkt Praxis, Zutphen
De Weerd Tentenverhuur B.V., Voorst  Winterman Transport- en grondverzetbedrijf, Twello

Voor het ontbijt, de barbecue en de kinderdisco:
Supermarkt Coöp Boogman, Voorst  Slagerij Teunissen, Voorst
Vleesboerderij De Weikamp, Voorst  Stichting Evenementen Voorst

Voor opslag en transport: Familie Kloosterboer, Voorst

Voor de goede samenwerking en het gebruik van terrein en gebouwen:
Het bestuur en de beheerders van het Dorpshuis te Voorst.

Verder veel dank voor de vrijwilligers van de spelcommissie, de technische 
commissie, de EHBO Voorst en de ouders/groepsbegeleiders.

Voor verslagen en foto’s, zie www.dorpshuisvoorst.nl en www.voorsterbelang.nl

 

tel : 0571 - 29 09 72
open : ma - vr:  7.30 - 16.30 uur
  za:  8.00 - 12.00 uur
e-mail : info@bmnatuursteen.nl

Nijverheidsstraat 27  7391 ZT  Twello

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

n Steengoed in maatwerk

Wij zijn verhuisd!

Voor meer informatie:
Studiepunt Twello, Wim en Erna Vrijhoef - Gruntjes

Tel. 06 - 41201625 
www.studiepunttwello.nl

Centrum voor Huiswerkbegeleiding en Bijlessen

Ons nieuwe adres is: 
Oude Rijksstraatweg 6

7391 MD Twello

Korte Struikenveenweg 2, 7382 BA, Tel./Fax: 055-3012023, 
Mob. 06-12127271, buiting.metaal@kpnmail.nl

* (Sier)hekwerken 

* Constructies 

* R.V.S.

‘MET FRANS MEER MANS’

Zeer betaalbare beginnersles Frans

10x (wekelijks) beginners lessen van 1 ½ uur
Kosten (excl. lesmateriaal) € 75,00

De lessen worden gegeven op maandagavond en/of 
maandagmiddag bij voldoende deelname.

Er bestaan ook cursussen voor 
half-gevorderden en gevorderden.

De docente is Française en haar adres is:
Marcelle Picard, v.d. Duyn v. Maesdamstraat 48

7391 VN  Twello - Tel. 0571 - 27 18 41
e-mail: mpicard@hetnet.nl
www.franscompleet.nl

11 september 2010

Zoon van Jeroen Harleman en Chantal Klunder.

Tigo is geboren om 13.50 uur,
Hij is 49 cm lang en weegt 3510 gram.

Nieuwe Veldjes 15, 7391 BL Twello

Vandaag bereikte ons het bericht dat onze 
oud-collega

Tonnis van Essen

is overleden.

Tonnis was als conciërge aan onze school 
verbonden. Met grote betrokkenheid en 
toewijding heeft hij kleur gegeven aan het 
schoolleven van onze collega’s en leerlingen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie-
leden alle kracht toe om dit verlies te dragen.

Twello, 13 september 2010

Namens de schoolleiding, 
collega’s en leerlingen van het Veluws College
Drs. W.D. Hoetmer, rector
Mevr. A.J.G. Veldboer, 
vestigingsdirecteur Twello

Mannen doe mee!

Altijd al willen zingen,
maar dan voor publiek?

Dan heb je nu de kans om
in een enthousiaste groep de

kneepjes van het ‘zingen’ te leren!

www.learn4singing.nl
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kerk
diensten „uit het archief”

Oudheidkundige Kring Voorst

Duistervoordseweg 104, tel. (0571) 27 70 90, di-wo van 09.00-16.00 uur. Postadres: OKV,  Postbus 170, 7390 AD Twello. 

weekenddiensten

KLARENBEEK/VOORST/WILP 
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
einde 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 week-
end of tijdens feestdagen dringend een 
huisarts nodig hebt, belt u met de Cen-
trale 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 ope-
ningstijden kunt u terecht bij Dienst 
Apotheek salland, gevestigd in de cen-
trale hal van het Deventer Ziekenhuis. 
tel: 0570-536505.

TANDARTSDIENST 
Spreekuren: zaterdag van 11.30 uur 
tot 11.45 uur en van 17.15 uur tot 
17.30 uur. Zon- en feestdagen van 
11.30 uur tot 11.45 uur. 
Voor nadere inlichtingen kunt u het 
antwoordapparaat van uw eigen 
tandarts afl uisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, Par-
kelerweg 8, Twello, telefoon (0571) 27 
55 03, bgg. (055) 360 01 89

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

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

VERIAN ZORGLIJN 
Voor alle vragen over wijkverpleging, 
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, di-
eetadvisering uitleen 0900-9255. 24 uur 
per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

VERIAN ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccorder-
ment 8. Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. 

VERIAN ZORGWINKEL
Hofstraat 15b, Apeldoorn. Openings-
tijden: Maandag t/m vrijdag 9.30-17.30 
uur; donderdag van 9.30-21.00 uur; 
zaterdag van 10.00-16.00 uur. Lenen 
in spoedgevallen op zon- en feestda-
gen kan na overleg met onze zorglijn 
0900-9255.

SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 (lokaal tarief) 24                 
uur per dag bereikbaar. Voor actu-

ele spreektijduren kunt u bovenstaand 
nummer bellen of kijken op www.sen-
sire.nl, Raccordement 8-i, Twello.

SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856 (lokaal tarief) Bezoekadres: 
Raccordement 8h, 7391 BT Twello

TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Trimenzo Zorg aan Huis biedt zorg- en 
dienstverlening aan zelfstandig wo-
nende ouderen en andere zorgvragers 
in de gemeente Voorst vanuit zorg-
centra De Benring, Het Grotenhuis en 
St. Martinushof. De zorgcentra van 
Trimenzo zijn 24 uur per dag bereik-
baar via tel. (0571) 28 33 00, www.
trimenzo.nl

YUNIO OOST GELDERLAND 
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lo-
kaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar 
voor kraamzorg, jeugdgezondheids-
zorg

DIABETESLIJN
Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabe-
tes (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 
Voor alle vragen over handicap, beper-
king of chronische ziekte. 
Iedere woensdagmiddag spreekuur 
van 13.00 tot 16.00uur  in Het Baken, 
Kortenaerstraat 16 in Twello. Ook zon-
der afspraak. Telefonisch bereikbaar 
via alg. nr. (055) 526 92 00 Kijk ook 
eens op www.meeveluwe.nl 

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

DIERENARTSENPRAKTIJK 
KLARENBEEK/TWELLO
Zutphenseweg 50, 7382 AM Kla-
renbeek. Torenbosch 64, 7391 CA 
Twello.
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar op ons centrale telefoon-
nummer (055) 301 22 55. Voor meer 
informatie zie www.dierenartsen-
praktijk .com

ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Zwolseweg 290, Apeldoorn: maan-
dag t/m donderdag van 10.00-12.30 
en van 13.30-16.30 uur, op vrijdag 
van 10.00-12.30. Buiten deze ope-
ningstijden kunt op werkdagen van 
16.30-20.00 en op zaterdag, zon- en 
feestdagen van 10.00-16.00 uur te-
recht bij Zorgcentrum de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Voor 
al uw vragen op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn, bel met ZorgS-
aam op werkdagen van 9.00-12.30 
uur, tel. 055-58 898 58.

Zaterdag 18 september
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger Boerkamp.
R.K.kerk Klarenbeek, 19.00 uur 
pastor Hofstede.

Zondag 19 september 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur 
dhr. R. Bloemendal.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Barnhorn, 19.00 uur ds. J.v. Ark.
Prot.gem. Terwolde/De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel, startdienst m.m.v. 
Gregoriaans koor.

Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. Vredesdienst Martinuskerk.
H.Hartkapel ’t Wezeveld, kapel ge-
sloten oec. dienst Martinuskerk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur oec. 
dienst Wilp ds. G. Solinger/Roffel.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur mevr. 
A. Wijnholt-Zwiers.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur oec. dienst. 
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 pastor Brylak oec. dienst.
R.K.kerk De Vecht, 10.00 uur pastor 
Hofstede.
R.K.kerk Bussloo, 10.00 uur oec. 
dienst Wilp.
Herv.Geref.Evang.Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. G. Klok, 17.00 uur ds. 
W. Hovius.

Oecumenische Omroep Voorst
19 september R.K.kerk Duistervoor-
de, 26 september Prot.gem. Nijbroek
Voor verzoeken kan men zich wen-
den tot de bekende adressen.

Dit is een voetbalelftal van Activia uit Twello. 
Meer gegevens zijn niet bekend. Welk jaar is 
het en wie weet de namen van de spelers?
Reacties naar Jan Siero, tel. 0571-273433 of via 
info@ okvvoorst.nl - De foto’s vindt u ook op de 
website van de Oudheidkundige Kring Voorst. 
Adres: www.okvvoorst.nl 

Reactie 8 september
De boerderij links werd in 1924 gebouwd en is 
van de familie Van Essen, het is de vierde generatie die hier boert. De boerderij, die ook wel De Lochem wordt 
genoemd, ligt aan de Ganzevlesweg 12 in Teuge. De boerderij daarachter, ook gebouwd door van familie Essen 
in 1934, is nu eigendom van de familie Groothedde. De foto is vanaf de Lochemsestraat gemaakt. Er kwamen 
reacties van Wilbrink uit Apeldoorn, Bosgoed uit Wilp-Achterhoek, Hendriks uit Klarenbeek en Zweekhorst-
van Essen uit Vaassen.

Vermiste en gevonden huisdieren

GEMEENTE VOORST.- De afgelo-
pen tijd zijn er weer dieren gemeld 

als gevonden en als vermist. Is uw 
huisdier vermist of heeft u een ver-
dwaald dier gevonden, bel dan (tus-
sen 09.00 en 22.30 uur) naar, tel. 
(0575) 52 06 12 de Amivedi-post 
voor regio Apeldoorn (ook deels ge-
meente Voorst). 

U kunt de Amivedi-post ook een 
email sturen met het signalement 
plus een foto van het dier. 

Het adres is amivedi@dierenbe-
schermingapeldoorn.nl. Alle mel-
dingen worden bovendien ook op 

Internet gezet en deze zijn te vinden 
op www.amivedi.nl. 

Vermist
Er zijn de afgelopen week geen die-
ren als vermist opgegeven.

Gevonden
Rood katertje met goud/roze hals-
band: Zonnebergstraat, Wilp.
Zwarte kat, witte snuit met zwarte 
vlek over de neus, witte borst, buik 
en poten, zwarte ronde vlek op de 
rechterheup: Thorbeckelaan, Twel-
lo.

Ik ben op 7 september gevonden 
aan de Thorbeckelaan te Twello.

verenigingen zijn steeds meer aan-
wezig op de markt. Zo is het Zang-
koor Voorst al jaren vertegenwoor-
digd met hun eigengemaakt gebak 
en koekjes. Bij de muziektent is een 
terras gemaakt waar men deze heer-
lijkheden kan proeven. Dit jaar voor 
de 3de  keer is het  Zangkoor Empe 
aanwezig op de markt, zelfs met 2 
kramen. Zij hebben zelf jam gemaakt 
en proberen de zolderkamers leeg te 
krijgen op hun kraam. Vrouwen van 
Nu uit Voorst bakt pannenkoeken en 
maakt bloemstukjes en bij de Voor-
ster Schaakclub kunnen belangstel-
lenden  een potje schaken.  

Lydia Zwier uit Voorst staat op de 
markt met fotografi e van Voorst,  
prachtige kaarten en dergelijke 
heeft zij gemaakt van  het typische 
Voorster landschap. Ook al sinds 
het begin dat de markt opgericht is 
zijn Albertine en Antoinette  van 
Voskamp Textiel aanwezig met al-
lerhande artikelen om te handwer-
ken.  Ze springen steeds weer in op 
de nieuwste trends.  Dat blijkt ieder 
jaar weer: het is altijd een drukte van 
jewelste voor de kraam. 

Kleedjesmarkt
Uiteraard zijn ook de Voorster kin-
deren op de kleedjesmarkt om hun 
overtollige speelgoed, spelletjes en 

boeken te verkopen om zodoende 
wat zakgeld bij elkaar te sprokke-
len.
 
Kortom de Nazomermarkt is een 
gezellig evenement voor het hele 
gezin, want er is ook het nodige kin-
dervertier, zoals een zweefmolen en 
een draaimolen en ponyritjes. 
Daarnaast het nodige eten en drinken 
zodat ook de inwendige mens hier 
volop kan genieten. Het Dorpshuis 
zal ook dit jaar weer een gezellig ter-
ras maken bij de muziektent waar 
de  bezoekers gezellig kunnen bijko-
men op het terras. Ook in en om het 
Dorpshuis zijn allerlei zitjes.   
Wat ooit  begon als een kleine cre-
atieve markt is uitgegroeid tot een 
volwaardig evenement dat organi-
satorisch veel tijd en energie vergt. 
Maar de drie dames van de organi-
satie doen dit al jaren met heel veel 
plezier. 
De markt met meer dan 150 kramen 
wordt gehouden rondom het Dorps-
huis, door de Schoolstraat naar het 
plantsoen. Gezien de grote toeloop 
van publiek is er weer een weiland 
beschikbaar om te parkeren en wel 
in de  Wilhelminaweg, (de weg van 
het Pannenkoekenhuis). Rondom de 
markt geldt overal een parkeerver-
bod!
De markt duurt van 10.00 uur tot 
16.30uur. Voor info : 0575 502202 of 
na 18 uur  0575-502454 of nazomer-
marktvoorst@live.nl.

Vervolg van pagina 1

Fietstocht zondagmiddag 19 september
TWELLO.- Het Mondiaal Platform 
zet ook dit jaar weer een fi etstocht 
uit in de Week van de Vooruitgang.  
We kozen als thema: 65 jaar bevrijd. 
We fi etsen langs enige oorlogsmo-
numenten in de gemeente Voorst 
en horen daar  waarom deze zijn 
geplaatst. Martinus Ooms van de 
IKVPaxChristi-werkgroepTwello zal 
erover vertellen,  bijgestaan door 
Bertus ten Bosch van de Oudheid-
kundige Kring Voorst. We begin-
nen en eindigen bij de Kunstkring 
Voorst (achteringang), Dorpsstraat 
11a, Twello, tegenover de Dorps-

kerk. Start 13.30 uur. Wij hopen dat 
net als voorgaande jaren het weer 
ons toelacht en veel mensen de fi ets 
pakken om samen door een deel van 
onze mooie gemeente Voorst te fi et-
sen. Meer informatie? U kunt bellen 
met Hans Voorthuis tel. 0571 72 43 
52.
PS En weet u het nog? Zaterdag 18 
september gratis reizen met de Sta-
tionsbus! Van Terwolde tot Klaren-
beek, en van Nijbroek tot Empe en 
alles daartussen. Informatie: Rob 
van Hengel tel. 055 366 14 11  of  06 
28 14 67 66.



Nikkels bouwbedrijf  biedt continuïteit in (samen)werken

Krepel in Klarenbeek is toonaangevend fabrikant en ontwikkelaar van 
binnendeuren en kozijnen voor woning- en utiliteitsbouw. Specialist Krepel 
denkt altijd vooruit. 
“Wij leveren duurzame deursystemen van FSC-gecertifi ceerd hout”, aldus 
Bernhard Krepel, de 8e generatie van deze ondernemersfamilie. “En als de 
aannemer dat wil, kan-ie kant-en-klare, voorgemonteerde deur-kozijn-
combinaties krijgen, die heel gemakkelijk zijn in te zetten. Lichtgewicht, tegen-
woordig heel belangrijk, én in diverse uitvoeringen. Ook de doe-het-zelver kan 
Krepel deursystemen verkrijgen, o.a. bij Bouwmaat en Stiho. Ik denk dat onze 
omzet momenteel is gestabiliseerd, omdat wij voor uiteenlopende vragen 
pasklare oplossingen bieden. Wij gaan daarin verder dan onze concurrenten. 
Voor 2011 verwachten we een lichte groei.“
Krepel is ook bekend als leverancier van luxe geschenkverpakkingen voor 
de meest uiteenlopende producten. Vroeger voornamelijk sigaren, maar de 
Krepel Cassettes worden nu op-maat gemaakt voor de juweliersbranche, 
de betere chocolademerken, thee, munten, messensets, koffi  e en nog veel 
meer. Zelfs ook voor mobiele telefoons en exclusieve Zwitserse horloges! 
Bernhard Krepel: “Door de diversifi catie van producten leunt ons bedrijf op 
meerdere pijlers en is daardoor minder kwetsbaar. Zelfs nu kunnen we in onze 
Zuid-Hollandse montagevestiging nog steeds goede monteurs gebruiken!” 

Ruim een eeuw geleden werd de basis gelegd voor Nikkels: een veelzijdig en 
innovatief bouwbedrijf met meer dan 150 medewerkers. Met vele vaste 
professionele opdrachtgevers zoals woningbouwverenigingen, project-
ontwikkelaars, bedrijven, beleggers, maar ook particulieren. Nikkels kent 
een platte organisatiestructuur met korte communicatielijnen. Hierdoor 
biedt Nikkels haar opdrachtgevers maatwerk en een heldere werkwijze. 
Vandaar ook de slogan: Nikkels maakt er duidelijk werk van!
Onlangs vierde Nikkels het 45-jarig jubileum van de chef werkplaats, de 
heer Bertus Doornebosch. Zelfs voor Nikkels een tijdgrensoverschrijdend 
jubileum! Continuïteit staat bij Nikkels altijd centraal. Daarom blijft het 
bedrijf zich permanent ontwikkelen en investeert o.a. in het continu opleiden 
van de medewerkers. Momenteel wordt gefocust op de actuele kennis over 
duurzaam bouwen en het ontwikkelen van slimme bouwconcepten. En 
dagelijks kijkt men naar mogelijkheden om de werkmethoden te verbeteren.
Daarom staat in 2010/2011 de implementatie van een bedrijfsbreed 
management- en informatiesysteem (ERP) centraal, zodat Nikkels de 
bedrijfsprocessen nog meer kan perfectioneren, zoals de optimalisatie 
van het materieelgebruik.  Om hieraan sturing te geven zoekt Nikkels een  
Coördinator Materieelbeheer & Logistiek. 
Voor meer informatie:  www.nikkels.nl en  www.werkeninvoorst.nu!

De vacatures in Voorst
Hieronder een beknopt overzicht. Uitvoerige informatie 
kunt u vinden op www.werkeninvoorst.nu !

Krepel   vakmanschap en toekomstvisie sinds 1732

Financieel-administratief medewerker  Schoneveld Breeding
Parttime bedieningsmedewerker  Thermen Bussloo
Stagiar Facilitair Centrum  Rabobank Voorst
Analist QC laboratorium  Ruitenberg
Parttime magazijnmedewerkers  Wasco
Coördinator Materieelbeheer&Logistiek  Nikkels
Parttime saunamedewerker  Thermen Bussloo
Assistent planner  Van Gansewinkel
Productmanager Sanitair  Wasco
Assistent Hovenier  Ter Riele 
Voorlichter duurzame energie/producten  Wasco
Binnendienstverkoper onderdelen export  BBA
Leerling bediening (BBL)  Thermen Bussloo
Personeelsfunctionaris, tijdelijk  Van Gansewinkel
Plafond/wandmonteurs  Intermontage
Vleestechnoloog  Ruitenberg
Machinist 8-tons rubskraan  Ter Riele 
Masseur, parttime  Thermen Bussloo 
Teeltmedewerkers  Schoneveld Breeding
Stage/afstudeerplaatsen MBO-HBO  Aan de Stegge Twello
Voorman aanleg & onderhoud groot groen  Ter Riele 
Hammammedewerker, parttime  Thermen Bussloo
Uitvoerder groot groen  Ter Riele 
Schoonmaker, parttime  Thermen Bussloo
Technisch inkoper  BBA
Treeworker  Ter Riele 
Shiatsumasseur, parttime  Thermen Bussloo
Monteur land/park/tuinbouwmachines  Ter Riele 
Parttime afwasmedewerker  Thermen Bussloo
Stagiaire ICT (MBO/HBO)  Nikkels
Leerling Hovenier  Ter Riele 
Buitendienst montagemedewerker  Krepel

Uitvoerige informatie over alle vacatures op 
www.werkeninvoorst.nu !



Buiten je woonplaats werken kost veel tijd en persoonlijke energie. Maar in veel gevallen ook 
fossiele energie, als je per auto naar je werk gaat. Je bespaart dus geld én je wint tijd door in 
Voorst te gaan werken! Meer vrije tijd voor jezelf of voor thuis. De belangrijkste werkgevers in 
Voorst laten de nieuwste vacatures zien op www.werkeninvoorst.nu. Je kunt ook nader met ze 
kennismaken in het maandelijkse WerkenInVoorstCafé, dat door Radio Voorst wordt uitgezonden 
op FM 105.3 en ook te zien is op het TV-kanaal van de Kabelkrant en op www.voorstactua.nl. 
In Voorst vind je verrassend veel grote werkgevers, voor zo’n kleine gemeente. Met banen en 
carrières op elk niveau, vaak met internationale doorgroeimogelijkheden. 
Lees deze advertentie aandachtig en ontdek de mogelijkheden van werken in Voorst. En kijk 
daarna op de website www.werkeninvoorst.nu, als je liever fl uitend op de fi ets naar je werk 
wilt gaan, dan milieuvervuilend in de fi le te staan!

Bijzondere werkgevers bieden betere banen in Voorst, zie  www.werkeninvoorst.nu. 
Bovendien vinden we, dat je beter op de fi ets naar je werk kunt gaan, dan milieu-
vervuilend in de fi le te staan! Daarom staan ook in onze Voorster Nieuws-advertentie 
mensen afgebeeld mét fi ets. Alleen, of met partner, of als gezin-met-kind. Welnu, 
voor díe foto’s zijn wij op zoek naar talent, ook voor de toekomstige reclamespotjes 
op TV Voorst. 
Wil jij straks meedoen tegen een aardige vergoeding? Maak dan nu een testfi lmpje 
van jezelf of jullie samen. Buiten, op of met je fi ets. Zet ’t op www.youtube.com en 
mail de link naar talent werkeninvoorst.nu 
Onze jury beoordeelt alle inzendingen, iedere inzender krijgt bericht.
Heb je vragen, bel dan naar 06 53 32 09 36. Succes! 
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“Isidorus Hoeve”“Isidorus Hoeve”
H O V E N I E R S B E D R I J F

Verenigingvan Hoveniers engroenvoorzieners

Aangesloten bij:

www.hoveniersbedrijfi sidorushoeve.nl  –  www.jurgenvandevosse.nl

18 september 
 Dag van de Dijk
Startpunt: Lo0ds 570, Scheepvaartstraat 11, Deventer

www.mensenwelzijn.nl

In ’t Kulthurhus Jachtlust te Twello 
zijn nog enkele plaatsen vrij voor de 
volgende cursussen en muzieklessen: 

De cursussen van Mens en Welzijn Voorst:
• Computercursus Word  dinsdag 13.15-15.15 uur
• Duits  woensdag 19.30-21.00 uur
• Engels (diverse niveaus)  verschillende tijden
• Frans beginners dinsdag 19.00-20.30 uur 
• Frans gevorderden dinsdag 20.30-22.00 uur
• Italiaans op reis woensdag 19.30-21.00 uur
• Spaans beginners maandag 19.00-20.30 uur
• Spaans gevorderden maandag 20.30-22.00 uur
• Turks donderdag 19.30-21.00 uur

Meer informatie over de cursussen kunt u vinden in cursusboekje van 
Mens en Welzijn Voorst die u half augustus gekregen heeft. Maar u 
kunt ook bellen (0571) 27 90 90 of kijken op www.mensenwelzijn.nl

De cursussen en muzieklessen van de Leeuwenkuil:
• Djembe (9+)  vrijdag 16.00-16.45 uur
• Muziektheater Twello (9-12 jr) vrijdag 16.15-18.15 uur
• Atelier Jachtlust (volwassenen)  maandag 13.15-15.15 uur
• Algemene Dansvorming (3-6 jr)  vrijdag 15.30-16.15 uur
• Samen zingen en dansen (6-8 jr)  vrijdag 16.15-17.15 uur
• Muziekles: dwarsfl uit dag en tijd in overleg

Er zijn nog een paar laatste plekken vrij, dus schrijf je snel in!
Meer informatie en inschrijven op www.leeuwenkuil.nl 

Te huur per 1 januari 2011
44 m2 Praktijk Ruimte incl. wachtruimte

geheel ingericht!

Twello

100 mtr vanaf het centrum
Tel (0571) 271192
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Maandag:
06.00 - 09.00: Goedemorgen Gelderland
09.00 - 10.00: Werktijd!
10.00 - 12.00: Mo’j is Luusteren (h)
12.00 - 12.30: Het Gelders Nieuws
12.30 - 14.00: Vandaag de Dag 
14.00 - 17.00: Harry’s keuze
17.00 - 19.00: Goedemiddag Gelderland 
19.00 - 20.00: Praatkelder of Punt NL (h)
20.00 - 21.00: Non-stop in de avond
21.00 - 23.00: Symfocity
23.00 - 24.00: Non-stop in de Avond
24.00 - 06.00: Radio Voorst in de nacht

Dinsdag:
06.00 - 09.00: Goedemorgen Gelderland
09.00 - 10.00: Werktijd!
10.00 - 12.00: Voorst Totaal (h)
12.00 - 12.30: Het Gelders Nieuws 
12.30 - 14.00: Vandaag de Dag 
14.00 - 17.00: Harry’s keuze
17.00 - 19.00: Goedemiddag Gelderland
19.00 - 20.00: Bie Hendrik Jan
20.00 - 24.00: Non-stop in de avond
24.00 - 06.00: Radio Voorst in de nacht

Woensdag:
06.00 - 09.00: Goedemorgen Gelderland
09.00 - 10.00: Werktijd!
10.00 - 12.00: Mo’j is Luusteren (h) 
12.00 - 12.30: Het Gelders Nieuws 
12.30 - 14.00: Vandaag de Dag
14.00 - 17.00: Harry’s keuze
17.00 - 19.00: Goedemiddag Gelderland 
19.00 - 21.00: Voettocht door Voorst
21.00 - 24.00: Highway 107 
24.00 - 06.00: Radio Voorst in de nacht

Donderdag:
06.00 - 09.00: Goedemorgen Gelderland 
09.00 - 10.00: Werktijd!
10.00 - 12.00: Voettocht door Voorst (h)
12.00 - 12.30: Het Gelders Nieuws 
12.30 - 14.00: Vandaag de Dag 
14.00 - 17.00: Harry’s keuze
17.00 - 19.00: Goedemiddag Gelderland 
19.00 - 20.00: Transition Town Radio
20.00 - 24.00: Non-stop in de avond
24.00 - 06.00: Radio Voorst in de nacht

Vrijdag:
06.00 - 09.00: Goedemorgen Gelderland
09.00 - 10.00: Werktijd!
10.00 - 11.00: Transition Town Radio
12.00 - 12.30: Het Gelders Nieuws 
12.30 - 14.00: Vandaag de Dag 
14.00 - 17.00: Harry’s keuze
17.00 - 19.00: Goedemiddag Gelderland 
19.00 - 20.00: Bie Hendrik Jan (h) 
20.00 - 21.00: Non-stop in de avond
21.00 - 23.00: Muziek Romantiek
23.00 - 24.00: Non-stop in de avond
24.00 - 06.00: Radio Voorst in de nacht

Zaterdag:
06.00 - 08.00: Goedemorgen Voorst
08.00 - 09.00: Olleke Bolleke 
09.00 - 10.00: Intermezzo
10.00 - 12.00: Mo’j is luusteren
12.00 - 13.00: Punt NL
13.00 - 14.00: Tussenuur
14.00 - 16.00: De Koffer van Rob
16.00 - 18.00: Voorst Totaal
18.00 - 19.00: Frantik
19.00 - 20.00: Non-stop in de avond
20.00 - 21.00: In concert
21.00 - 24.00: Non-stop in de avond
24.00 - 06.00: Radio Voorst in de nacht

Zondag:
06.00 - 08.00: Goedemorgen Voorst
08.00 - 09.00: Olleke Bolleke (h) 
09.00 - 12.00: OOV
12.00 - 14.00: Klassieke Juweeltjes
14.00 - 17.00: Veluwezoom sport 
17.00 - 18.00: Frantik (h)
18.00 - 20.00: Voorst Totaal (h)
20.00 - 21.00: In concert (h)  
21.00 - 24.00: Non-stop in de avond
24.00 - 06.00: Radio Voorst in de nacht

(h) = herhaling van een eerder uitgezonden 
programma
Radio Voorst zendt een aantal uren per dag 
programma’s van RTV Gelderland uit als 
raamprogramma 

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

Lintjes voor gedreven 
vrijwilligers

OENE.- Tijdens de viering van het 
65 jarig bestaan van de Oener Oranje 
Vereniging OZO (Oranje Zal Overwin-
nen), zagen de aanwezigen tot hun 
grote verbazing plotseling de Voorster 
burgemeester, Jos Penninx met zijn 
gevolg de feesttent in vol ornaat be-
treden. Dat had uiteraard oorzaak en 
gevolg, want dat doet een burgemees-
ter, zeker buiten zijn gebiedsgrenzen, 
niet zo maar. Hij kwam dan ook met 
een missie, nl. het eren door middel 
van het uitreiken van een koninklijke 
onderscheiding aan Derk Jan van ’t 
Einde en aan Jan Wassink, beiden uit 
Nijbroek. De beide decorandi, die zeer 
verrast waren,  waren na afl oop bij-
zonder trots en verguld met hun ere-
tekenen, als waardering voor het vele, 
en jarenlange vrijwilligerswerk dat zij 
beiden op hun conto hebben staan.
De heer Jan Wassink is sinds 1971 
actief voor de samenleving op het 
terrein van jeugdwelzijn, cultuur en 

politiek. Vanaf zijn 15e is de heer 
Wassink 7 jaar bestuurslid van de 
jeugdsoos De Egge geweest. Ook zat 
hij 4 jaar in de jeugdraad van de car-
navalsvereniging De Eggetrekkers in 
Terwolde. Zo hielp hij ook mee aan 
de 87-uur disco om een Nederlands 
record in de wacht te slepen dat ook 
is gelukt. Als “ouder” van zijn kinde-
ren van basisschool De Bongerd loste 
hij altijd de problemen op. Sinds 
1981 is Jan actief bij de Oranjevereni-
ging OZO (Oranje zal overwinnen). 
Deze vereniging telt circa 800 leden 
met een sterke groei, ook voor de 
komende jaren. Bij deze vereniging 
was hij vrijwilliger, bestuurslid en 
voorzitter. Vanaf 2009 coördineert de 
heer Wassink de technische activitei-
ten. Daarnaast is hij intussen elf jaar 
algemeen bestuurslid van Plaatselijk 
Belang Nijbroek (PBN). Decorandus 
is iemand die bekend staat als be-
hulpzaam, sociaal, gezonde interesse 

voor PBN en spraakzaam. Ook voor 
zijn familie stond hij altijd klaar, met 
name in de moeilijke MKZ-tijd was 
hij een grote steun voor zijn familie. 
De heer Wassink  kan met dit alles 
zeker worden gekwalifi ceerd als “ie-
mand die zich geruime tijd ten bate 
van de samenleving heeft ingespan-
nen en anderen heeft gestimuleerd”. 
De heer Derk Jan van ’t Einde is met 
veel enthousiasme sinds 1967 actief 
op het terrein van jeugdwelzijn, land-
bouw, cultuur en bankwezen. Hij be-
gon als penningmeester en voorzitter 
van de provinciale jongerenorganisa-
tie Jong Gelre. Hij was ook een aantal 
jaren districtsbestuurslid van de zui-
velonderneming Coberco en is jaren 
bestuurslid en voorzitter van de Gel-
derse Maatschappij van Landbouw-
Oene geweest. Derk Jan was lid van 
de Raad van Commissarissen van No-

vaco en afdelingsbestuurder van de 
Veevoedercoöp. ABC-Oost Veluwe. Al 
vanaf 1979 tot heden is de heer Van ’t 
Einde actief bij de Oranjevereniging 
OZO (Oranje zal overwinnen). Eerst 
als penningmeester en later hoofd van 
de opbouwploeg van de oranjevereni-
ging. Daarnaast is hij secretaris van 
Toezicht van het Stichtingsbestuur 
“De Olde Banke”. Tot slot is decoran-
dus vrijwilliger bij de opbouwploeg 
van het Oener Koefeest en vrijwil-
liger bij het dorpsfeest Dikke Mik in 
Nijbroek. Zijn enthousiasme, inzet en 
doorzettingsvermogen worden door 
velen gekoesterd bij zijn bestuurs- en 
vrijwilligerswerk. De heer Derk Jan 
van ’t Einde kan met dit alles zeker 
worden gekwalifi ceerd als “iemand 
die zich geruime tijd ten bate van de 
samenleving heeft ingespannen of an-
deren heeft gestimuleerd”.

Koninklijke onderscheiding 
voor Sander Boot

TWELLO.- In gezelschap van gemeen-
telijk beleidsmedewerkster Arda 
van Vilsteren was de Voorster bur-
gemeester Jos Penninx vorige week 
zaterdagavond 11 september de IJssel 
overgestoken teneinde de 72-jarige 
Twellonaar S.G Boot even in het zon-
netje te zetten. Dit gebeurde in en om 
het bivak van de Westenenk scouting-
groep aan de Pekelharingsweg (nabij 
de Roland Holst lHolstlaan) waar zich 
circa 200 gasten, voornamelijk uit de 
hele regio afkomstige jeugdigen tus-
sen 7 en 20 jaar, bij een kampvuur 
hadden verzameld. Sander Boot werd 
benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau welke onderscheiding hij 
heeft te danken aan het gegeven dat 
hij zich al tientallen jaren met veel 
enthousiasme voor scouting heeft in-
gezet. Naast het voorzitterschap van 
de Westenenk-groep heeft de heer 
Boot gedurende de laatste decennia 
ook bestuursfuncties op provinciaal 
en landelijk niveau behartigd. Ook 

was hij teamhoofd ”Support” bij de 
Europese Jamboree 1994 en bij de 
Wereld Jamboree 1995 te Dronten. De 
uitreiking van de onderscheiding viel 
samen met het jubileumfeest dat ter 
gelegenheid van het eeuwfeest van 
Scouting Nederland was opgezet.

Betrokkenheid
Bovenstaande elementen kwamen 
in de toespraak van burgemeester 
Penninx naar voren en die daarbij 
tevens aangaf dat het Voorster thema 
2010, te weten ”betrokkenheid”, 
op decorandus zonder meer van 
toepassing kan worden genoemd. 
Hij benadrukte bovendien dat goed 
met een ieder kun nen samenwerken 
een essentiële voorwaarde is om 
de gestelde doelen op een voor alle 
betrokkenen aanvaardbare manier 
te kunnen bereiken. SanderBoot is 
een goed bewijs van de stelling dat 
zonder vrijwilligers de maatschappa 
niet goed leefbaar kan zijn.

Bloemen voor Sander Boot.

De heer en mevrouw  van ’t Ende, burgemeester Penninx en de heer en 
mevrouw Wassink.

Nieuws en tips 
van dierenartsenpraktijk de Driehoek

Dierenartsenpraktijk       De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur 

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

Oktober actieprijs voor 
behandeling paarden gebit!
Een gezond en regelmatig afgesleten gebit is nodig voor een optimaal 
functioneren van het paard. Een klein probleem van het gebit kan direct 
gevolgen hebben voor de opname van voedsel en de vertering ervan. 
Verminderde nageefl ijkheid of zelfs verzet tijdens het rijden of mennen 
kunnen veroorzaakt zijn door onregelmatigheden in het gebit.

Al met al is het dus niet bepaald overdreven om minstens 1x per jaar het 
paardengebit te laten controleren. Bij paarden in de groei (in ieder geval 
zolang ze wisselen, tot ongeveer vijf jaar) is zelfs twee keer per jaar aan 
te raden. Denk bijvoorbeeld ook aan een gebitscontrole voordat u bij 
een jong paard voor het eerst een bitje in gaat doen. 

Sinds kort is onze apparatuur voor de gebitsverzorging van het paard 
uitgebreid en vernieuwd. Hiermee zijn wij ‘up-to-date’ in de gelegenheid 
om het gebit van uw paard te verzorgen.

Om u (en uw paard…) mee te laten profi teren van deze ontwikkeling 
hanteren wij gedurende de maand oktober een actieprijs van € 50,- voor 
gebitsbehandelingen op de praktijk.
Deze actie houdt in: 
 • Gratis consult op de praktijk
 • Uitgebreide gebitscontrole en advies
 •  Standaard gebitsbehandeling bestaande uit: afvlakken van haken 

en vijlen van scherpe randen
 • Tandheelkundig dossier

(excl. eventueel noodzakelijke sedatie of behandeling van specifi eke gebitsproblemen)

Tot ziens op de praktijk!



PIJNAPPEL MODE
Hoofdweg 84A  
7382 BK Klarenbeek 
www.pijnappelmode.nl   
info@pijnappelmode.nl

MODESHOW
WOENSDAG 22 SEPTEMBER
KAARTEN NU VERKRIJGBAAR IN ONZE ZAAK

Steenbokstraat 10  •  Postbus 4142  •  7320 AC Apeldoorn  
Telefoon (055) 527 29 11  •  www.veluwe.nl

Het college van dijkgraaf en heemraden maakt bekend dat de ontwerpbegrotingen 

2011 van Het Waterschapshuis en Tricijn Belastingen tot 28 september ter inzage 

liggen. Het Waterschapshuis is een uitvoeringsorganisatie van grote ict-projecten 

voor alle waterschappen. Tricijn Belastingen heft en int waterschapsbelastingen. 

De officiële bekendmaking en de ontwerpbegrotingen kunt u tijdens  

kantooruren inzien bij het waterschapshuis, Steenbokstraat 10  

te Apeldoorn of via www.veluwe.nl/bekendmakingen. 

Bekendmaking 

 
    

Verpachting bij inschrijving
 

Het college van diakenen van de hervormde gemeente 
te Klarenbeek biedt per 1 november 2010 openbaar bij 

inschrijving voor 6 jaar in pacht aan 
(op basis van artikel 7:397 lid 1 BW) een perceel grasland, 

kadastraal bekend gemeente Beekbergen, sectie O, 
nummer 626, groot 0.67.05 ha. 

Dit perceel is gelegen aan de Scherpenberg te Klarenbeek.

De gunning wordt voorbehouden aan het college van 
diakenen.

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij 
het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 
3800 AR te Amersfoort, telefoon 033 – 4671010 of 

via e-mailadres r.radstake@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren dienen op woensdag 29 september 
2010 tussen 10:00 uur en 10:15 uur te worden ingeleverd in 

de consistorie van de hervormde kerk te Klarenbeek.

Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats in 
voornoemde consistorie. Iedere inschrijver kan hierbij 

aanwezig zijn.
________________________________________________
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesters-
kantoor ten dienste van de Nederlandse hervormde kerk

Werk met toekomst
Stichting BOP biedt een contract, scholing en 
intensieve coaching. Nieuwsgierig? 
Bel ons, tel. 0570 - 608 006.

wij zijn op zoek naar gemotiveerde

parttime 

chauffeurs 
(rijbewijs BE)

die 2 à 3 ochtenden(vroeg) p/w 
willen werken.

   
Interesse? Bel dan : 0571-292424

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP 

Bloemkool   0,89

Elstar     1,89

Bananen   0,89kilo

NIEUWE OOGST HANDAPPELS

  5,99BildtstarBildtstar
ZONDER WATERSCHADE MET KWALITEITSGARANTIE

10 kilo

2 kilo

Delcorf     1,892 kilo

Verbouwing volop bezig
Alles is binnen gestript en de 
opbouw is begonnen. 
De tijdelijke slagerij aan de 
achterzijde draait op normale 
assortiment door. 
U kunt dus onze normale 
assortiment verkrijgen. 
De winkel is via de oprit te bereiken.

De Gildeslager verrast je smaak

Slagerij Walravens
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello

Tel. 0571-271439
www.walravens.gildeslager.nl
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Bami Speciaal
4.75

500 gram

Bacon

1.60
100 gram

Bouwlappen

Schouderkarbonades

Worst-, Gehakt - &
Biefstukdag

Let op onze vaste dag aanbiedingen

verbouwingsactie Verbouwingsaktie
Bij besteding € 15,- 
stukje grillworst gratis!

Salami

1.49
100 gram

Tonijnsalade
1.60

100 gram

5 halen 4 betalen

3.25
500 gram

stevige verbouwingskost
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Hoedendingen 
bij de Vrouwen 
van Nu
TWELLO.- Majorie Nijhuis uit Lat-
hum gaat op maandag 20 september 
de Vrouwen van Nu afdeling Twello 
vertellen over ‘Hoedendingen’. Zij 
weet alles over hoeden, over hoeden 
maken en de daarbij te gebruiken 
materialen en gereedschappen. Kijk 
eens naar haar website www.hoe-
dendingen.nl
Voor deze gelegenheid is het leuk als 
zoveel mogelijk dames met een hoed 
op binnen komen. De avond begint 
om 19.30 uur bij Restaurant Brasse-
rie Korderijnk in de Stationsstraat te 
Twello. Het klompenfeest was voor 
de Vrouwen van Nu Twello een groot 
succes. Velen vonden de weg naar 
de kraam, bekende gezichten maar 
ook veel onbekende mensen, die in-
formeerden naar het programma van 
de vereniging. De door de leden zelf-
gemaakte producten zoals jam, chut-
ney, cake of kruidkoek waren zondag 
totaal uitverkocht. De kraam op zon-
dag met damesdingen, o.a. sjaaltjes, 
kettingen, tassen e.d. trok eveneens 
veel belangstelling. Tevens was het 
“21 spel”  en het raden van het ge-
wicht van de kalebas voor velen een 

leuke uitdaging. De antwoorden op 
de vraag wat de kalebas zou wegen 
varieerden van 3 kilo tot wel 65 kilo. 
Het goede antwoord was: 22 kilo en 
100 gram. De prijswinnaars hebben 
inmiddels bericht gehad.
De activiteiten van de Vrouwen van 
Nu Twello zijn zeer divers. Elke dins-
dagmiddag wandelen, met of zonder 
stokken. Het vertrek is bij zwembad 
De Schaeck, om 13.45 uur. De twee 
tuinclubs gaan regelmatig op pad 
naar een tentoonstelling, een park of 
laten zich informeren bij een tuinder. 
De twee leesclubs gaan in het najaar 

verder met het lezen van boeken om 
deze met elkaar te bespreken. De NBvP 
Vrouwen van Nu is een landelijke 
vereniging. De provincie Gelderland 
organiseert regelmatig bijeenkom-
sten met interessante onderwerpen 
voor de afdelingen in deze provincie. 
Landelijk is er elk jaar een bijeen-
komst voor alle leden van de NBvP. 
Wilt u meer weten over de Vrouwen 
van Nu in Twello, dan kunt u vrijblij-
vend de afdelingsavond op maandag 
20 september bezoeken of bellen met 
Marietje Winterman, 0571-271066, of 
kijk op www.nbvp.nl. 

Bewoners Voorst voeren 
actie voor ruime rondweg

VOORST.- Bewoners van Voorst en 
Gietelo voerden op woensdagmid-
dag 8 september een publieksvrien-
delijke actie langs de N345 in het 
centrum van Voorst. Met spandoe-
ken en fl yers wil het Platform Voorst 
N345 bestuurders betrekken bij hun 
poging om de planvorming over de 
beoogde rondweg te beïnvloeden.
De provincie Gelderland dreigt het 
meest gunstige tracé – parallel aan 
de spoorlijn Zutphen-Apeldoorn – 
in de prullenbak te gooien. Het Plat-
form komt op voor de belangen van 
bewoners in en om Voorst, Appen 
en Gietelo. De meerderheid van de 
bevolking heeft door middel van een 
door het platform gehouden enquête 
een keuze gemaakt voor de aanleg 
van deze ruime rondweg. Dit in be-
lang van de leefbaarheid in het dorp 
en de buurtschappen Gietelo/Ap-
pen èn in het belang van een goede 
doorstroming van het doorgaande 
verkeer. De aanleg van een krappe 
rondweg rond het dorp is wellicht 

een goedkope oplossing, maar zeker 
géén duurzame.

Toelichting:
In het Platform Voorst N345 zijn 
tientallen dorpsbewoners actief. Het 
platform heeft vorig jaar een enquête 
gehouden onder alle inwoners. De 
respons was enorm: een ruime meer-
derheid van 75 procent is voorstan-
der van de aanleg van een rondweg 
langs de spoorlijn Zutphen-Apel-
doorn. Er is nu geld beschikbaar voor 
een rondweg. De provincie Gelder-
land leidt de planvorming. Momen-
teel wordt onderzoek gedaan naar 
verschillende tracés. Deze zomer 
bleek dat het voorkeurstracé van de 
bewoners in en om Voorst en Gietelo 
al is afgevallen. Het platform is en 
blijft ervan overtuigd dat een ruime 
rondweg de beste oplossing is voor 
de leefbaarheid in en om de dorpen 
Voorst en Gietelo. Op 15 september 
vergaderen Provinciale Staten over 
de rondweg. Platform Voorst N345 
zal voorafgaand aan de vergadering 
de statenleden toespreken.
info: www.platformvoorst.nl

Tijdens de actie werden fl yers uitgedeeld

De lekkerste

Bakker Bart
Van Ghentstraat 5

7391 CR Twello
Tel: (0571) 27 25 05

Nu bij jouw Bakker Bart!
De lekkerste supervlaaien

Bestel via www.bakkerbart.nl

“Ik word gewoon niet graag genegeerd, ook niet als ik alleen ben”

WAAAAAAAHHH!!!

Bezuinigen
We zitten nog steeds in een recessie, en hoewel de export blijkbaar wat be-
ter gaat, moeten onze lokale ondernemers op de kleintjes letten. Niet dat 
ze dat vroeger niet deden, maar nu moet nog even extra de broekriem wor-
den aangehaald. Niet meer uitgeven dan wat er binnen komt, een simpele 
logica die iedereen om zijn of haar klompen kan aanvoelen. Hoe anders 
is onze overheid jaar in jaar uit met deze wijsheid omgesprongen, mede 
dankzij de gasbel en hoge belastinginkomsten. Het gaat te ver om alle bo-
demloze putten op te sommen waar ons belastinggeld in wordt gekieperd, 
maar gezien de discussies de laatste tijd wil ik er toch een paar uitlichten. 
Namelijk kunst en cultuur, of wat daar ook maar voor door gaat.

Jarenlang hebben diverse stadsbesturen, en ook kleinere gemeenten, mil-
joenen uitgegeven aan enorme theaters die vooral geschikt moesten zijn 
om grote orkesten in te laten spelen, opera of ballet. Een beetje op niveau 
laat ik maar zeggen. Op een bedrijf zoals dat van Joop van den Ende, die 
volledig voor eigen rekening en risico theaters kocht en verbouwde voor 
zijn musicalproducties, werd door een bepaald publiek laagdunkend neer 
gekeken.

Kunst en cultuur op niveau voor een select publiek, op kosten van de 
belastingbetaler, was en is lange tijd de normaalste zaak geweest. Naast 
een duur gemeentehuis, was een grote schouwburg het volgende doel van 
onze lokale bestuurders. Ik heb verhalen gehoord dat als er klassieke mu-
ziek werd gespeeld in Orpheus in Apeldoorn, de directrice de kaarten 
ronddeelde bij de plaatselijke Rotary om de zaal maar enigszins gevuld 
te krijgen.

Hoe anders was dit echter op het afgelopen klompenfeest waar op de za-
terdag 100%NL aanwezig was. Zonder subsidie, volledig voor eigen re-
kening en risico, trekt dit veel publiek. Dit soort muziek, misschien kun 
je het ook wel onder kunst en cultuur scharen, is blijkbaar wat veel van 
onze landgenoten willen. Ik persoonlijk vind het vreselijk, en dit soort 
concerten strookt ook helemaal niet met wat ik ooit een belangrijke Twel-
lose ondernemer heb horen zeggen, namelijk dat Twello het nieuwe Laren 
[N.H.] moet worden. Het positieve is dat het ons als belastingbetaler in 
ieder geval geen geld kost. En dat is in deze barre tijden toch weer mooi 
meegenomen.

Ik begrijp dus ook helemaal niet al die krokodillentranen van mensen die 
beweren dat kunst en cultuur zwaar gedupeerd worden door de komende 
bezuinigingen. Er gaat nog steeds heel veel geld naar deze sector, mis-
schien iets minder dan voorheen, maar voor een relatief klein groepje dat 
hier voor belangstelling heeft is het nog steeds heel wat. Voor elk concert-
kaartje voor bijvoorbeeld een opera legt de overheid een fors deel bij. Dit 
gebeurt niet bij onze Volendamse zangers.

En om het nog even lokaal te houden. Het lijkt een beetje in de mode te 
zijn in onze gemeente om als iemand zich te kort voelt gedaan door de 
gemeente maar gelijk te wijzen naar de nieuwe kunstgrasvelden aan de 
Zuiderlaan. “Waarom zij wel, en wij niet” is het verhaal. Wat de Zuider-
laan betreft: een paar jaar geleden werd het zonnebos op Bussloo tegen 
gehouden, maar als ik nu naar buiten kijk en ik kijk al die lichtmasten ten 
zuiden van Twello met in de verte de A1, dan hebben we alsnog een heus 
zonnebos in onze achtertuin.

Ik wens u allen veel sterkte en wijsheid toe in deze barre tijden.
Derk van Eext

Acties geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 september

Groentehal Gensen
Uw Speciaalzaak voor:

Aardappels, Groente, Fruit, 
Fruitschalen, Rauwkosten

Tel.: 0571 - 271770

Spruitjes
Nieuwe Oogst

Turbana

Bananen

0,49
500 gram

0,99
 kilo

Hollandse

Elstar 1,99
2 kilo

Hollandse aardappelen

Bildstar 2,99
5 kilo

Er zijn weer Dijkmanszoet, Goudreinetten
 en Giesser Wildeman

Waterschap Veluwe past 
waterpeil aan
REGIO.- Waterschap Veluwe houdt 
het waterpeil tijdelijk laag om de 
blijvende wateroverlast op som-
mige akkers en weilanden door de 
extreme regenval van eind augustus 
tegen te gaan. Waterschap Veluwe 
heeft kort na de extreme regenval 
op diverse plaatsen het oppervlak-
tewaterpeil (tijdelijk) laten zakken. 
Hierdoor ontstaat meer capaciteit in 
het watersysteem om gevallen he-
melwater te kunnen verwerken. Het 

waterpeil in weteringen en sloten 
staat op een aantal plekken tot zo’n 
20 centimeter lager dan normaal in 
deze periode van het jaar. Het be-
sluit is genomen op basis van een 
zorgvuldige afweging waarbij ook 
andere belangen een rol spelen. 
Niet overal zullen aanpassingen in 
het peilbeheer, als gevolg van de 
extreme aanvoer van hemelwater, 
daadwerkelijk kunnen zorgen dat 
water direct van het land verdwijnt. 



Van experts kun je meer verwachten.

Restanten-
Alles moet 

weg!
Profi teer nu!

Op=Op

LG 66 cm LCD-TV
26LD350. Met 1366 x 768 pixels, Clear Voice II,
2x HDMI en Simplink: bedien u LG apparaten 
met 1 afstandsbediening. • Met Smart Energie 
Saving

PHILIPS Home Cinema Set
HTS3270. Met DVD-speler, DTS-HD, Dolby True-
HD, Dolby Virtual Speaker, 440 Watt vermogen,
HDMI-ingang, EasyLink en USB 2.0. • Double-
BASS: volle en diepe bass

uitverkoop!

PHILIPS 82 cm Full HD LED-TV
32PFL7695. Met 1920 x 1080 pixels, 
Edge LED technologie, Pixel Precise HD, 
100Hz, Ambilight Spectra 2, USB-ingang en 
4x HDMI. • Met NET-TV

SAMSUNG Home Cinema set
HTBD1220. Met Blu-ray speler, 1080p video 
Upscaling, DTS-HD master audio en auto-
matische geluidscalibratie. • Inclusief iPod Dock

EXPERT TWELLO, VAN GHENTSTRAAT 4, TELEFOON (0571) 271346
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299.-
VAN 379.-

379.-
VAN 479.-

849.-
VAN 999.-

199.-
VAN 299.-

LCD-TV NET-TV

MEENEEMPRIJS

MEENEEMPRIJS

MEENEEMPRIJS

MEENEEMPRIJS

Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

incl. bezorging
incl. bezorging

€ 7,25
€ 7,50

Twello
Terwolde

vanaf
vanaf

TE HUUR AANGEBODEN

KANTOOR + 
BEDRIJFSHAL

bestaand uit:

Bedrijfshal oppervlak 21,5m x 20m en hoogte 7m

• Vloeistofdichte vloer 
• Hoge vloerbelasting 
• Olie/benzine afscheider.

• Heater en wateraansluitingen

• Elektra (licht en krachtstroom)

Kantoor oppervlak ruim 200m2 v.v. 

• Hoogwaardige afwerking 

• Airco (gedeeltelijk)
• Data bekabeling 

Aanvang en huurperiode in nader overleg te bepalen. 

Eventueel kunnen kantoor en bedrijfshal apart verhuurd 

worden. 

Het object is gelegen aan de Koppelstraat 26 op 

Industrieterrein Engelenburg te Twello

Voor info kunt u contact opnemen met  06-53261587

Dick van der Kraats

Reparatieservice consumentenelektronica voor uw:

Mozartstraat 119, 7391 XG Twello

Tel./ fax: (0571) 27 16 06

www.dvanderkraats.nl

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

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

www.dvanderkraats.nl

Harderwijkerweg 4, 6961 GJ  Eerbeek
Telefoon (0313) 65 13 78
Mobiel    06-22 71 08 55

B.V.
Loon- en Grondverzetbedrijf

A a n g e b o d e n :
- Ingekuilde snijmais
- Ronde maisbalen
- Diverse percelen beste mais

informeer geheel vrijblijvend

Molenstraat 1, Twello
Tel. 0571 - 27 12 66

MULTI VEEL 
VOORDEEL!

Bladblazer
2.800 Watt. 45 Liter opvangzak

Blaascpaciteit 270 km/h
Zuigcapaciteit 13m3/min

Met hakselfunctie.

99.95

49.95
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BUSSLOO-POSTERENK
WILP/WILP ACHTERHOEK
DE HOVEN
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 28 34 38 65
marcroerdink@hotmail.com

TERWOLDE/NIJBROEK
WELSUM
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

COLOFONVoor opgave van
advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws
Telefoon (0571) 27 61 91
Telefax (0571) 27 62 47
Stationsstraat 7, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
b.g.g. G.M. Jacobs, tel. (055) 301 15 67
Oud Lochemseweg 5, 7384 DG  Wilp-Achterhoek

R. Groters-Littink
tel. (0571) 27 57 01
mobiel 06 23 30 65 18

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

VOORST
Gerrie Groenewold
Rozemarijnstraat 34
7383 XH  Voorst
tel. (0575) 50 21 04
fax (0575) 50 26 66
g.e.groenewold@hetnet.nl

KANTOOR
zie bovenstaand

TWELLO
Wim Harteveld
Dijkhofstraat 15
7391 TG  Twello
tel. (0571) 27 21 09
w.harteveld@planet.nl

Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC  Twello
tel. (0571) 27 32 07
adrialburg@hetnet.nl

TEUGE
Zie correspondent
Twello

Klachten over
bezorging:
Tel. (0571) 27 41 37

Oplage: 13.000Inleveren advertenties voor maandag 10.00 uur
Inleveren redactie voor zondag 12.00 uur

Inleveradres voor advertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

www.voorsternieuws.nl

VOORSTER   NIEUWS

Nú ook online te lezen op

L. Ramakers
tel. (055) 844 91 09
mobiel 06 50 23 89 50

C. H. Morris

Chiropractor

Hoofdpijn
Nek/schouderpijn
Rug/been/kniepijn

Heeringstraat 8
Wilp Achterhoek
Tel: 055-3230856

Steeds Beter 
zoekt nieuwe 
leden
De Klarenbeekse Kegelclub Steeds 
Beter is op zoek naar nieuwe le-
den. De leden kegelen drie keer per 
maand op de woensdagen van 14.00 
tot 16.30 in de Kegelzaal van Zalen-
centrum de Nieuwe Zweep. Heeft u 
interesse en bent u 55-plus, meldt 
u dan aan bij een van de bestuurs-
leden, tel. (055) 506 23 56 of (055) 
506 31 65.

Kom eens kijken 
op obs De Dalk
Kom op vrijdag 17 en zaterdag 18 
september eens een kijkje nemen op 
de sfeervolle openbare basisschool 

(obs) De Dalk aan de Klarenbeekse-
weg te Klarenbeek. 

Op vrijdagochtend 17 september 
is iedereen van harte welkom om 
eens met eigen ogen te kunnen zien 
hoe er gewerkt word op de basis-
school. U kunt de sfeer proeven 
die er heerst binnen de school en u 
kunt zien hoe er les word gegeven. 
Overal kunt u rustig naar binnen lo-
pen en zullen de leerkrachten u te 
woord staan. 

Op zaterdagmiddag 18 september, 
van 13.30 tot 18.00 uur, is weer de 
jaarlijkse Floralia. Dit keer in het 
teken van: Ik hou van Holland. De 
leerlingen van de school hebben 
hiervoor weer prachtige fi etsen ver-
sierd of bloemstukjes gemaakt. 

Ook zijn er diverse Oudhollandse 
spelletjes die middag en kunt U 
weer meedoen met de verloting. 
Kortom: laat u verrassen en kom 
eens aan! 

Fantastisch Dorpsfeest in Teuge
TEUGE.- Vorige week is er door de 
vrijwilligers van Stichting Jonge-
renwerk Peco hard gewerkt aan de 
voorbereidingen van het Dorpsfeest 
Teuge dat afgelopen weekend plaats 
vond. Uit de reacties van de bezoe-
kers kan worden opgemaakt dat dit 
niet voor niets is geweest. Er wer-
den veel complimenten geuit over 
de aankleding van het terrein en de 
feesttent. Bovendien was de sfeer 
zeer feestelijk en is het weekend 
zonder enige wanklank verlopen.
Het eerste onderdeel dat op het pro-
gramma stond was het vliegtuig-
schieten op vrijdagavond. Verschei-
dene schutters hebben een poging 
gewaagd maar het was Ruben de 

Graaf die werd gekroond tot Schut-
terskoning 2010. Hij kreeg de rest 
van de avond de beschikking over 
een mobiele tap. Bij het tappen van 
de biertjes werd hij begeleid door de 
band Manilla die op het podium de 
muzikale opening van het Dorps-
feest voor haar rekening nam.

Wervelende avond
Peco houdt ook rekening met de 
kleintjes en daarom stonden er za-
terdagmiddag allerlei spelletjes 
klaar voor de kinderen uit Teuge. 
Zo’n honderd kinderen kwamen op 
de kindermiddag af en er werd har-
telijk gelachen om de grappen en 
grollen van de clown. De kinderen 

hebben allemaal een heliumballon 
opgelaten en bovenal hebben ze veel 
plezier gemaakt met elkaar. Nadat 
de kinderen naar huis waren kon 
de feesttent gereed gemaakt worden 
voor de zaterdagavond. Deze avond 
is al jaren ongekend populair en ook 
dit jaar waren alle toegangskaarten 
reeds in de voorverkoop uitver-
kocht. De band ‘Broadway’ stond op 
het podium en maakte er samen met 
DJ-Sander een wervelende avond 
van. Begeleid door een spectaculaire 
lichtshow met een drietal lasers wis-
ten zij de sfeer naar een fantastisch 
niveau te brengen.

Pechprijs
Na een korte nachtrust gingen er 
zondagmiddag allerlei creaties van 
de schans tijdens het altijd hilari-
sche ‘Te land, ter zee en in Teuge’. 
Dit jaar werden de evenwichtsorga-
nen van de deelnemers fl ink op de 
proef gesteld want nadat ze met hun 
voertuig van de schans waren gegle-
den dienden ze via een smalle balk 
de bel aan de overkant te bereiken. 
Dit was echter nog niet zo eenvou-
dig omdat er vier grote, met water 
gevulde ballen over de balk heen 
en weer zwiepten. Verschillende 
keren belanden de deelnemers dan 
ook te vroeg in het water. Het team 
‘Veldwijk Veldwijk’ bleek er echter 
bedreven in en ging er met de eer-
ste prijs vandoor. De originaliteits-
prijs werd uitgereikt aan ‘CV Teo’ en 
‘Het Kratje’ kreeg de pechprijs voor 
het tot tweemaal toe missen van 
de bel. Helaas werkte het weer niet 
mee maar desondanks kwamen er 
vele toeschouwers om het spektakel 
te aanschouwen. De feesttent was 
hierna de rest van de middag dan 
ook gezellig gevuld. DJ Jeronimo en 
Party Harry hadden de eer om het 
Dorpsfeest Teuge goed af te sluiten.

Nieuwbouw 
basisschool Bongerd 

TWELLO.- Een nieuw onderkomen 
voor de Terwoldse obs ”de Bongerd” 
is een stapje dichterbij gekomen en 
als de gemeenteraad instemt, zal op 
de huidige locatie een nieuw school-
gebouw wor den gerealiseerd dat met 
het dorpshuis ”d’Olde Schole” één 
unit zal gaan vormen. Bij de huidige 
voornemens kunnen bovendien aan 
het Ieuwland vier huizen worden 
gebouwd hetgeen fi nancieel gezien 
uitaard een aantrekkelijke propositie 
is. Vanzelfsprekend is ook de moge-
lijkheid tot renovatie onder de loep 
genomen, maar dat bleek een zeer on-
aantrekkelijke optie te zijn. Volgens 
verantwoordelijk wethouder Edo 
Horstman is de school zo verouderd 
dat nieuwbouw zonder meer nood-
zakelijk is.. Het dorpshuis, eveneens 
eigendom van de gemeente, met de 
school integreren, bleek de meest aan-

trekkelijke oplossing te zijn. De stich-
ting die het dorpshuis beheert, zal 
alle mogelijkheden krijgen om in het 
nieuwe onderkomen haar activiteiten 
onder te brengen. Verwacht wordt dat 
de school in 2013 de poorten kan ope-
nen. De kosten van het project zijn op 
1,4 miljoen euro geraamd.

Voorgeschiedenis
Eind januari 2010 is een motie van 
de fractie Wessels aangenomen 
waarin het college werd opgedragen 
om voor 1 oktober dit jaar met een 
plan van aanpak, inclusief fi nanci-
ele aspecten, voor nieuwbouw van 
de obs  ”de Bongerd” te komen. Het 
resultaat was de keuze om naar een 
multifunctionele aanpak te streven, 
dus een accommodatie waarin het 
bestaande dorpshuis als schoolge-
bouw zou worden herbestemd. 

Het huidige gebouw.

Septemberwarmte

De maand september, ook wel herfst-, fruit-, of gerstmaand genoemd, 
heeft nog vaak meer weg van de zomer dan van het najaar. Volgens de as-
tronomische kalender horen de eerste drie weken ook nog tot de zomer. 
Gemiddeld wordt het nog op 10 septemberdagen minstens 20 graden 
(warme dagen) en 1 dag in september 25 graden of warmer (zomerse da-
gen). In 2006 telde september in De Bilt een recordaantal van 26 warme 
dagen. September 1947 staat wat zomerse dagen aan top met 11 stuks 
in De Bilt en 14 zomerse dagen plaatselijk in het zuiden. De Bilt had 
toen op 19 september met 30,1 graden nog een tropische dag. Tropische 
warmte komt wel vaker voor in deze maand: in 1919 was het vanaf 11 
september zelfs drie dagen achtereen warmer dan 30 graden. De warmste 
september sinds het begin van de metingen in 1706 staat geboekt in 2006 
met gemiddeld 17,9 graden tegen 14,2 normaal. Op de tweede plaats van 
de eeuwlijst staat september 1999 met 17,4 graden, op de derde plaats 
september 1949 met 17,2 graden. De temperatuur kwam zowel in sep-
tember 1949 als in 2006 in De Bilt toen op acht dagen boven de 25 en 
twee dagen boven de 30 graden. 

Fris wisselvallig weer
Deze week gaan we wat de temperatuur betreft naar beneden kijken. De 
bewolking neemt toe en er valt iedere dag wel wat neerslag. Kortom, we 
gaan richting de herfst.
Woensdag komt het kwik al niet veel hoger dan 15 graden, met een af-
wisseling van zon wolken en een bui.
Donderdag 16 graden en buien met regen een meest bewolkt .
Vrijdag wat meer neerslag bij 15 graden en in de middag wat meer zon.
Zaterdag ook niet droog dan wat spetters bij wederom lage temperaturen 
denk aan 15 graden.
Zondag de betere dag van het weekend, dan meer zon en 16 graden.
De afgelopen week is de bietencampagne weer begonnen. En binnenkort 
ook de maïs oogst. Let u op, op de buitenwegen kan er modder op de weg 
liggen van alle landbouwactiviteiten.

Mark wolvenne, Terwolde



Pagina  12 Voorster NieuwsWoensdag 15 september 2010

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

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

Vraagprijs: € 419.000,- k.k.

TWELLO, De Hamerslag 28 ZATERDAG 2 OKTOBER

WONINGMARKT
VOORST

12.00-15.30 UUR 
DORPSPLEIN TWELLO

www.woningmarktvoorst.nl

VERKOCHT

TWELLO, Esdoornlaan 6

VERKOCHT

TWELLO, Kastanjelaan 1

VERKOCHT

TWELLO, Diepenbrockstraat 50

VERKOCHT

WILP, Enkweg 12

Vraagprijs: € 399.000,- k.k. Vraagprijs: € 287.500,- k.k.

TWELLO, Wagnerhof 19 NIEUW

Vraagprijs: € 358.000,- k.k.

TERWOLDE, Twelloseweg 59

Vraagprijs: € 329.000,- k.k.

TWELLO, Maarten Tromplaan 67

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

TWELLO, Kruisweg 33

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Telefoon:

E-mail:

GRATIS WAARDEBEPALING

Stuur deze bon in een enveloppe zonder postzegel naar: 

Bieze Makelaars, Antwoordnummer 5525, 7390 ZX TWELLO VN
15

09
20

10

Vul snel de bon in of bel voor een vrijblijvende afspraak met
één van onze deskundige makelaars.

� Ja, ik wil een gratis waardebepaling.
� Ik wil graag een vrijblijvend en kostenloos hypotheekadvies.

NIJBROEK, Vaassenseweg 45 NIEUW

Achter de Hoven 61  
7419 AG  Deventer
T (0570) 61 42 36
M 06  12 24 20 18
F (0570) 61 46 52
E welkom@voordepoorte.nl

Trap stofferen
Actie...

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

Geslaagde 24ste Open 
Monumentendag 

GEMEENTE VOORST.- Zaterdag 
11 september vond de 24ste Open 
Monumentendag plaats in onze 
mooie gemeente Voorst. Het thema 
dit jaar was: “De SMAAK VAN DE 
19de EEUW. In de gemeente Voorst 
waren de Martinuskerk in Bussloo, 
Jeugdsoos “Pampus”, de Lebuïnus-
kerk in Wilp, Korenmolen Posterenk 
en Hekkers & van ’t Spijker deze dag 
open voor bezichtiging en rondlei-
ding. 
Bij de andere monumenten kon men 
helaas niet naar binnen, maar mede 
door het mooie weer waren deze 

vanaf de fi ets of de auto goed te zien. 
Burgemeester Penninx opende deze 
24ste Openmomumentendag bij de 
Martinuskerk in Bussloo. Dankzij 
de inzet van alle betrokkenen en het 
mooie weer is deze dag zeer succes-
vol verlopen. 
Honderden geïnteresseerden wisten 
de weg te vinden via een uitgezette 
fi etsroute of autoroute naar deze 
Open Monumenten. 

In de opengestelde gebouwen waren 
diverse vrijwilligers aanwezig om 
hun bezoekers te informeren en hun 

vragen te beantwoorden.
In de Lebuïnuskerk werd een 
uiteenzetting gedaan door de 
heer en mevrouw Stol over de 
restauratie van het Naberor-
gel. Bij de molen in Posterenk 
draaiden de wieken er op los 
en was de molenaar in zijn 
element met zoveel aandacht. 
Bij het restauratieatelier, “Hek-
kers & van ’t Spijker” was het 
een drukte van belang. Een 
Bugati -niet 19de eeuws maar 
wel een pronkstuk- word daar 
ook gerestaureerd. 
Bij Jeugdsoos Pampus konden 
de bezoekers terecht voor een 
drankje en tevens een kijkje 
nemen in deze jeudsoos.

Zoals elk jaar  werd ook deze 
keer een boekje samengesteld 
en uitgegeven waarin de his-
torie van deze gebouwen werd 
uiteengezet. Het thema in 
Voorst kreeg echter de naam: 
“BEHOUD VAN DE SMAAK 
in de 19de EEUW”

In de 19de eeuw waren twee 
factoren van belang; De Franse 
tijd en de industriële revolu-
tie. Beide zorgden ervoor dat 
nieuwe soorten gebouwen 
ontstonden. Er werden nieu-
we vormtalen gevonden in de 
bouwstijlen uit het verleden. 
Men noemt ze neostijlen, aan-
gepast volgens “DE SMAAK 
VAN DE 19de EEUW”.

De Open Monumentendag in 
Voorst werd wederom georga-
niseerd door de VVV,  de Oud-
heidkundige kring Voorst en 
de gemeente Voorst.
Voor meer informatie: VVV 
gemeente Voorst, Marktplein 
11A, 7391 DH Twello, 0571-
275567
info@vvvvoorst.nl of www.
vvvvoorst.nl 

De opening van OMD was bij de kerk in Bussloo
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Rijksstraatweg 153, Twello   0571- 27 62 00   www.steunenberg.nl

Besparen? Isoleren!
NU MET SUBSIDIE!

Terug- en vooruitblik 
Vrouwen van Nu
 

KLARENBEEK.- Het provinciaal 
fi etsrondje, dit jaar georganiseerd 
door de afdeling Hooiland-Klaren-
beek-Apeldoorn is een groot succes 
geworden. Bij de start kregen de 
deelnemers een kopje koffi e met cake 
en een rugzakje met inhoud aange-
boden. De dames en heren komen 
uit het hele land en ondanks het re-
genachtige weer vertrekken 220 fi et-
sers vrolijk en vol goede moed om 

van de prachtige omgeving rondom 
Apeldoorn te genieten.
Bij de lunchstop zorgen 2 accordeo-
nisten voor een vrolijke noot en er is 
heerlijke soep. Ook staan er enkele 
kraampjes waar o.a. jam, babykle-
ding en verschillende hebbedinge-
tjes verkocht worden en dat allemaal 
voor het goede doel van deze dag; 
de Ronnie Tober Foundation. Ron-
nie komt de daar aanwezige dames 

en heren vertellen waarom hij deze 
stichting in het leven heeft geroepen 
en een ieder is onder de indruk en 
geven aan de zij blij zijn dat een ge-
deelte van het batig saldo van deze 
fi etstocht ook aan zijn stichting ge-
schonken wordt. Bij de fi nish is er 
een verloting met mooie prijzen, 
gesponsord door Apeldoornse be-
drijven en als aandenken krijgen 
de sportievelingen een magazine en 
een zakje knienenkeutels mee. De 
werkgroep kan terugkijken op een 
zeer geslaagde dag.
Nu de zomervakantie voorbij is staan 
er weer verschillende activiteiten 
gepland, voor elk wat wils. Donder-
dag 23 september geeft de heer Hans 
Sambeek voorlichting over EHBO en 
het gebruik van de A.E.D. (Automa-
tische Externe Defi brillator). Deze 
bijeenkomst begint om 19.30 uur 
in gebouw Samuël aan de Brinken-
weg 111 te Klarenbeek. Dinsdag 21 
september wordt er weer gefi etst en 
maandag 4 oktober gaan de dames 
kasteel Doorwerth bezichtigen. 
Op woensdag 13 oktober bezoeken 
de dames het Hof van Twello en ne-
men zij deel aan een wijnproeverij 
en maken een wandeling door de 
wijngaard. 
Ben je nieuwsgierig geworden of wil 
je nadere informatie over de NBvP, 
Vrouwen van Nu neem contact op 
met de secretaris Jenny de Beer, tel. 
5336850 en zij zal je graag te woord 
staan.

Het provinciaal fi etsrondje, dit jaar georganiseerd door de afdeling 
Hooiland-Klarenbeek-Apeldoorn is een groot succes geworden.

Rijden onder 
invloed
TWELLO/VOORST.- In de nacht van 
woensdag op donderdag 9 september 
heeft de politie op de Rijksstraatweg 
in beide dorpen twee automobilis-
ten aangehouden. Een 25-jarige man 
uit Voorst werd omstreeks 01.00 uur 

staande gehouden en omstreeks 03.30 
uur in Twello een 51-jarige automo-
bilist uit Baak. Bij beiden wees een 
blaastest uit dat ze onder invloed 
van alcohol waren. De bestuurders 
zijn vervolgens aangehouden en naar 
het politiebureau overgebracht. Daar 
blies de man uit Voorst 0,9 en die uit 
Baak 0,5 promille. Beiden kregen een 
rijverbod van een paar uur en even-
eens werd proces-verbaal opgemaakt. 

Beheer begraafplaatsen
TWELLO.- Als gevolg van aange-
paste wetgeving en waarschijnlijk 
ook ingegeven door de al dan niet 
terechte drang tot bezuinigingen is 
sinds enkele maanden bij een uit-
vaart geen begraafplaatsbeheerder 
meer aanwezig. Bovendien worden 
de onderhoudswerkzaamheden aan 
de gemeentelijke begraafplaatsen 
in de dorpen Voorst en Terwolde 
voorshands uitbesteed. Een en an-
der kwam naar voren tijdens een 
op maandagavond 6 september jl. 
gehouden gemeentelijk rondetafel-
gesprek. Na enige discussie werd 
besloten om het thema in kwestie te 
agenderen voor de raadsvergadering 
van 20 september aanstaande.

Geen begeleiding
Ingesproken werd door mw. Hem-
mes van het gelijknamige Twellose 

uitvaartcentrum die betoogde dat de 
beschikking in kwestie ertoe heeft 
geleid dat al sinds enkele maanden 
vanaf de aankomst van de rouwstoet 
tot aan het graf geen begeleiding 
meer aanwezig is. Dit zou kunnen 
betekenen dat bij e ventuele techni-
sche mankementen niet meer ade-
quaat kan worden ingegrepen waar-
door vervelende situaties kunnen 
ontstaan. 
De vraag is wie dan de verantwoor-
delijkheid draagt en haar inziens is 
dat zeker niet het uitvaartcentrum. 
Bovendien is het voor de familie 
emotioneel gezien vaak geruststel-
lend als men weet dat in de buurt 
van het graf regelmatig iemand aan-
wezig is. ”De kwaliteit van onze 
samenleving is af te lezen aan hoe 
men met haar overledenen omgaat”, 
aldus Hemmes. 

Arnhems Popkoor zingt in 
Museumcafé de Kribbe

WILP.- Op zondag 26 september 
komt het populaire Arnhemse Pop-
koor BSUR (Be As You Are) naar 
Wilp (Gld.). BSUR is een enthousiast 
koor dat een aanstekelijke show van 
zang en dans verzorgt en heeft on-
geveer 80 leden. Het repertoire, dat 
met vijf verschillende zangpartijen 
wordt gezongen, bestaat uit pop-
klassiekers als: ‘Hit the road Jack’ 
van Ray Charles, ‘Proud Mary’ van 
Ike en Tina Turner en ‘True Colors’ 
van Cindy Lauper. Maar ook lied-

jes van eigen bodem zoals ‘Iedereen 
is van de wereld’ van De Dijk en 
‘Einde van de lijn’ van Marco Bor-
sato worden met verve gebracht. Het 
concert vindt plaats in Museumcafé 
de Kribbe (bij het veerpontje Wilp-
Gorssel) vanaf 13.00 uur en is gratis 
toegankelijk. 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om dit spetterende optreden bij te 
wonen. Voor meer info: zie de web-
site www.museumcafedekribbe.nl 
of bel met 0571-262522.

Expositie Ton van Geelen 
en Anne-Marie Mulder
TWELLO.- Anne-Marie Mulder ex-
poseert met kleine mozaïekobjec-
ten. Vanaf jonge leeftijd is zij al op 
allerlei gebied creatief bezig. In haar 
jeugd veelal met het bewerken van 
stoffen, zoals batikken, patchwork 
en vilten. Daarna heeft zij zich een 
tijdlang toegelegd op o.a. boetse-
ren, beeldhouwen, gips- en cement 

gieten. Haar creativiteit heeft zich 
ontwikkeld van klein en ingetogen 
naar steeds uitbundiger, groter en 
kleurrijker. De laatste jaren heeft ze 
het mozaïeken ‘’ontdekt’’. Ze is be-
gonnen op platte vlakken maar nu 
mozaïekt ze steeds meer (op) ruim-
telijke objecten. Bij de Kunstkring, 
waar ook enkele van haar objecten te 
zien zijn, geeft ze workshops. Voor 
de expositie in de bibliotheek heeft 
zij een keuze gemaakt uit wat kleine 
objecten. Bij vragen over haar ove-
rige werk kunt u contact met haar 
opnemen via annemariemulder5@
gmail.com. De duo-expositie is tij-
dens openingstijden van de biblio-
theek Twello te bezichtigen. Voor 
informatie zie www.bibliotheek-
brummenvoorst.nl Lidmaatschap is 
niet nodig. Toegang is vrij.

Gerardus 
Kalender
TWELLO.- De Gerardus Kalender 
voor 2011 is weer verkrijgbaar bij An-
nie Hagen, Ijsseldijkstraat 39, (Pio-
niershof) tel. 0571 272563 en bij mevr. 
Wichers Scheur, Mozartstraat 15. (De 
kalender kan ook bezorgd worden).

Water en Vuur aan Woudhuizerweg 
tijdens Kunst – en Cultuurroute

TEUGE.- Water vindt u bij Aqua Au-
rora, de hobby  van Henk en Gerda 
Pannekoek, die voor de 1ste keer 
deelnemen aan de Kunst- en Cul-
tuur Route in Teuge. Aqua Aurora 

vitaliseert water. In het kort 
houdt dit in dat  leiding-
water  d.m.v. trillingen zijn 
natuurlijke, gezonde struc-
tuur  terug krijgt. Bent u 
benieuwd hoe vitaal water 
smaakt en wilt u meer over 
dit proces  zien en horen 
dan bent u van harte wel-
kom aan de Woudhuizer-
weg 82. Henk en Gerda heb-
ben ook een tweetal gasten 

professor die hen leert door middel van 
verrassende experimenten op een andere 
manier naar zichzelf, naar elkaar en naar 
de wereld te kijken. Zo brengen ze water 
in trilling door geluid waardoor geometri-
sche vormen ontstaan en maken ze foto’s 
van bevroren waterkristallen. Ook kunt 
u van Karin meer horen en zien over de 
energetische levensboom. Javie Verhoef 
laat met Vi-Ja-Koi zien wat water van 
Aqua Aurora doet met Koi. Hij vertelt u 
met passie over zijn uit de hand gelopen 
hobby.Vuur ziet u bij  de demonstratie 
siersmeden die Gerrit Bussink geeft op 
zijn erf aan de Woudhuizerweg 71. Hij 
maakt werk in opdracht en er zijn enkele 
van zijn objecten te bewonderen. Jan en 
Loes Wopereis, buren van  Bussink, tonen 
hun glas in lood kunst bij hem op het erf. 
Al deze activiteiten vinden plaats in het 
prachtige natuurgebied “Het Woudhuis”.

Swinckels blijft actief
TWELLO.- Het is inmiddels al weer 
een jaar geleden dat de verbouwing be-
gon van het in de volksmond bekend 
staande pand “De Statenhoed” aan 
de Dorpsstraat te Twello. Swinckels 
in Twello nam het stokje over om de 
rijke horecatraditie naast de Dorpskerk 
voort te zetten. Gastvrijheid, kwaliteit 
en betaalbaarheid hebben zich inmid-
dels bewezen en na een zeer succesvol 
jaar van “Swinckels in Twello” zijn er 
een aantal nieuwe initiatieven ontwik-
keld. “In ons restaurant hebben wij 
net de “thuisblijverweken” afgesloten. 
Nooit geweten dat er zo veel thuisblij-
vers waren. In ieder geval is ons speci-
ale menu massaal besteld. Reden om 
dit volgend jaar absoluut door te zet-
ten,” meldt Sandor van Dam, met echt-
genote Barabara eigenaar van Swinc-
kels in Twello. “Het is in ieder geval 
duidelijk geworden dat onze gasten 
het erg waarderen dat er een betaal-
bare menumogelijkheid aangeboden 
wordt, terwijl wij ook dan blijven wer-
ken met verse en zo veel mogelijk re-
gionale producten”, zegt Barbara trots. 
“We hebben daarom besloten vanaf 15 

september een geheel à la carte kaart 
te gaan voeren met daarnaast altijd een 
betaalbaar actie menu”. Tot 26 septem-
ber gaat Swinckels in Twello door met 
de “Swinckels Mosselweken”, gevolgd 
op 28 september door de “Swinckels 
wildweken”, beiden met een betaal-
baar menu. Swinckels heeft afscheid 
moeten nemen van de “Lobster Night”. 
“Het was echt niet haalbaar meer, erg 
jammer”, zegt Sandor met pijn in zijn 
hart. Daarvoor in de plaats serveert 
men bij “Swinckels” vanaf nu elke 
dinsdag, woensdag en donderdag een 
”sam sam menu”; vanaf 2 personen 
genieten van 14 gerechten verdeeld 
over 3 gangen en geserveerd op etagè-
res voor maar  29,50. Vanaf 10 oktober 
lanceert Swinckels in Twello: “Swinc-
kels op Zondag”. Elke zondag is Swinc-
kels geopend om te genieten van een 
BRUNCH, HIGH TEA of een DINER. 
Vanaf 11.00 uur staat de gastvrije briga-
de van Swinckels klaar om diverse vers 
afgebakken broodjes, croissants, beleg-
soorten en 2 stoofschotels te serveren, 
begeleid door 1,5 uur onbeperkt koffi e, 
thee en sappen. Tijdens de brunch zal 

er een heus springkussen opgeblazen 
zijn voor de kinderen, terwijl de ouders 
en grootouders even rustig kunnen bij-
praten. Als de brunch een feestelijk ka-
rakter mag krijgen, dan is er de “BUB-
BELBRUNCH” te reserveren incl. een 
glaasje Prosecco. Door middel van een 
kleurwedstrijd wordt er maandelijks 
tevens een gratis “Swinckels op Zon-
dag” weggegeven voor 2 personen. Als 
het luchtkussen opgeruimd is om een 
uur of 2, maken de medewerkers van 
“Swinckels” zich klaar om de high tea 
te serveren; scones, choclade, scones, 
sandwich, quiche enz. worden geser-
veerd incl. 1,5 uur onbeperkt koffi e en 
thee. Om 17.00 uur staat het restaurant 
weer geheel opgedekt om in alle rust te 
kunnen dineren. Daarnaast is vanaf he-
den mogelijk diverse soorten kadobon-
nen online te bestellen voor een vast 
product, zodat de ontvanger niet ziet 
hoeveel de gever besteed heeft aan de 
bon. Swinckels in Twello wil hiermee 
ook de zakelijke markt stimuleren bon-
nen af te nemen en als Kerstgeschenk 
weg te geven. “We luisteren voortdu-
rend naar onze gasten en denken op 
deze manier weer een stapje dichterbij 
de wensen van de gast te komen”, sluit 
Sandor af.

op hun terrein die met trillingen 
werken. Karin Thomas heeft een 
kinderboek geschreven, “Max en het 
vliegende skateboard”. In het boek 
ontmoeten broer en zus een excentrieke 
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ASUS 
17,3” notebook
X70AE-TY051V. Met o.a. AMD M320 processor, 2 GB 
geheugen, 250 GB harde schijf, USB 2.0, HDMI en Wire-
less LAN. • Windows 7 Home Premium

PHILIPS 
1800 watt stofzuiger
FC8611/01. Krachtige stofzuiger met afwasbaar HEPA 
12-fi lter, unieke Clean Comfort Cassette, Clinic S-bag en 
telescoopbuis. • 10 meter actieradius

AEG 
warmtepompdroger
Lavatherm 59850. Met 7 kg vulgewicht, starttijdkeuze, 
overzichtelijk LCD-display, trommelverlichting en anti-
kreuk. • Energieklasse A-40%
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P.AEG 1400 toeren wasautomaat
Lavamat 74658C. Met 7 kg vulgewicht, Silent System Plus, startuitstel, diverse wasprogramma’s en 
Aqua-Stop. • Energieklasse A+ en wasklasse A

SAMSUNG 58 cm Full HD LED-TV
XL2370HD. Met ingebouwde TV-tuner, 1920 x 1080 pixels, Dolby 
Digital, SRS TruSurround HD en HDMI. • Ook geschikt als PC-monitor

PHILIPS 107 cm Full HD LCD-TV
42PFL3605. Met 1920 x 1080 pixels, Digital Crystal Clear, contrast 
van 50.000:1, Active Control en USB voor weergave van foto’s. 
• Met 2x HDMI
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

Verregende Terwoldse 
kermis swingend tentfeest

TERWOLDE – De Terwoldse kermis 
stond dit jaar grotendeels in het te-
ken van het hemelwater, in plaats 
van, zoals de organisatoren gepland 

hadden, 1050 jaar Terwolde. Hoe-
wel, misschien was die overvloe-
dige regen wel tekenend voor grote 
periodes uit de 1050 jarige geschie-

denis van het dorp in de vruchtbare 
IJsselvallei. Een centrale activiteit 
als ‘Theater op locatie’, een reeks 
theatervoorstellingen op verschil-
lende plaatsen in het dorp, werd 
door het slechte weer afgelast, ter-
wijl ook het ‘Brommers kieken’uit-
liep op een deceptie voor de en-
kele deelnemers. Een opsteker was 
daarbij echter wel aan te merken, 
de kwaliteit was omgekeerd evenre-
dig aan de kwantiteit, want hoewel 
slechts enkele deelnemers met hun 
old-timers aanwezig waren, waren 
de geshowde exemplaren wel weer 
van een grote schoonheid. Vooral 
de loepzuiver gerestaureerde Sparta 
van Henk Rutgers oogstte veel lof 
van de jonge nozems van voorheen. 
De feestavonden in de tent waren 
uiteraard weer speerpunten voor de 
swingende jeugd. Ook de lichtweek 
in het dorp was in enkele straten, 
waar als buurt werd deelgenomen 
aan de verlichtingscompetitie weer 
bijzonder creatief aangekleed. In 
andere delen in en buiten het dorp, 
waren echter aanmerkelijk minder 
verlichte tuinen te spotten dan wel 
eens het geval is geweest. Een mooie 
taak dus voor het organisatiecomite 
om dat in te toekomst weer wat ver-
der te enthousiasmeren.

Vrouwen van Nu 
op de pont
 
WELSUM - Na de zomerstop ko-
men de dames van de “ Vrouwen v 
Nu “afd. Welsum weer bijeen voor 
de afdelingsavond op donderdag 
16 september a.s. Na het huishou-
delijke gedeelte met o.a. de uitrei-
king van de prijzen voor de stekjes,
komt mevr Steffi e Schoemans vertel-
len over het boek dat zij geschreven 
heeft. 
De titel van het boek is “Een pont 
vol “ Verhalen vanaf het Olsterveer. 
Veel mensen maken dagelijks ge-
bruik van de pont. Dit boek geeft aan 
dat een korte overtocht  veel stof tot 

spreken geeft. De avond begint om 
19.30 uur, in dorpshuis “de Bon-
gerd “ te Welsum. Voor informatie 
belt u met Dinie Doornebosch tel: 
0570561053

De afsluiting van de Dorpsstraat
Op een zonnige ochtend in juli 2010 lag de tweede aanslag voor de 
reclamebelasting op de vloermat. Deze aanslag betrof een bedrag van 
€ 1175,00, te betalen voor het parkeerhuis aan de Duistervoordseweg.
Slechts enkele weken hierna werden op het kruispunt Jan van 
Genthstraat/Dorpsstraat bloembakken geplaatst, zodat niet meer met 
de auto vanuit het dorp de Dorpsstraat ingereden kon worden. 

De Dorpsstraat is het oudste stukje van Twello met veel monumentale 
panden. Een van deze panden hebben wij 25 jaar geleden zelf opge-
knapt. Later zijn deze panden door de gemeente op de monumenten-
lijst gezet: het oude hart van Twello. 

De straat ziet er prachtig uit en vooral met Kerstmis wanneer het oude 
stadhuis, de kerk, de kunstkring en het restaurant verlicht zijn, maar 
wat doet de gemeente? De gemeente sluit de weg af zodat er nog nau-
welijks passanten in de straat komen; passanten van wie wij het wel 
moeten hebben, niet alleen van fi etsers! 

De gemeentepolitiek heeft alleen maar oog voor de winkels die je in 
elke stad of dorp al tegenkomt. Zij zouden de specifi eke winkels, die 
een dorp juist aantrekkelijk maken, dienen te koesteren!

Daar komt bij dat wij ook nog eens het volle pond meebetalen voor het 
parkeerhuis, waar wij zover vanaf zitten dat hier sprake is van een ri-
dicule belastingaanslag. Wij hebben gedurende 25 jaar met hart en ziel 
gewerkt aan onze zaak: ‘een antiek virus’, echter op deze manier is de 
liefde een stuk minder geworden.

Antiekzaak ’t Olde Geveltje
Christien ten Dam
Dorpsstraat 6
Twello.

De Man met de Sloophamer arriveert 
de 13e op Marktplein bij de oude AH

Aanstaande maandag de Dertiende, 
acht uur ’s morgens: een historisch 
moment voor Twello. Want dan, na 
pakweg tien jaar, treden de eerste 
slopers aan, pakken hun spullen uit 
en gaan aan het Marktplein het oude 
blauwe Albert Heyn-fi liaal te lijf. 
Eindelijk dan toch wordt de rotte 
kies van het dorp getrokken. De hoek 
Marktplein-Jan van Ghentstraat,, de 
grote ergernis van buurtbewoners, 
middenstanders en het winkelend 
publiek, is wel èrg lang overgeleverd 
aan leegstand, vervuiling, verpaupe-
ring. Projectleider Jurgen van de Put 
verwacht dat de prominente plek 

binnen twee, maximaal drie weken 
van de twee verdiepingen hoge be-
bouwing verlost is. Dan het hekwerk 
weg,  een schutting met een vrolijke 
kleurtje erom heen en voorlopig 
even ‘klaar’.

Pal na het afsluiten van de vorige 
VN-editie werd dinsdag door de 
woningcorporatie Goed Wonen, de 
huidige eigenaar van het sloop- en 
straks bouwkavel, een inloopavond 
belegd om geïnteresseerden en be-
langhebbenden vroegtijdig te infor-
meren over de wat te gebeuren staat. 
Van veel overlast, schade of langdu-

rige herrie zal geen sprake zijn. De 
klus wordt geklaard door de Lich-
tenvoordse fi rma Dusseldorp, spe-
cialist in infrastructurele werken, 
milieutechniek en sloopprojecten, 
toegespitst op inbreidingslokaties, 
herstructurering van bestaande 
woon- en winkelgebieden. Dussel-
dorp behoort al jaren tot de grotere 
en professionele asbestverwijderin
gsbedrijven,die daartoe dan ook is 
gecertifi ceerd. Die garantie op vei-
ligheid en gezondheid is voor om-
wonenenden en voorbijgangers ple-
zierig, want er zal bij de sloop - zij 
het in bescheiden mate -  ook asbest 
vrijkomen. Geen verbazing dus als 
daar binnenkort een paar ‘maan-
mannetjes’ worden gesignaleerd.

Winkels en woningen
De voorlichtingsbijeenkomst had 
zin. Circa 25 mensen, onder wie de 
marktmeester en enkele bezorgde 
ondernemers (vanwege bereikbaar-
heid en de bevoorrading), kregen 
bevredigende antwoorden op hun 
vragen. Bij de achteromgang - het 
slop tussen advocatenkantoor Van 
Tongeren en het slooppand - zal met 
puincontainers, de sloopkraan en 
vrachtauto’s wat gerangeerd moeten 
worden, ‘maar’, zei men, ‘dat komt 
in dorps overleg wel  goed’…
Welk gezicht krijgt het Marktplein 
dáár na de sloop? Drs. ing. Peter van 
der Dussen, de vastgoedontwikkelaar 
van Goed Wonen, herhaalde het Voor-
ster Nieuws van vorige week: de ge-
meente zet zich nu, tezamen met haar 
Arnhemse adviseur Ad Habets, aan 
het formuleren van de dorpsbouw-
kundige randvoorwaarden. Begin 
2011 volgt dan een concept-bestem-
mingsplan, na behandeling en goed-
keuring daarvan in 2011/2012 zou 
met de voorziene bouw van een drie 
verdiepingen hoge ‘wand’ kunnen 
worden begonnen: een rij winkels op 
het maaiveld, twee lagen appartemen-
ten daarboven: wellicht voor senioren 
omdat Goed Wonen relatief royaal be-
schikt over woonruimte voor starters 
en ‘beginnende gezinnen’. Wat er dan 
om de hoek van het AH-pand, dus in 
de Jan van Ghentstraat, gaat gebeuren, 
blijft nog in het ongewisse. Er zijn al 
jaren plannen om die hele straatkant 
te renoveren en eveneens drie-hoog te 
bebouwen (o.m. voorzien in het plan-
van Vemde), maar één (Harderwijkse) 
grondeigenaar weigert voortdurend 
mee te werken aan die vernieuwings-
slag. Plaatselijke beleidsmakers ho-
pen nu maar dat het gezegde ‘Zien 
bouwen, doet bouwen’ zichzelf nog 
een keer bewijst.

De ‘kop’ van het al jaren leegstaande AH-fi liaal op de hoek Marktplein-
Jan van Ghentstraat

Gelre groep
TWELLO.- Een paar weken geleden 
is ook bij de Scouting Gelre Groep het 
seizoen weer begonnen en afgelopen 
weekend stond dat in het teken van 
de viering van het 100-jarig bestaan 
van Scouting Nederland welk gebeu-
ren samen mat andere groepen uit de 
regio Deventer gestalte kreeg. 
Voor alle kinderen vanaf 5 jaar heeft 
deze groep een veelzijdig spelaan-
bod. Samen op avontuur gaan en de 
uitdaging aandurven staan bij scou-
ting voorop. De meeste opkomsten 
worden dan ook buiten gespeeld en 
het meedoen is op zich belangrijker 
dan de geleverde prestatie. 

Open opkomsten 
De groep houdt deze week een aantal 
open opkomsten, zodat iedereen met 
het scoutingspel kan kennismaken. 

Kom dus een keer geheel vrijblijvend 
een keer bij de Gelre Groep kijken en 
maak haar activiteiten dan ook mee. 
Voor de jongens en meisjes van 5 t/m 7 
jaar (bevers) is dat op zaterdagochtend 
van 10.15 tot 11.45 uur en voor die van 
7 t/m 11 jaar (welpen) op zaterdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur. Voor de 
gemengde groep van jongens en meis-
jes van 7 t/m 11 jaar (welpen) vindt de 
opkomst  woensdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur en ook op zaterdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur plaats. De 
meiden van 11 t/m 15 jaar komen op 
woensdagavond van 19.00 tot 20.30 
uur aan de beurt en de jongens van 11 
t/m 15 jaar op vrijdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur. Het adres van het club-
huis is: Achter ’t Holthuis 4 (Inrit  bij 
S-bocht Burgemeester van der Feltz-
weg). Voor meer informatie www.
gelregroep.nl of bel het secretariaat 
06-34929206. Mailen naar info@gelre-
groep.nl is  eveneens mogelijk.

 

Stationsstraat 4

7391 EK  Twello

Telefoon 27 15 09

www.boekhandeloonk.nl

boekhandel.oonk@planet.nl

Oonk

NU BIJ UW BOEKHANDEL

w w w . b l z . n l

Op het hoogtepunt van 
zijn roem staakt de 
legendarisch balletdan-
ser Vaslav Nijinski zijn 
optreden, richt zich tot 
zijn publiek en zegt: ‘nu 
is het kleine paardje 
moe’. 
De rest van zijn leven, 
nog 31 jaar, brengt hij 
door zonder te dansen 
en zonder te spreken.
Hoe komt iemand tot 
zo’n beslissing en 
wat betekent dit voor 
de mensen om hem 
heen, zijn voormalige 
geliefde, zijn vouw en 
zijn dochtertje, en hun 
bedienden?
 

Gebonden editie 
voor 21.95 euro

Arthur Japin
Vaslav

Droog kijken en nat rijden.
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Wegomleiding Terwolde
De gemeente Voorst is van plan 
om aan de Riemkamp een berg-
bezinkvoorziening aan te brengen.
Het werk start in de week van 27 
september en duurt tot eind okto-
ber 2010.
Ten behoeve van de werkzaamhe-
den wordt de Wolterkampsweg/Mo-
lenstraat tijdelijk afgesloten voor 
het doorgaande verkeer.

Het doorgaande verkeer van en 
naar Welsum/Heerde wordt dan 
omgeleid via de Heegsestraat en 
Zeedijk. Deze afsluiting vindt plaats 
in de weken 39, 40 en 41. 
De omleidingsroute zal door borden 
worden aangegeven.

In de periode daarvoor en daarna 

is de weg wel geopend, maar zal 
het verkeer wel de nodige hinder 
ondervinden door de activiteiten 
(aan- en afvoer van materiaal).
Aan- en omwonenden kunnen altijd 
bij huis komen. 
Voor de bewoners van de Riem-
kamp worden tijdelijke parkeer-
voorzieningen aangelegd.

 Informatie
Voor vragen betreffende de weg-
afsluiting kunt u contact opnemen 
met de heer H. Bolderman van de 
gemeente Voorst; tel (0571) 279 372.

Afvalinformatie

Inzameling grof huishoudelijk afval
Grofvuil wordt viermaal per jaar na telefonische aanmelding ingeza-
meld. Aanmelding kan op werkdagen tot uiterlijk 12.00 uur voor de 
dag van inzameling bij de fi rma Ter Horst, telefoonnummer (0571) 27 
50 25 of per e-mail: voorst@terhorstgroep.nl.

In september wordt na aanmelding grof huishoudelijk afval opge-
haald op de volgende data:

 Maandag 20 september, gebied 1 
 Dinsdag 21 september, gebied 2
 Woensdag 22 september, gebied 3
 Donderdag 23 september, gebied 4 

 Zie voor de gebiedsindeling en de voorwaarden die gelden bij 
inzameling van grofvuil de afvalkalender. De afvalkalender vindt u 
ook op www.voorst.nl.

Vergadering Cliëntenraad 
Maatschappelijke ondersteuning

Week van de Vooruitgang: 13-20 september 2010

Informatieavond herinrichting Twellose Beek op 
20 september a.s. 
Op maandag 20 september 2010 
houden Waterschap Veluwe en de 
gemeente Voorst een gezamenlijke 
informatieavond in de zaal van Res-
taurant - Brasserie Korderijnk (Stati-
onstraat 31, Twello). Op deze avond 
wordt informatie gegeven over de op 
stapel staande herinrichting van de 
Twellose Beek. 

De werkzaamheden die dit najaar 
uitgevoerd worden zijn:

 het uitbaggeren van de beek;
  het vervangen van beschoeiingen 
en de aanleg van een éénzijdige 
natuurvriendelijke oever;
  de aanleg van een fi etsbrug tus-
sen de Koningin Julianastraat en 
de Prins Bernhardstraat;
  het wijzigen van het groen tot een 
meer open en parkachtig geheel;
  het vernieuwen van de uitstroom-
voorzieningen van de rioolover-
storten.

Deze werkzaamheden zijn onderdeel 
van de recent vastgestelde visie 
Twellose Beek. De gemeente en het 
waterschap zijn van plan deze visie 
geleidelijk uit te voeren. 

Programma informatieavond 
De avond is als volgt opgebouwd:

19:30 uur: inloop en gelegenheid tot 
het bekijken van de panelen
20:15 uur: toelichting op de plannen 
door waterschap en gemeente
20:45 uur: gelegenheid tot het ple-
nair stellen van vragen

21:00 uur: gelegenheid tot het bekij-
ken van de panelen 
21:30 uur: einde van de avond

Bij de panelen kunt u uw individuele 
vragen en opmerkingen kwijt aan de 
aanwezigen van het waterschap, de 
gemeente en/of de aannemer.

 Meer informatie
Heeft u vragen over de herinrichting 
Twellose Beek, dan kunt u contact 
opnemen met Marjolijn Bijsterveld 
via telefoonnummer (0571) 27 92 
15.

Wijziging automatische incassodatum aanslag 
gemeentelijke belastingen
Geen automatische incasso gemeen-
telijke belastingen op 30 september 
mogelijk!
Indien u hebt gekozen voor automa-
tische incasso van de gemeentelijke 
belastingen, dan wordt normaliter 
het verschuldigde termijnbedrag 
gemeentelijke belastingen door mid-
del van automatische incasso op de 
laatste werkdag van de maand van 
uw betaalrekening afgeschreven. Op 
30 september kan het termijnbedrag 
van september echter niet automa-
tisch worden geïncasseerd. 

Waarom is er op 30 september geen 
automatische incasso mogelijk? 
In verband met de ingebruikname 
van een nieuw gemeentelijk belas-

tingsysteem in september is het 
niet mogelijk om op 30 september 
geld van uw rekening af te laten 
schrijven. 

Wanneer is automatische incasso 
wel mogelijk?
De automatische incasso van de 
gemeentelijke belastingen in sep-
tember zal plaatsvinden op 21 sep-
tember. Het afwijken van de normale 
incassodatum is éénmalig. 

Wat gebeurt er als de automatische 
incasso op 21 september niet lukt?
Als het niet mogelijk is om op 
21 september het verschuldigde 
termijnbedrag gemeentelijke belas-
tingen af te schrijven dan zal er op 

29 oktober worden geprobeerd een 
dubbele termijn af te schrijven. 

Excuses!
Voor het ongemak van het vervroe-
gen van de automatische incas-
sotermijn van 30 september naar 
21 september bieden wij onze wel-
gemeende excuses aan. Wij hopen 
oprecht dat de verschuiving van de 
incassodatum geen onoverkomelijke 
problemen oplevert. 
 

 Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met 
de heer M. Hazelaar. U kunt hem 
van maandag tot en met donderdag 
bereiken via telefoonnummer (0571) 
27 92 31.

Het Mondiaal Platform gemeente 
Voorst ondersteunt en organiseert 
een aantal activiteiten in de week 
van de Vooruitgang.

13-17 september: basisschooldeel-
name aan Groene voetstappen
Deze week nemen drie basisscho-
len (RKBS Martinusschool in Twello, 
OBS de Wilpse Dijk in Twello en de 
OBS de Bongerd in Terwolde) deel 
aan het project Groene Voetstap-
pen. Leerlingen komen dan zoveel 
mogelijk lopend, fi etsend of step-
pend naar school. Schoon, stil en 
energiezuinig. De kinderen leren op 
eigen benen te staan en doen er-
varing op in verantwoord gedrag in 
het verkeer. Meer informatie vindt u 
op www.groenevoetstappen.nl

Zaterdag 18 september: gratis 
reizen met de Stationsbus
Buurtbusvereniging Stedendriehoek 
en vervoerder Veolia, nodigen u 
uit voor een rit op 18 september. 
De zaterdagse dienstregeling geldt 
van 09.00 tot 19.00 uur. De vrijwil-
lige chauffeurs rijden van Teuge via 

station Twello, de haltes Posterenk, 
Wilp en dorp Bussloo naar station 
Voorst. Dan via Empe en Klein 
Amsterdam naar station Klaren-
beek, met als eindpunt de sauna 
van Bussloo. En van daar dezelfde 
route in omgekeerde volgorde. 

Elk uur tussen station Voorst en 
Klarenbeek/sauna Bussloo; elk half 
uur tussen station Voorst en Teuge. 
Dit gratis openbaarvervoer geldt 
ook op de lijnen 170 en 171. Lijn 
170 van Station Twello via Terwol-
de, Nijbroek en Oene naar Epe. Lijn 
171 van station Twello via Steenen-

kamer, de Worp naar Deventer.

Zondag 19 september: fi etstocht
Het Mondiaal Platform organiseert 
op 19 september een fi etstocht dat 
in het teken staat van de bevrijding 
van Nederland 65 jaar geleden. 
We zullen stilstaan bij enkele oor-
logsmonumenten in de gemeente 
en horen waarom die daar staan. 
Start 13.30 uur vanaf de Kunstkring 
Voorst (ingang achterzijde)  Dorps-
straat 11a, tegenover de Dorpskerk 
in Twello. Voor meer informatie 
kunt u bellen met Hans Voorthuis 
tel. (0571) 27 43 52.

Op donderdag 16 september 2010 
vergadert de Cliëntenraad Maat-
schappelijke ondersteuning van 
19.30 tot 21.30 uur.  

Onder meer wordt gesproken over 
het klanttevredenheidsonderzoek 
Wmo dat begin dit jaar onder cli-
enten is gehouden (over 2009), 
maar ook andere onderwerpen op 
het terrein van de Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning), WWB 
(Wet werk en bijstand) en WSW 
(Wet sociale werkvoorziening) 

komen aan bod.

De vergadering vindt plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis en 
is openbaar. 

 Voor vragen kunt u zich richten 
tot de voorzitter, de heer A.J.M. Jan-
sen, telefoon (0571) 275357  of via 
de mail: a.j.m.jansen@planet.nl  

Ook kunt u de website van de 
cliëntenraad inzien: www.clienten-
raad-voorst.nl

WEEK VAN DE
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Openbare vergadering van de gemeenteraad 
op maandag 20 september 2010 om 19.30 
uur in het gemeentehuis te Twello 
Meningvormende vergadering, 19.30 uur
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de 
ronde-tafelgesprekken besproken zijn. Deze vergadering wordt gesproken over:

 Aankoop veilingterrein Twello voor nieuwe school Veluws College 
 Bestemmingsplan Kastanjelaan 6A in Twello
 Bestemmingsplan Scholtenshoek 2010 in Twello
 Bestemmingsplan De Smidse Wilp II
 Verzoek om nadeelcompensatie Rijksstraatweg 182 in Voorst
 Komgrens Twello Oost
 Uitzetten nieuwe containers
 Samenwerkingsovereenkomst gemeente – VAR
 Afronding subsidiebeleid
 Beheersverordening begraafplaatsen
 Verordening Naamgeving, nummering en begrenzing
 Brandbeveiligingsverordening
 Intrekken aanwijzing G.J. Bokdam als 2e loco-griffi er
 Motie D66 over N345 te Voorst

De raad stelt altijd 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 behan-
deling.

Besluitnemende vergadering, vanaf ± 22.30 uur
In deze vergadering neemt de raad besluiten over onderwerpen van de meningvormende 
vergadering, mits het onderwerp al besluitrijp wordt gevonden. 

Bijzonder raadsvergadering, aansluitend op besluitnemende vergadering
in verband met afscheid Gusta van Weeszenberg en beëdiging Bert Visser als raadslid

Tijdens de raadsvergadering van maandag 20 september 2010 neemt de 
gemeenteraad afscheid van Gusta van Weeszenberg, raadslid van PvdA/
GroenLinks. Zij heeft te kennen gegeven dat de onlangs gepresenteerde 
bezuinigingsvoorstellen het voor haar niet langer mogelijk maken haar 
functie van directeur van de Stichting Peuterspeelzalen te combineren 
met het raadslidmaatschap. Zij heeft aangegeven zich te gaan richten 
op de nu noodzakelijk geworden drastische organisatiewijziging van de 
stichting. Gusta is één jaar lid van de gemeenteraad geweest. Ze toonde 
grote belangstelling voor de onderwerpen die op de agenda van de 

raad stonden. Ze liet steeds zien zich uitstekend te verdiepen in de zaken en gaf zo haar 
werk serieus invulling. Zij heeft zich het afgelopen jaar met name ingezet voor bijstands- 
en minimabeleid, gezondheidszorg en recreatie en toerisme. Met het vertrek van Gusta van 
Weeszenberg raakt de raad een betrokken en deskundig vrouwelijk raadslid kwijt.

In de raadsvergadering wordt Bert Visser uit Twello voorgedragen om beëdigd te worden 
als raadslid voor de fractie van PvdA/GroenLinks. Hij volgt Gusta van Weeszenberg op. Bert 
is in het dagelijks leven teamchef bij de Regiopolitie IJsselland. In zijn vrije tijd is hij als 
jeugdcoach en scheidsrechter actief bij volleybalvereniging Devolco. Hij 
geeft aan dat u het volgende van hem kan verwachten als raadslid:
“Ik vind onderlinge solidariteit van groot belang. Individuele burgers 
zouden ook oog moeten hebben voor belangen van anderen of het 
algemeen belang. Zo is het van raadsleden een verantwoordelijkheid 
om ook te luisteren naar het geluid dat je niet direct hoort. Verder ben 
ik een voorstander van een gemeenteraad, waarbinnen de fracties hun 
eigen afwegingen maken.”

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

Meer informatie
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen vanaf woens-
dag 8 september 2010 ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u de stukken inzien op 
de website www.voorst.nl. Een papieren setje vergader-stukken kunt u gratis afhalen bij de 
receptie van het gemeentehuis. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opne-
men met de griffi e via (0571) 279 217 of raad@voorst.nl.

Hoe komt u de komende weken 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:
20 september 19.30 uur    Raadsvergadering (regulier)   raadzaal
27 september 13.30 uur    Ronde-tafelgesprekken over bezuinigingen gemeentehuis
27 september 19.00 uur    Ronde-tafelgesprekken over bezuinigingen gemeentehuis
29 september 19.00 uur    Ronde-tafelgesprekken over bezuinigingen gemeentehuis

Ú bent Voorst
uw mening over de bezuinigingen in Voorst is belangrijk voor de raad

Zoals u waarschijnlijk gelezen hebt, moeten de Nederlandse gemeenten de komende jaren 
fl ink gaan bezuinigen. Voor Voorst is dat niet anders. De gemeenteraad heeft opdracht aan 
het college van burgemeester en wethouders gegeven om voorstellen te maken ter grootte 
van € 3 miljoen.
De afgelopen maanden heeft het college deze voorstellen opgesteld. De voorstellen zijn 
30 augustus jl. aan de gemeenteraad aangeboden. De voorstellen raken veel inwoners, 
maar ook verenigingen, stichtingen en andere organisaties in de gemeente Voorst. De ge-
meenteraad vindt het daarom belangrijk te horen wat de gevolgen zouden zijn. Maar ook 
goede alternatieve ideeën hoort de raad graag van u.

Graag stelt de gemeenteraad u in de gelegenheid te reageren op de bezuinigingsvoor-
stellen. Op de avonden van maandag 27 september en woensdag 29 september 2010 
organiseert de gemeenteraad ronde-tafelgesprekken. Deze gesprekken staan geheel in het 
teken van de bezuinigingvoorstellen en geheel in het teken van de inwoners, verenigin-
gen, stichtingen en andere organisaties in de gemeente Voorst. Uw mening telt voor de 
gemeenteraad!

Hieronder treft u de agenda aan voor de ronde-tafelgesprekken op 27 en 29 september. Er 
is een verdeling gemaakt naar thema’s. U kunt daaruit opmaken wanneer u het beste kunt 
komen om met de raadsleden in gesprek te gaan. Twijfelt u over wat voor u het juiste mo-
ment is, neem dan even contact op met de griffi e via raad@voorst.nl of (0571) 279 387.
Lukt het u niet om op het aangegeven tijdstip te komen, neem ook dan contact op met de 
griffi e. Natuurlijk kunt u ook altijd een brief of e-mail naar de raad sturen.

In verband met een goede organisatie van de gesprekken is het prettig als u zich vooraf 
aanmeldt voor deelname. Dat kan via raad@voorst.nl of (0571) 279 387.

U vindt de voorstellen van het college op de gemeentelijke website www.voorst.nl. Natuur-
lijk kunt u ook een papieren versie op het gemeentehuis op komen halen.

Agenda ronde-tafelgesprekken 27 en 29 september
 Maandag 27 september (raadzaal) 

Gesprek met professionele maatschappelijke instellingen:
13.30 uur  Stichting Mens en Welzijn
14.00 uur  Stichting Zwembad De Schaeck
14.30 uur  Stichting Bibliotheek Brummen – Voorst
15.00 uur  Centrum voor Kunsten De Leeuwenkuil
16.00 uur  Stichting Vluchtelingenwerk
16.30 uur  Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen
17.00 uur  Organisaties Basisonderwijs

 Maandag 27 september (trouwzaal)
19.00 uur  Gesprek over Sport
20.15 uur  Gesprek over Welzijn en ontspanning
21.30 uur  Gesprek over Zorg

 Maandag 27 september (raadzaal)
19.00 uur  Gesprek over Muziek, kunst en toneel
20.15 uur  Gesprek over Vormings- en ontwikkelingswerk
21.30 uur  Gesprek over Recreatie en toerisme

 Woensdag 29 september (trouwzaal) 
19.00 uur  Gesprek over Algemeen belang / overig
20.15 uur  Gesprek over Recreatie en toerisme
21.30 uur  Gesprek over Sport

 Woensdag 29 september (raadzaal)
19.00 uur  Gesprek over Cultuurhistorie / wonen
20.15 uur  Gesprek over Zorg / Algemeen maatschappelijk werk
21.30 uur  Gesprek over Muziek, kunst en toneel

Het adres van de raad is: Postbus 9000, 7390 HA Twello; het e-mailadres is raad@voorst.
nl. Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi er, de heer drs S.J. Peet (0571) 279 217.

11 oktober 10.00 uur        Gemeenteraad debatteert over de bezuinigingen raadzaal
1 november 19.30 uur       College van burgemeester en wethouders beant-
            woordt vragen van raadsleden over begroting raadzaal
8 november 16.00 uur      Raadsvergadering (vaststellen begroting 2011-2014) raadzaal
                

 Wanneer u een fractievergadering wilt bezoeken of op een andere manier in contact 
met een fractie wilt komen kan dat via de fractievoorzitters, die u zo kunt bereiken:
CDA   (055) 301 12 92   j.boerkamp@voorst.nl
Gemeente Belangen (0575) 50 19 17   r.hazelaar@voorst.nl
PvdA-GroenLinks  (0571) 27 14 31   i.benko@voorst.nl
Liberaal 2000  (055) 323 18 53   h.wolters@voorst.nl
VVD   (0571) 27 40 66   m.brand@voorst.nl
D66   (0571) 27 12 03   w.vrijhoef@voorst.nl
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Offi ciële publicaties

Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

WELSTAND

op donderdag 16 september 2010 
vindt er een mandaatvergadering van 
de welstandscommissie plaats.

Plaats: gemeentehuis van de ge-
meente Voorst, H.W. Iordensweg 17 te 
Twello.
Aanvang: 10.30 uur

De agenda (met daarin de te behan-
delen bouwplannen) is vanaf woens-
dagmiddag 15 september 2010 in te 
zien via de website van de gemeente 
Voorst (www.voorst.nl) en aan de 
balie Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu.
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 ge-
opend van 8.30 uur tot 12.15 uur, 
telefoonnummer (0571) 27 93 37. Ook 
voor vragen kunt u hier terecht.

BENOEMING LID VAN DE GEMEEN-
TERAAD

De voorzitter van het centraal stembu-
reau voor de verkiezing van de leden 
van de raad van de gemeente Voorst, 
maakt ingevolge artikel W 7 van de 
Kieswet bekend dat:

Visser, L. (Bert) (m), wonende te 
Twello, 

bij besluit van 7 september 2010 be-
noemd is tot lid van de raad van de 
gemeente Voorst.
Het betreft de benoeming in de vaca-
ture die is ontstaan door het ontslag 
nemen als lid van de raad van de 
gemeente Voorst door: van Weeszen-
berg, G.H. (Gusta) (v), wonende te 
Terwolde.

WEGENLEGGER GEMEENTE VOORST 
VASTGESTELD

Het college van burgemeester en wet-
houders van Voorst maken bekend 
dat Gedeputeerde Staten van de 
provincie Gelderland op 2 september 
2010 de wegenlegger van de gemeen-
te Voorst hebben vastgesteld.

Het besluit alsmede de vastgestelde 
wegenlegger liggen met ingang van 16 
september 2010 gedurende zes weken 
van 8.30 uur tot 12.15 uur ter inzage 
bij de balie OGV in het gemeentehuis 
van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in 
Twello. Ook bestaat de mogelijkheid 
om op andere tijden het besluit en de 
wegenlegger in te zien. Hiervoor kunt 
u een afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar, de heer C. Morren, 
via telefoonnummer (0571) 27 93 74.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na de dag, waarop het besluit 
bekend is gemaakt, conform het be-
paalde in artikel 3:42 van de Algeme-

ne wet bestuursrecht, tegen het door 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
genomen besluit een beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Arnhem 
(Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

ONTWERPBESLUIT ONTHEFFING VAN 
HET BESTEMMINGSPLAN “TERWOL-
DE 1994” (artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening) EN ONTWERP-
BESLUIT BOUWVERGUNNING

Met ingang van 16 september 2010 
ligt voor een periode van zes weken 
voor iedereen ter inzage het ont-
werpbesluit op een verzoek om een 
ontheffi ng van het bestemmingsplan 
“Terwolde 1994” en het bijbehorende 
ontwerpbesluit op de bouwvergun-
ning. De ontwerpbesluiten en de 
bijbehorende stukken kunt u op 
werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur 
inzien bij de balie VROM in het ge-
meentehuis van Voorst, 
H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook be-
staat de mogelijkheid om op andere 
tijden de stukken in te zien. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, 
mevrouw M.M. Hulzink. Haar telefoon-
nummer is (0571) 27 93 61. Het ont-
werpbesluit bouwvergunning en het 
ontwerpbesluit ontheffi ng, zijn ook 
digitaal beschikbaar gesteld. Op de 
website www.voorst.nl onder Digitale 
Diensten, Ruimtelijke plannen kunt u 
de stukken bekijken.

De ontwerpbesluiten houden in dat 
de vergroting van het clubgebouw 
gerealiseerd kan worden buiten het 
bouwvlak op het perceel Everwijn-
straat 20 te Terwolde.

Gedurende de bovengenoemde 
periode kunnen belanghebbenden 
zienswijzen naar keuze schriftelijk of 
mondeling naar voren brengen. Uw 
schriftelijke zienswijze kunt u richten 
aan het college van burgemeester en 
wethouders. Per e-mail is dit mogelijk 
via gemeente@voorst.nl. Vermeldt u 
daarbij dat het gaat om de ontwerp-
ontheffi ng van bestemmingsplan “Ter-
wolde 1994”. Voor een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar.

ONTWERPBESLUIT ONTHEFFING VAN 
HET BESTEMMINGSPLAN “TWELLO 
NOORD” (artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening) EN ONTWERP-
BESLUIT BOUWVERGUNNING

Met ingang van 16 september 2010 
ligt voor een periode van zes weken 
voor iedereen ter inzage het ont-
werpbesluit op een verzoek om een 
ontheffi ng van het bestemmingsplan 
“Twello Noord” en het bijbehorende 
ontwerpbesluit op de bouwvergun-
ning. De ontwerpbesluiten en de 
bijbehorende stukken kunt u op 
werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur 
inzien bij de balie VROM in het ge-
meentehuis van Voorst, 
H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook be-
staat de mogelijkheid om op andere 
tijden de stukken in te zien. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, 

de heer M.L. Koorenhof. Zijn telefoon-
nummer is (0571) 27 98 60. Het ont-
werpbesluit bouwvergunning en het 
ontwerpbesluit ontheffi ng, zijn ook 
digitaal beschikbaar gesteld. Op de 
website www.voorst.nl onder Digitale 
Diensten, Ruimtelijke plannen kunt u 
de stukken bekijken.

De ontwerpbesluiten houden in dat 
kan worden toegestaan dat deels 
buiten het bouwvlak wordt gebouwd 
ten behoeve van het vergroten van 
de bestaande woning op het perceel 
Stationsstraat 42 in Twello.

Gedurende de bovengenoemde 
periode kunnen belanghebbenden 
zienswijzen naar keuze schriftelijk of 
mondeling naar voren brengen. Uw 
schriftelijke zienswijze kunt u richten 
aan het college van burgemeester en 
wethouders. Per e-mail is dit mogelijk 
via gemeente@voorst.nl. Vermeldt u 
daarbij dat het gaat om de ontwerp-
ontheffi ng van bestemmingsplan “De 
vijfhoek”. Voor een mondelinge ziens-
wijze kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar.

INTREKKEN VERGUNNINGEN OP 
GROND VAN ARTIKEL 8.25, LID 2, 
ONDER B. WET MILIEUBEHEER

Besluit
Met ingang van 16 september 2010 
ligt met bijbehorende stukken gedu-
rende zes weken ter inzage het defi -
nitieve besluit om de vergunning van 
het volgende bedrijf in te trekken:

  nieuwe de gehele inrichting omvat-
tende milieuvergunning (nummer 
M-03138) verleend op 3 oktober 
2003 voor een veehouderij, aan de 
Broekstraat 22, 7382 AB Klaren-
beek, kadastraal bekend: gemeente 
Voorst, sectie A, nummer 1874 
(herkenningsnummer van deze pro-
cedure M-10183).

Deze milieuvergunning wordt ingetrok-
ken, omdat het hierboven aangegeven 
bedrijf door bedrijfswijzigingen onder 
de meldingsplicht van het Besluit 
landbouw (milieubeheer) is komen te 
vallen.

Op grond van artikel 3:18, lid 4 van 
de Algemene wet bestuursrecht delen 
wij u mee dat omtrent het ontwerpbe-
sluit geen zienswijzen naar voren zijn 
gebracht.

Alle stukken liggen ter inzage van 
8.30 uur tot 12.15 uur in het gemeen-
tehuis van Voorst, balie VROM, H.W. 
Iordensweg 17 in Twello. Ook bestaat 
de mogelijkheid om op andere tijden 
de stukken in te zien. Hiervoor kunt 
u een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar, de heer G.M. 
Rabeling via telefoonnummer (0571) 
27 93 51. 

Beroep
Belanghebbenden die aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest om naar aanleiding van het 
ontwerpbesluit tijdig een zienswijze 
naar voren te brengen, kunnen beroep 
instellen. 
Beroep kan worden ingesteld met 
ingang van de dag na de dag waarop 
de terinzagelegging is aangevangen, 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA, Den Haag. Degene 
die beroep instelt kan, als onverwijlde 

spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.

(ONTWERP) VERGUNNING WET MI-
LIEUBEHEER

Aanvraag en ontwerpbesluit
Met ingang van 16 september 2010 
ligt met bijbehorende stukken ge-
durende zes weken ter inzage het 
ontwerpbesluit, op de aanvraag die 
is binnengekomen op 21 juli 2010, ter 
verlening van een:

nieuwe de gehele inrichting omvat-
tende milieuvergunning voor een agra-
risch bedrijf, aan de Oud Lochemseweg 
41 te 7384 DG Wilp, kadastraal bekend 
gemeente Voorst, sectie Q, nummer 
286. 

Het herkenningsnummer van deze pro-
cedure is M-10197.

Alle stukken liggen ter inzage van 
8.30 uur tot 12.15 uur in het gemeen-
tehuis van Voorst, balie VROM, H.W. 
Iordensweg 17, 7391 KA Twello. Het 
ontwerpbesluit kan, na telefonische 
afspraak, ‘s middags of ‘s avonds 
worden ingezien. Afspraken hiervoor 
kunnen worden gemaakt met de be-
handelend ambtenaar, de heer G.M. 
Rabeling. Zijn telefoonnummer is 
(0571) 27 93 51. 

Zienswijze
Iedereen kan gedurende de bovenge-
noemde periode zijn zienswijze naar 
keuze schriftelijk of mondeling naar 
voren brengen. Uw schriftelijke ziens-
wijze kunt u richten aan burgemeester 
en wethouders. Vermeldt u daarbij dat 
het gaat om het ontwerpbesluit in-
zake het in ontwerp verlenen van een 
milieuvergunning (met bijbehorend 
nummer). Voor een mondelinge ziens-
wijze kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar.

MELDING VOOR HET WIJZIGEN VAN 
EEN INRICHTING OP GROND VAN 
HET BESLUIT LANDBOUW MILIEU-
BEHEER. (Artikel 8.41, lid 4 Wet 
milieubeheer.)

Bij ons college is op 1 september 
2010 een melding ingediend voor:

het wijzigen van een rundveehouderij 
die is gevestigd aan de Henkenburg-
weg 2, 7382 AE Klarenbeek (herken-
ningsnummer van deze procedure is 
M-10209).

Deze melding heeft betrekking op 
een kennisgeving in het kader van 
het Besluit landbouw (milieubeheer) 
en voorziet in het vergroten van een 
ligboxenstal. 

Inzien van de meldingen
De meldingen en de daarbij beho-
rende formulieren kunnen gedurende 
twee weken worden ingezien met 
ingang van donderdag 16 septem-
ber 2010 in het gemeentehuis (balie 
VROM) aan de H.W. Iordensweg 17 
in Twello. De openingstijden zijn van 
08.30 uur tot 12.15 uur. Ook bestaat 
de mogelijkheid om op andere tijden 
de meldingen in te zien. Hiervoor kunt 
u een afspraak maken met de heer 
G.M. Rabeling, die de melding behan-

deld, via zijn telefoonnummer (0571) 
27 93 51.

MELDING VOOR HET WIJZIGEN VAN 
EEN INRICHTING OP GROND VAN 
HET BESLUIT GLASTUINBOUW MI-
LIEUBEHEER. (Artikel 8.41, lid 4 Wet 
milieubeheer.)

Bij ons college is op 31 augustus 2010 
een melding ingediend voor:

een wijziging binnen het glastuinbouw-
bedrijf, welke is gevestigd aan de Dern-
horstlaan 9, 7391 HZ Twello (herken-
ningsnummer procedure M 10208).

Deze melding heeft betrekking op een 
kennisgeving in het kader van het 
Besluit glastuinbouw (milieubeheer). 
Het betreft het bijplaatsen van een 
koolzuurgasreservoir.

Inzien van de meldingen
De meldingen en de daarbij beho-
rende formulieren kunnen gedurende 
twee weken worden ingezien met 
ingang van donderdag 16 septem-
ber 2010 in het gemeentehuis (balie 
VROM) aan de H.W. Iordensweg 17 
in Twello. De openingstijden zijn van 
08.30 uur tot 12.15 uur. Ook bestaat 
de mogelijkheid om op andere tijden 
de meldingen in te zien. Hiervoor kunt 
u een afspraak maken met de heer 
G.M. Rabeling, die de melding behan-
deld, via zijn telefoonnummer (0571) 
27 93 51.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Op 26 september 2010 wordt in Teuge 
een touwtrektoernooi gehouden. In 
verband hiermee wordt de volgende 
tijdelijke verkeersmaatregel geno-
men op grond van artikel 34 van het 
Besluit Administratieve Bepalingen 
inzake het Wegverkeer:

Afsluiten voor alle verkeer op 26 sep-
tember 2010:

  De Hessenlaan zal worden afgeslo-
ten voor alle verkeer

 Inlichtingen: Bianca Bot, mede-
werker Openbare Orde en Veiligheid, 
telefoonnummer (0571) 27 93 24.

Op grond van artikel 41 van de Wo-
ningwet wordt bekend gemaakt dat 
de volgende aanvragen zijn binnen-
gekomen:

6-09-2010
WILP, Zwaluwenweg 6; het maken van 
een doorbraak van de woning naar de 
berging (5648)
8-09-2010
WILP, Zwarte Kolkstraat 57; het plaat-
sen van silowanden voor een sleufsilo 
(5651)

Deze publicatie betekent niet dat de 
gevraagde vergunningen zijn verleend.

Voor informatie kunt u tijdens de 
openingstijden van 08.30 – 12.15 uur 
terecht in het gemeentehuis bij Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu.

Tegen de hierna genoemde toestem-
mingverlening door het college van 
B&W of de burgemeester kan een 
belanghebbende bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders (of de burgemeester, af-
hankelijk van degene die het besluit 



Stichting Accommodatie Dorp Voorst 
wordt Stichting Dorpshuis Voorst

VOORST.- Een nieuwe naam, een 
nieuw logo, nieuwe statuten, een 
nieuwe website en nieuwe beheer-
ders. Het Dorpshuis in Voorst is 
(bijna) helemaal nieuw! Wat blijft 
zijn de vele mogelijkheden en het 
tegemoetkomen aan de wensen van 
de huurder en gebruiker. Bestuur en 
beheerders doen er alles aan, omdat  
iedereen zich thuis moet voelen in 
het Dorpshuis. 

In 1981 werd de Stichting Accom-
modatie Dorp Voorst opgericht. In 
de statuten staat: 
De stichting stelt zich ten doel het 
oprichten en in stand houden, als-
ook het bevorderen van het oprich-
ten en in stand houden van zaal-
ruimten in het dorp Voorst, onder 
andere bestemd voor bibliotheek, 
peu terspeelzaal, verenigingsaccom-
modatie en alle andere gemeen-
schappelijke doeleinden, die deze 
gemeenschap tot nut strekken, 
waarbij, gezien de fi nanciële draag-
kracht van deze gemeenschap, in 

de eerste plaats -- wordt gedacht aan 
het tot stand brengen van een ge-
meenschappelijke ruimte voor deze 
doeleinden.
Deze statuten zijn sterk verouderd 
en de doelstelling is op een aantal 
punten achterhaald. Het bestuur 
wil met het Dorpshuis midden in 
de samenleving van Voorst staan en 
voldoen aan de huidige verwach-
tingen van de gebruikers. Daarom 
worden er steeds nieuwe middelen 
en producten ingezet om aan deze 
verwachting te kunnen blijven vol-
doen.

Verandering
Een belangrijke verandering is de 
naam van de stichting en de statu-
ten, deze moeten voldoen aan de 
huidige regelgeving en de naam 
moet herkenbaar zijn.
Om deze redenen heeft het bestuur 
besloten om de naam Stichting Ac-
commodatie Dorp Voorst te wijzigen 
in Stichting Dorpshuis Voorst. Deze 
nieuwe naam is voor iedereen her-

kenbaar.
De huidige statuten zijn verouderd 
en voldoen niet meer aan de huidige 
regelgeving, tevens staan hier voor-
waarden in die het bestuur niet meer 
kan nakomen.
Daarom nieuwe statuten die passen 
op de huidige doelstelling van de 
Stichting Dorpshuis Voorst.
Bij  al deze belangrijke wijzigen 
hoort ook een nieuw logo, het logo 
geeft het gebouw weer.  Het gele vlak 
in het midden,  staat voor  iedereen 
die gebruik maakt van het Dorps-
huis:  de centrale plek in de samen-
leving.  Iedereen moet zich welkom 
en “ thuis” voelen met een dak bo-
ven hun hoofd gesymboliseerd in de 
bovenkant van het logo.  De pijlen 
links en rechts van het gele vlak ge-
ven de zalen weer.
De kleuren geven geborgenheid en 
de warmte weer die de Stichting  
Dorpshuis Voorst wil uitstralen.

“Het Dorpshuis is van en voor ons 
allen,  laten we proberen dit gebouw 
met al zijn faciliteiten te behouden 
ook in deze tijd van bezuinigingen. 
Dit kan alleen als u er gebruik van 
maakt en blijft maken. Er zijn vele 
mogelijkheden in de diverse zalen 
die het Dorphuis rijk is. Van verga-
dering, voorlichtingen, verenigingen, 
bijeenkomsten,  buurtfeestjes, legio 
mogelijkheden voor iedereen. Denkt 
u, ach wat ik wil zal wel niet kunnen, 
aarzel niet om te bellen en te infor-
meren naar de mogelijkheden. Het 
Dorpshuis staat voor alles open en 
wij denken graag met u mee”, aldus 
voorzitter Marien Ruijsch. Ongemerkt 
maakt u vaker gebruik van het Dorps-
huis dan u denkt: Wie komt er niet op 
een uitvoeringen van de verschillen-
de verenigen of tijdens een voorlich-
ting bijvoorbeeld over de rondweg of 
IJsselsprong, de Reskevo- markt of de 
Nazomermarkt. En  zo zijn er nog tal 
van activiteiten te noemen.

Het bestuur wil nogmaals benadruk-
ken:  “Het Dorphuis is van en voor 
ons allen.”  

Het voltallige bestuur met de nieuwe beheerders en het nieuwe logo

Honden weer welkom 
BUSSLOO.- Bij het recreatiege-
bied gaat het hondenseizoen weer 
beginnen en vanaf deze week 16 
september tot 1 mei 2011 zijn 
deze viervoeters weer welkom en 
kan met hen worden gewandeld. 
Ze kunnen dan niet alleen loslo-
pen, maar ook zwemmen en heer-
lijk rennen of met een soortgenoot 

spelen. Gedurende het hondensei-
zoen zal kiosk ”de Robberskamp” 
ook weer elke zondag vanaf 10.00 
uur zijn geopend en in de directe 
omgeving is ruime parkeergelegen-
heid aanwezig, Na een wandeling 
met de hond kan daar even worden 
uitgerust en kan een kop koffi e of 
thee met iets erbij worden genuttigd. 

De hond kan dan altijd op een 
gratis koekje rekenen. Bij de ki-
osk kan men ook terecht voor een 
saucijsje, een vers bereid broodje 
of een heerlijke snack. Wordt het 
bui ten kouder dan staat ook weer 
de zelf bereide erwtensoep en ui-
teraard de warme chocolademelk 
klaar. Kiosk ”de Robberskamp” 
vindt men via ingang 2 die vanaf 
de Kneuterstraat kan worden be-
reikt.

Op zoek naar een locatie

TWELLO. -  Al een paar jaar geleden 
heeft het bestuur van het Veluws Col-
lege aangegeven dat men op zoek is 
naar een dichter bij het centrum van 
het dorp gelegen locatie. Daarvoor 
zou het oude veilingterrein bij uitstek 
geschikt zijn en tegen deze gedach-
tegang staat het college van B&W ze-
ker niet onwelwillend. Via de notitie 
”Leidraad spoorzone Twello 2030+” 
heeft men daarop dan ook reeds in-
gespeeld. Over deze materie dient de 
gemeenteraad zich uiteraard nog uit 
te spreken en als voorbereiding op 
dat debat was het thema geagendeerd 
voor de rondetafelgesprekken van vo-
rige week maandagavond 6 septem-
ber. De centrale vraag daarbij was of 
de gemeente Voorst tot aankoop van 
het (vervuilde) terrein kan en moet 
overgaan. Circa de helft van de be-
schikbare oppervlakte zou voor een 
nieuwe school toereikend zijn. Het 
restant zal ter beschikking van ”Goed 
Wonen” komen. Nadat de diverse 
fracties en belanghebbende buurt-
bewoners hun zegje hadden gedaan, 
was de gevolgtrekking dat het thema 
in de agenda van de eerstvolgends 
raadsvergadering kan worden opge-
nomen. De totale kos ten, d.w.z. aan-
koop grond plus die voor het bouwen, 
zijn op 4,2 miljoen euro geraamd.

Reacties
Mw. Everts gaf namens het bestuur 
van het Veluws College te kennen 
dat als de Twellose ves tiging van 
de Hietweideweg niet naar het vei-
lingterrein zou kunnen verhuizen 
dat om de nagestreefde uitbreiding 
van het onderwijsaanbod te kunnen 
realiseren men mogelijk naar een 
passende locatie elders dient te gaan 
uitkijken. Om in fi nancieel opzicht 
bestaansrecht te kunnen krijgen, 
wil men de school uitbreiden met 
een VWO-onderbouw waardoor een 
leerlingenaantal van ruim 300 kan 
worden bereikt (thans 257) waarmee 
een aanvaardbare exploitatie zou 
worden bereikt.. De vraag is evenwel 
of bij dit scenario de kosten van de 
aankoop van het veilingterrein vol-
doende zijn ingecalculeerd. In elk 
geval zou de VVD (M. Brand) een 
betere fi nanciële onderbouwing van 
de voornemens willen zien. Enkele 
omwonenden van het veilingterrein 
willen graag weten waar precies het 
Veluws College zou gaan verrijzen, 
want men is bang voor creatie van 
een hangplek en voor parkeerover-
last. 
Daar de exacte locatie nog niet be-
kend is, kon daarop geen nadere 
tekst en uitleg worden gegeven.

Veluws College.

Het Nieuwe Sterren Gilde 
helpt verenigingen
TWELLO.- Het Nieuwe Sterren Gilde is hét platform in de gemeente Voorst 
voor ondernemers die tussen nu en drie jaar geleden zijn gestart met hun eigen 
bedrijf. Ondernemers delen ervaringen, bespreken uitdagingen en bouwen te-
gelijkertijd een waardevol netwerk op. Op dinsdag 28 september helpen onder-
nemers niet alleen elkaar. Dit keer krijgen namelijk verenigingen en stichtingen 
de kans om het gilde een actueel vraagstuk voor te leggen. Vragen als ‘Hoe krijgt 
mijn vereniging meer leden, vrijwilligers of donateurs?’, ‘Hoe maak ik een goed 
PR-plan?’, en ‘Waar kan ik organisaties vinden die ons kunnen helpen?’ komen 
aan de orde. De aanwezige ondernemers bieden de verenigingen tips, advie-
zen, mogelijke oplossingen of zelfs een helpende hand. Wilt u ook uw ken-
nis delen t.b.v. het algemeen belang? Ondernemers kunnen zich aanmelden 
op ww.hetnieuwesterrengilde.nl. Deelname is kosteloos en voor iedere starter 
toegankelijk. De bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis van SV Twello. 

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

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 ver-
zending van het besluit kunt u bellen 
met (0571) 27 99 11. Omdat een be-
zwaarschrift geen schorsende werking 
heeft, kan tevens een verzoek tot een 
voorlopige voorziening worden gericht 
aan: de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Zutphen, Postbus 9008, 

7200 GJ Zutphen.

Bouwvergunningen

Het college heeft toestemming ver-
leend voor:
TWELLO, Sluinerweg 12; het plaatsen 
van een mast
TWELLO, Kruisakkerweg 3; het vergro-
ten van de keuken en bijkeuken
WILP, Leemsteeg 17; het vernieuwen 
van een bijgebouw

VOORST, Kruisweg 4-6; het verande-
ren van een garage
TWELLO, Daslook 7; het plaatsen van 
een garage/berging
TWELLO, Schubertstraat 53; het door-
trekken van de kap en plaatsen van 2 
dakramen
TWELLO, Dernhorstlaan 9; het plaat-
sen van een koolzuurgastank

Bouwvergunningen met ontheffi ng 
artikel 3.6 lid 1 onder c, geen ziens-

wijzen naar voren gebracht

Het college heeft toestemming ver-
leend voor:
TWELLO, Brahmsstraat 6; het vergro-
ten van de achterzijde van de woning 
en het plaatsen van 2 dakkapellen
TWELLO, Hartelaar 16; het oprichten 
van een tweede bedrijfswoning

Sloopvergunning
Het college heeft toestemming ver-

leend voor:
TERWOLDE, Wijkseweg 36; het slopen 
van de achteraanbouw

Nadere inlichtingen: Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu, tele-
foon (0571) 27 99 11.

Twello, 15 september 2010

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

Postadres
Postbus 9000
7390 HA  Twello

Bezoekadres
H.W. Iordensweg 17
7391 KA  Twello

Telefoon: 0571 - 27 99 11
Internet  www.voorst.nl
E-mail gemeente@voorst.nl

Openingstijden
ma. t/m vrij. van
8.30-12.15 uur

Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. van 8.30- 14.00 uur
vrijdagavond van 17.00-20.00 uur

Paspoorten, ID-kaarten 
en rijbewijzen kunnen tot 
16.00 uur worden afgehaald.



C.V. *DAKBEDEKKING* GAS * WATER * SANITAIR
RIOOL-ONTSTOPPING

Oude Rijksstraatweg 23
7391 MB  Twello
Tel. (0571) 27 45 23

Installatiebedrijf Kerkhof
• gas en Water
• Loodgieterswerk
• Elektra
• Sanitair
• Centrale Verwarming
• Rioolontstoppingen
• Dakbedekkingen
• Badkamer Renovatie

Duistervoordseweg 49 Twello • T. (0571) 27 44 40 • www.bere

Het is een kwestie van de juiste stappen zetten met uw w
onafhankelijk en Erkend Hypotheekadviseur kunnen wij h
combineren tot de, voor u, ideale hypotheek. Zo gaan wij een 
het maken van een vrijblijvende afspraak: (0571) 27 44 40 of Schildersbedrijf Eekhuis

Nijverheidsstraat 17

7391 ZT Twello

T (0571) 271481

F 0571) 276213

E info@eekhuis.nl

W www.eekhuis.nl

Denk aan de 6% BTW Regeling Denk aan de 6% BTW Regeling 
voor woningen van 2 jaar en oudervoor woningen van 2 jaar en ouder

Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello

[T] (0571) 270049

[F] (0571) 270549

[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

Bouwbedrijf Koerkamp gaat voor
 Kwaliteit en Vakmanschap

• nieuwbouw

• aan- en verbouwingen

• restauratie

• badkamers

• machinaal timmerwerk

Bouwbedrijf 
Koerkamp Twello bv

Hoveniersbedrijf T. ter Riele, uw specialist in het aanleggen van alle tuinen!

H w.

Hoveniersbedrijf  T. ter Riele B.V.

A
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Wij zijn de specialist in verf,
gordijnen, raamdecoratie,

vloeren én behang. Ook voor 
gratis kleur- en interieuradvies!

WONEN!

Nijverheidsstraat 5 | Twello
Telefoon (0571)  27 26 15

woonhaltwello@colorsathome.nl

ends-slump.nl

wensen, uitgangspunten en de hypotheekmogelijkheden. Als 
hypotheken van vele banken en verzekeraars vergelijken en 
stap verder dan banken of andere directe aanbieders. Bel voor 
stap gewoon eens binnen.

Denk aan de 6% BTW Regeling 
voor woningen van 2 jaar en ouder
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Specialist in het aanleggen van 
sier-, koi- en zwemvijvers!

• ONTWERP
• AANLEG
• ADVIES

• ONDERHOUD
• SIERBESTRATING
• VIJVERS
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h o v e n i e r s b e d r i j f

Buro

BBD

Ontwerpen
tekenwerk

kostenbegroting
bouwaanvragen

aanvraag
Ingevolge de wet…

milieubeheer
bouwadviezen

bouwtoezicht
bouwbegeleiding

onderhoudsplanning
Molenstraat 17 - 7391 AA  Twello - Telefoon: (0571) 27 59 93 - Fax (0571) 27 62 44

Bouwkundige
HafkampDiensten

Luxe woningbouw

Aan- en verbouw

Complete badkamers

Utiliteitsbouw

Restauratie

Onderhoud

J.W. Frisostraat 15 

| 7391 DJ Twello 

| Telefoon 0571 - 27 14 83 

| Fax 0571 - 27 10 36

Kamperfoeliestraat 17 

| 7383 XS Voorst 

| Telefoon 0575 - 50 33 05 

www.kwaliteitsbouwers.nl

De beste in verf ... de beste in behang
Domineestraat 18 Twello, Tel 05712-71173

Kwaliteit voor particulier en bedrijf!

Het geheim
van strak

schilderwerk



Slim bezig.

www.c1000.nl

Bij elke €10,-* aan boodschappen krijgt u een zakje met een Dungan munt 
en een sticker. Spaar de stickers en speel met de munten het Dungan spel.

*Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/dungan

Bij lk €10 * b dddddddddddddd hhhhhhhhhhh k ij t kkj t

Olvarit babyvoeding
alle varianten fruit- en 
maaltijdhapjes 
5 potjes à 200 of 250 gram 
naar keuze
m.u.v. biologisch

2.50

3.302.52

2.50
liter 1.25

3.782.64

8.00
9.42

2 PAKKEN

2 PAKKEN

OP=OP

3 ZAKKEN

Kaas voor kinderen
alle varianten Cheestrings, 
Eru kids, mini Babybel, 
Maaslander muizenhappen 
en La Vache Qui Rit
2 stuks naar keuze
Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de 
kassa krijgt u 20% korting op de totaalprijs.

Verkade kinderkoek
alle varianten dier&co, 
Dora, pinguïns en
Spongebob

Campina 
(dubbel)vlaflip en 
zacht & luchtig
alle varianten
2 pakken à 1 liter 
naar keuze

GRATIS DUNGAN
VELDGIDS VOOR 
ALLE STICKERS

BIJ ELK VAN DEZE 3 AANBIEDINGEN
OP=OP

Calvé pindakaas
alle varianten
2 potten à 350 gram 
naar keuze

Knorr 
wereldgerechten
alle varianten
2-3 persoons 
2 pakken à 124-321 gram
naar keuze
Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Douwe Egberts 
Senseo koffiepads
regular, cafeïnevrij, dark roast, 
extra dark, mild en mocca gourmet 
3 zakken à 36 pads 
naar keuze

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de 
kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs. 

Alle sets drinkpakjes
2 sets naar keuze

Met gratis DE mok 
t.w.v. €3.95 (OP=OP)

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

1.00
1.231.13

vers van ‘t mesNieuwe Hollandse oogst

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Haribo 
snoep en drop
alle varianten 
zak 120-300 gram
m.u.v. zoute rijen

NOG 1/2 WEEKNOG 1/2 WEEK

SPAREN VOOR WINTERBANDEN!!!
SPAREN VOOR WINTERBANDEN!!!



Slim bezig.
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1.00
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KILO

KILO

2 STUKS

vers van ‘t mesvers van ‘t mesNieuwe Hollandse oogstNieuwe Hollandse oogst

Alle Honig pasta
2 pakken naar keuze

Plaats hier de adresgegevens  (bij voorkeur in the sans bold)

Week 37 2010
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 13 t/m zaterdag 18 september 2010. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn 
niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn 
uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Ook voor de uitgave van de VoetbalGOGO’s® en het speelveld geldt OP=OP. Voor alle producten in deze advertentie 
geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Schuitema b.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. 
Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

C1000 ribkarbonade
varkensvlees

C1000 elstar 
handappelen

C1000 
rundergehakt 

C1000 vleeswaren
alle varianten grillworst 
gebraden fricandeau, 
rosbief of Zeeuws spek
100 gram

Omo wasmiddel
alle varianten
m.u.v. klein&krachtig 
flacon 1,47 liter

inatiPer combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Haribo 
snoep en drop
alle varianten 
zak 120-300 gram
m.u.v. zoute rijen

Met kans op C&A kledingcheque
t.w.v. €75,- bij iedere C1000 winkel

C1000 
wintergroenten
van de groente-afdeling
diverse soorten
bak, zak of kilo

C1000 
rundergehakt 

kilo

Dikkers Twello Duistervoordseweg 11  •  Tel. (0571) 28 78 20

UIT EIGEN BAKKERIJUIT EIGEN BAKKERIJ
Vezelbruin

heel brood 1.50
1.85

Prohart

400 gram 1.10
1.35

Roomboter 
amandelstol

à 475 gram
3.45

3.75

Boterbollen

zak à 6 stuks 1.50
1.80

Molensteentje

zak à 6 stuks 1.99
2.48

Uit de vriezer

Bosche bollen of
Bananenbollen 
Blister à 2 stuks

2.00
3.00

4.98

0.99

6.48

1.49

7.00

11.7811.10

KILO

2 STUKS

vers van ‘t mesvers van ‘t mesNieuwe Hollandse oogstNieuwe Hollandse oogst

Alle Honig pas
2 pakken naar keuz

C1000 ribkarbonade
varkensvlees

C1000 elstar 
handappelen

C1000 vleeswaren
alle varianten grillworst 
gebraden fricandeau, 
rosbief of Zeeuws spek
100 gram

Omo wasmiddel
alle varianten
m.u.v. klein&krachtig 
flacon 1,47 liter

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Met kans op C&A kledingcheque
t.w.v. €75,- bij iedere C1000 winkel

C1000 
wintergroenten
van de groente-afdeling
diverse soorten
bak, zak of kilo

2.98
4.28

Duitse
kotelette

kilo 5.98

OP=OP

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Alle Honig Pasta
2 pakken naar keuze

BIJ AANKOOP VAN MIN. BIJ AANKOOP VAN MIN. 25.0025.00

zaterdag TELEGRAAF GRATIS
zaterdag TELEGRAAF GRATIS

OP=OP!!!OP=OP!!!



Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Engelenburgstraat 2 - 7391 AM  Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

MAAKT SIERADEN BETAALBAAR
MAAR OOK DE REPARATIES!

Brinkgreverweg 106-108 - Tel. (0570) 63 06 00

J U W E L I E R

www.juwelier-elbo.nl

-
-
-
-
-
-
-

 Tel: 0571-298389 bgg: 06-13962772  Mozartstraat 185 Twello

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29

Mobiel 06 28 44 98 25
06 15 42 38 84

Naaimachines

Fa. Berends

Zelf uw 
rouwadvertentie

maken 
en plaatsen in deze

krant?

Ga naar
www.uwkrant.nl/rouwbericht

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Ruim € 60,-
voordeel!

Geen folder ontvangen, vraag er na in de winkel

Primera Oonk
Stationsstraat 4

Telefoon 27 15 09
www.boekhandeloonk.nl

boekhandel.oonk@planet.nl

NIEUW

Occasions van
formaat...

www.garageschimmel.nl
APK keuringen & onderhoud

Schadeherstel
Taxaties en verkoop   Spuitwerk

Financiering mogelijk

Elsbosweg 71 - Klarenbeek
Telefoon (055) 3011281  Fax (055) 3012068

MERK-TYPE BOUWJAAR KM STAND KLEUR PRIJS

BMW 5-SERIE 520i 1992 276.691 rood 1.350

BMW Caferacer Streetfi ghter R100RS 1980 97.685 zilver 3.450

Buick Regal 3.8 v6 Custom aut 1995 220.000 grijs 1.950

Citroën Berlingo 1.6hdi 55kW 2007 26.860 wit 6.750

Citroën C3 1.6 Exclusive Sensodrive aut. 2003 62.000 rood 7.250

Citroen Xantia 2.0i SX 1994 156.318 Beige 1.500

Citroën Xsara 1.8 16v prestige 2000 136.000 rood 2.999

Daihatsu Cuore 850 Casual 1998 120.906 grijs 1.950

Fiat Fiorino 1.3 MJ 2008 9.400 zwart 9.350

Ford Fiesta 1.3 16v 2002 118.982 rood 4.750

Ford Ka 13i 1999 126.754 grijs 3.150

Hyundai I10 1.11 Active Version 2010 2.219 zwart 7.250

Opel Astra 1.6 16V GL aut. 1999 149.000 grijs 3.450

Renault Clio 1.4 16v dynamique 2003 98.562 grijs 5.950

Renault Megane 1.5DCi Dynamique Luxe 2003 245.693 blauw 4.444

Renault Megane break 1.8 16v  2002 176.000 blauw 4.450

Rover 25 1.6 classic 2003 59.680 zwart 4.950

Seat Ibiza 1.4i E 1999 154.936 grijs 3.750

Suzuki ALto 1.0 GA 1998 82.790 groen 2.250

Toyota Celica 1.6 STI Liftback 1990 305.000 rood 999

Toyota Yaris 1.0 2001 109.472 blauw 4.750

Volkswagen Golf 1.6 High Aut 2000 116.555 grijs 4.750

Volkswagen Golf 1.6 FSi Comfort 2004 108.101 zwart 11.945

Volkswagen Golf cabrio 1.8 55 basis 1995 236.000 zwart 2.950

Wij bieden contant geld op uw 
auto, motor, boot of klassieker. 
RDW vrijwaring, ook sloop auto’s 
Twellotrading.com 06 14 10 10 
86 of 06 51 93 44 38.

www.derksvandevenfi etsen.nl

Afslanken, Aankomen, Meer 
Energie! HERBALIFE WERKT! 
www.dieet-herbalife.nl. Antoinet 
Linthorst (0570) 540910.

Kledingverhuur Stichting 
Mens en Welzijn, Jachtlustplein 
11, Twello. Voor themafeesten, 
toneel en gelegenheidskleding 
e.d. Geopend: ma. 09.00-11.00 
uur, wo. 14.00-16.00 uur, do. 
19.00-21.00 uur. Inlichtingen tij-
dens openingstijden, tel. (0571) 
27 90 97.

Colour sound: verhuur van prof.
geluids/licht-en projectie app. 
Tel 0571-261770

TWEETY-TWELLO  vraagt IN-
BRENG  van vlotte vrouwen- en 
coole kids MERKKLEDING. Hoe: 
kom,surf,bel 0571-274620 
www.tweety-twello.nl Molen-
str.7

Voetverzorgingspraktijk, “De 
Deele” Klarenbeek, tel (055) 301 
25 07. Ook aan huis. Spec. dia-
betes en reuma.

Te koop gevraagd schapen en 
slachtkoeien, Jan Dijkhof, (055) 
3232418

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

Voor 2e hands fi etsen kijk op 
www.polletjefi etsen.nl

Het juiste adres voor dier, tuin 
en hobby: Fa. Vorderman Wijk-
seweg  7 Terwolde, Tel. (0571) 
291205

Discoteam-Moonlight voor al 
uw disco’s, feesten en presen-
taties. Tel. (0571) 27 61 39 of 
www.discoteam-moonlight.nl

Veilinggebouw Apeldoorn, 
sinds 1960, vraagt alles op an-
tiekgebied, verzorgt taxaties 
v.verz/verd.beëd makelaar/ 
taxateur kunst/antiek. F. Van der 
Veen. Tel: 055 5216957

Meer energie met herbalife. 
Jennie Stelwagen 0571-262682 
www.health-journey.biz

Begineigenbedrijf.com

www.francetout.nl lost uw 
Franse probleem op! Lessen, 
vertalingen.

www.hertgersverhuur.nl nu 
ook verlichte sta-tafels. 06-
24778923

Pedicure Ellen Zwart vd Duyn v 
Maesdamstr 120 Twello. 0571-
271089 Specialisatie diabetes

Te Koop: Haagconifeer. Buxus 
Hedera Bomen Laurier graszo-
den enz. Zeer lage prijzen. Zie 
www.kwekerijhetveld.nl. Kwe-
kerij Het Veld, Veldweg 50, 7381 
AT Klarenbeek. Tel 055 3011451 
of 0651554827 of 0612734971

D. Tiebout reparatie en res-
tauratie van antieke klokken. 
0643257012 Terwolde. Klokken.
dtiebout.nl

Kwekerij Maas Photinia Red Ru-
bine pot gekweekt 0571272056 
na 1700 uur

Problemen met het vak En-
gels? Neem bijles van ervaren 
docente! E. Vorenkamp Tel. 
270092

Zondag 19 sept. Koopzondag bij 
de Olde Bakkerije in Klarenbeek 
van 11.00 uur tot 16.00 uur

Hulp in de huishouding ge-
zocht 1x in de 2 weken. Woens-
dag of vrijdag-ochtend. 0571-
275186. Bellen na 18.00 uur

Woonruimte gezocht! I.v.m. 
verkoop eigen woning zoekt 
echtpaar (60+) MET SPOED 
tijdelijke woonruimte in Twello 
voor een periode van ongeveer 4 
maanden. Tel. 06-47006290
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Lochemsestraat 5

7396 PJ  Terwolde (Teuge)

Tel. 06 - 11 46 80 87

Fax 055 - 323 14 15

www.harlemanconstructies.nl

 Constructiewerken
 Reparatiewerken
 Montagewerken
 Aluminium
 Roestvaststaal
 Dak- en wandbeplating

 Constructiewerken
 Reparatiewerken
 Montagewerken
 Aluminium
 Roestvaststaal
 Dak- en wandbeplating

• Hoogwerker verhuur

Lochemsestraat 5

7396 PJ  Terwolde (Teuge)

Tel. 06 - 11 46 80 87

Fax 055 - 323 14 15

www.harlemanconstructies.nl

Huisconcert bij 
Jacqueline Midavaine

TEUGE.- U bent op zondagmiddag 19 
september 2010, vanaf 14.00 uur, van 
harte uitgenodigd tot het bijwonen 
van Het Huisconcert in de huiska-
mer van Jacqueline Midavaine aan De 
Zanden 9 op vliegveld Teuge West. In 
het kader van de Kunst- en Cultuur-
route Teuge 2010 zal op deze middag 
pianist Teun Kalter met zang van Hub 
Leenen bas en operastemmen van 
Brigit Fiselier (sopraan) en Anneke 
de Haan (alt) te beluisteren zijn. 
Pianist Teun Kalter woont ook in 
Teuge en heeft reeds eerder de bas 
bariton Hub Leenen begeleid bij een 
optreden op het vliegveld. Brigit en 
Anneke, beide uit Deventer zullen 
het geheel tot een bijzonder muzi-
kaal hoogstandje accentueren. 
Zij spelen/zingen o.a. composities 

van de componisten: Gershwin, 
Caldara, W.A. Mozart, J.S. Bach, Per-
golesi en Jerome Kern. 
Belangstellenden kunnen reserve-
ren op de dag zelf, aub voor uiterlijk 
13.00 uur, bij Galerie On Top (adres: 
de Zanden 17A Teuge), tel. (06) 51 
61 10 79 of mail: jm@nederland-
luchtfoto.com. Vanaf De Zanden 17A 
wordt in groep verband overgesto-
ken naar de locatie aan De Zanden 9 
waar het Huisconcert bij Jacqueline 
Midavaine plaats zal vinden. 
Waarom dit concert plaats vindt en 
niet vermeld staat in de prachtige 
brochure van de route komt eenvou-
dig door het feit dat de genoemde 
samenstelling spontaan tot stand is 
gekomen en te laat was voor de op-
maak in de brochure. 

Pianist Teun Kalter. 

Oog voor het gedicht

TWELLO.- Wat een prachtig initia-
tief van Stichting Karang uit Assen, 
Molukse kinderen in de gelegenheid 
te stellen gedichten te schrijven en 
deze zélf te presenteren. Eveneens 
een geweldige geste van Robert Hal-
latu van het landelijk Moluks maga-

zine Marinjo, het complete program-
ma – premièredag, poëziefestival en 
expositie - plaats te laten hebben in 
Het Kruispunt in Twello. De exposi-
tie is goed verzorgd en de gedichten 
zijn door vakkundige handen inge-
lijst en evenzo opgehangen. 

Tien Molukse kinderen en jongeren 
uit Assen van 7 tot 26 jaar hebben 
met gedichten in vrije versvorm, 
elfjes en kaiku’s (Japanse versvorm) 
en bijdrage geleverd voor deze expo-
sitie. Het uitgangspunt is het thema 
“De Doe- & Spelweek”. 
Na een bescheiden opening op vrij-
dag startte de feestavond op zater-
dagavond in de Marinjozaal in het 
Kruispunt te Twello. Het welkomst-
woord werd uitgesproken door 
Djodjie C.A. Rinsampessy (dichter 
en voorzitter stichting KARANG). 

Neomi Wattimena, Coileen Beersen 
en Rynaldo Koerhuis, die tot de jon-
gere generatie behoren, droegen hun 
gedichten voor met muzikale onder-
steuning van Eli Wattimena, Giovan-
ni Hukom en Wim Matulessy. Wat 
opviel was de beheersing van een 
goede intonatie; een vereiste om een 
gedicht dusdanig over te brengen 
dat het je raakt. De gedichten wa-
ren qua inhoud uiteenlopend; van 
serieus tot grappig. Een ieder laat 
ons een kijkje nemen in zijn eigen 
belevingswereld. Erg verfrissend en 
verrassend! Een kleurrijk en samen-
smedend geheel dat uitnodigt tot 
literaire vervolgexposities en poë-
ziefestivals! Over Rynaldo Koerhuis 
valt nog te vertellen dat hij ook dicht 
in het Frans. 

De expositie is te bezichtigen van 11 
september t/m 2 oktober 2010 in Het 
Kruispunt (Marinjozaal), Piet Hein-
straat 33 te Twello.
Openingstijden expositie “Oog voor 
het gedicht” van 11 sept. t/m 2 okt. 
2010
Woensdag t/m zaterdag van 12.00 
uur -17.00 uur, entree € 2 

Vrijwilligerswerk in 
De Benring iets voor u
VOORST.- De groep enthousiaste 
vrijwilligers die in zorgcentrum De 
Benring in Voorst hand- en spandien-
sten verleent, is voor de 86 ouderen 
die in dit zorgcentrum wonen van 
heel grote waarde. Maar ook de vrij-
willigers zelf ondervinden veel vol-
doening om wekelijks of maandelijks 
de medewerkers en bewoners van De 
Benring een handje te helpen. 
Vele handen maken licht werk, en 
daarom is De Benring op zoek naar 
mensen die zich, ter aanvulling op 
de reeds bestaande groep, belan-
geloos willen inzetten ten behoeve 
van het vrijwilligerswerk. Als vrij-
williger kunt u in De Benring bij 
verschillende activiteiten worden 

betrokken, bijvoorbeeld bij koffi e en 
thee schenken, ter ondersteuning 
bij een activiteitenmiddag of bij het 
uitlenen van boeken in de biblio-
theek. Heeft u na de vakantieperi-
ode nog wat tijd over en zoekt u naar 
een leuke en zinvolle invulling van 
deze tijd, dan is vrijwilligerswerk in 
De Benring misschien wel iets voor 
u. Voor meer informatie kunt u op 
werkdagen tussen 10.00 – 16.00 uur 
contact opnemen met: De Benring, 
tel.  0575 – 50 16 36, en vragen naar 
Diana Kruitbos of Alie Egberts. In 
de brochure ‘vrijwilligerswerk’ en 
op de website van Trimenzo, www.
trimenzo.nl, leest u meer informatie 
over vrijwilligerswerk bij Trimenzo. 

VELE MERKEN VOOR 
SUPERLAGE PRIJZEN! 

MAAT 62-176! 

OUTLET S
T
O

R
E

€ 2,50

€ 5,-€ 10,-
€ 7,50

Duistervoordseweg 23 | 7391 EA Twello | Telefoon 0571 271896

Woensdag, donderdag en vrijdag: 13.30 - 17.00 uur  |  zaterdag: 11.00 - 16.00 uur

IN SAMENWERKING MET LEVERANCIERNU MONSTERCOLLECTIE 
ARANANNCCCIEIEIERER

MINISTAR, VINGINO, RAGS, TOMMY 
HILFIGER, RETOUR, PROTEST ENZ. 

Toneeluitvoering 
De Jonge Spelers
VAASSEN - Een aantal weken zijn De Jonge Spelers uit Vaassen weer 
enthousiast aan het repeteren gegaan met een nieuw stuk: Kind an 
Huus. 
Een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Franz Streicher. De ver-
rassende ontwikkelingen op de boederijen van boer Kwant en boer 
Joesten op het Veluwse platteland zorgen voor komische situaties en 
garanderen u een avond vol humor. 

Een stuk wat u niet mag missen!  De uitvoeringen vinden zoals ge-
bruikelijk plaats in OBS De Sprenge / Geerstraatschool, aan de Oude 
Sluisweg te Vaassen. Data: Vrijdag 26 en zaterdag 27 november 2010. 
Informatie over kaartverkoop volgt.
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Voldoende om 
uw kat 3 weken lang 

Iams te voeren 

Ga snel naar uw dierenspeciaalzaak

OP=OPM a x i m a a l1  b o n  p e rhuishouden

Alleen geldig bij:

GRATIS 
3x300gr
KATTENVOEDING

MARKTPLEIN 30
7391 DZ  TWELLO

0571 - 270822

actie geldig t/m 31-12-2010

v. Kouswijk-
Jansen

KLARENBEEK (De Kar)

Voor al uw tuin en straat-
aanleg. Tevens verkoop alle 

soorten sierbestrating 
en tuinaccessoires.

GEZOCHT:
ENTHOUSIASTE 
MEDEWERKERS

Tel. 055-3012365
www.kouswijkjansen.nl

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

Weteringstraat 7,
Twello Tel. 0571 271712

www.overmars-tuinenpark.nl www.breinreclame.nl
Twello

0571-280747

Brandweerdag obs Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN.- De Openbare Basis-
scholen (obs) van Beekbergen, Lieren 
en Oosterhuizen hebben ook dit jaar 
gestreden om de wisselbeker tijdens de 
Brandweerdag. De leuke, uitdagende 
en vooral natte spelletjes zorgden voor 
veel hilariteit bij de kinderen. Naast de 
competitie stond het plezier natuurlijk 

voorop. Het prachtige weer had daar 
zeker een bijdrage aan. Groep 8 van 
Oosterhuizen werd dit jaar verdien-
stelijk tweede. Na de prijsuitreiking 
mochten de kinderen elkaar nat 
spuiten. Ook ouders, leerkrachten en 
andere omstanders werden daarbij 
niet ontzien.

Groep 8 van obs Oosterhuizen werd dit jaar verdienstelijk tweede.

• 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 of opsturen naar één van de onderstaande adressen.
   Betaling dient contant te geschieden.

Boekhandel Oonk
Stationsstraat 4, Twello

Uitgeverij Voorster Nieuws
Stationsstraat 7, 7391 EG  Twello

Voor de prijs hoeft U het zeker niet te laten.

Het plaatsen van een Puntje
in Uw weekblad

Voorster Nieuws is
een uitstekende

manier van adverteren.

1 regel

2 regels

3 regels

5 regels

6 regels

7 regels

8 regels

gratis

1,85

2,30

3,20

3,65

4,10

4,65

4 regels 2,75

Kennis
kracht

geeft

Jac. Thijssedomein 2
Postbus 1161

6201 BD Maastricht

Tel: 043 3088777
Fax: 043 3088770

E-mail: info@alzheimer.nl

Fortis bank nr. 64.10.28.490
(Rekeningnummer voor donaties)

Vertrouwen in onderzoek

De ziekte van Alzheimer tast het 
brein aan van veel Nederlanders. De 
Internationale Stichting Alzheimer 
Onderzoek voorziet wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten op het gebied van 
de ziekte van Alzheimer en andere vor-
men van dementie van financiële steun. 
Dat kunnen we doen dankzij onze dona-
teurs. Bel gratis 0800-022-8880 of surf 
naar www.alzheimer.nl
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Gas-Water-Sanitair-Dakwerken-Electra
Centrale Verwarming-Service en Onderhoud

Voor Particulieren en Bedrijven

Rondweg Voorst thema 
openbare ledenvergadering D66 
VOORST.- D66 Voorst organiseert 
een algemene ledenvergadering 
op woensdag 22 september, in het 
Dorpshuis in Voorst. 
De ledenvergadering is openbaar en 
dus zijn belangstellenden die niet 

lid van D66 zijn, ook welkom. De 
centrale thema’s zijn de rondweg 
om Voorst en de begroting van de 
gemeente Voorst.

Speciale gast is Michiel Scheffer, 

lijsttrekker voor D66 bij de PS-ver-
kiezingen. 
De vergadering start om 20.00 uur, 
in de Wiegerinkzaal in het Dorps-
huis in Voorst. De zaal is open vanaf 
19.30 uur.

De VVD en de rondweg 
Voorst (N345)
Helaas lijkt er verwarring te zijn ont-
staan over opvattingen van de Voor-
ster VVD-fractie met betrekking tot 
de door Gedeputeerde Staten van 
Gelderland nader te onderzoeken 
alternatieven inzake de rondweg 
Voorst. Die verwarring willen wij 
graag wegnemen.

Voorafgaand aan de gemeenteraads-
verkiezingen heeft de VVD het Plat-
vorm Voorst N345 laten weten de 
uitkomst van de door het Platvorm 
gehouden enquéte onder de Voorster 
bevolking te zullen respecteren. Zo-
als bekend heeft 75% van de deel-
nemers aan deze enquéte de zoge-
noemde spoorwegvariant als meest 
gewenste optie aangewezen.
Inmiddels is duidelijk geworden 
dat Gedeputeerde Staten deze vari-
ant niet lijkt te willen betrekken bij 
haar afwegingen om tot een defi ni-
tieve keuze te komen. Dat nu acht de 
VVD-fractie onwenselijk en daarom 
wil de VVD-fractie zich beijveren 
om de zogenoemde spoorwegvari-
ant als zesde optie aan de vijf door 
Gedeputeerde Staten verder te ver-
kennen alternatieven toegevoegd te 
krijgen. 

De fractie van D66 is voornemens om 
bij de raadsvergadering van 20 sep-

tember a.s. een motie in te dienen, 
die niet alleen aandacht vraagt voor 
de spoorwegvariant, maar waarin 
bovendien een verdere uitwerking 
van deze variant is opgenomen. Dat 
laatste is voor de VVD-fractie een 
brug te ver. Wij steunen het verzoek 
aan Gedeputeerde Staten om de 
spoorwegvariant onderdeel te laten 
uitmaken van de door haar te maken 
afwegingen. Echter wij kunnen ons 
niet vinden in de verdere uitwerking 
van de spoorwegvariant, die D66 in 
haar motie heeft uitgewerkt. Om die 
redenen zal de VVD-fractie deze mo-
tie niet steunen. 

De VVD-fractie overweegt om tij-
dens de raadsvergadering van 20 
september a.s. met een eigen motie 
in te komen, waarin het verzoek aan 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
wordt gedaan om de zogenoemde 
spoorwegvariant als zesde optie toe 
te voegen aan de nader te verkennen 
alternatieven. Hiermee doet de VVD 
haar verkiezingsbelofte aan het Plat-
vorm Voorst N345 gestand. 

Fractie VVD Voorst
R.W. Kooij
Tuinstraat 3 
7383 XA Voorst
Tel. (0575) 50 32 77 / (06) 55 33 52 72

Rondweg Voorst
Wie de lusten geniet moet ook de 
lasten dragen.

Intuïtief zal iedereen beamen dat 
degenen die de lusten ergens van ge-
nieten ook de lasten daarvan moeten 
dragen.
Op basis van dit principe zouden 
tracés die langs de spoorlijn lopen 
voor een rondweg ter ontlasting van 
de verkeershinder in de kern van het 
dorp Voorst onmiddellijk afgewezen 
moeten worden. Alleen wanneer tra-
cés die directer om het dorp Voorst 
lopen onuitvoerbaar zouden zijn zou 
een tracé langs de spoorlijn eventu-
eel in aanmerking komen.
De Provincie Gelderland heeft op een 
bijeenkomst in Het Geveltje in Voorst 
iedereen die direct of zijdelings be-
trokken is bij de keuze van een tracé 
voor de rondweg de gelegenheid gege-
ven zijn wensen en bezwaren betref-
fende de keuze van een tracé voor de 
rondweg naar voren te brengen. Van 
deze mogelijkheid is druk gebruik ge-
maakt. De provincie heeft alle tracés 
die in deze bijeenkomst zijn voor-
gesteld, geanalyseerd en de voor en 
tegens voor deze tracés in een zeer 
overzichtelijke tabel bijeengebracht. 
Uit deze tabel blijkt dat een rondweg 
dicht langs de oostgrens van het dorp 
Voorst de meest gunstige oplossing 
is, terwijl een rondweg dicht langs 
de westgrens van het dorp als tweede 
,maar ook goed uit de bus komt.
Tracés langs de spoorlijn zijn in alle 
opzichten onwenselijk bevonden.

Het platform N345 is duidelijk teleur 
gesteld over deze onpartijdige con-
clusie. Blijkbaar wil men in Voorst 
wel de lusten van het opheffen van 
de provinciale weg door de dorpskern 
genieten maar niet de lasten van een 
vervangende weg  dicht om Voorst 
dragen en men beroept zich daarbij 
op een wens van de inwoners van het 
dorp Voorst. Inwoners en andere be-
langhebbenden in het buitengebied 
moeten de lasten dan maar dragen. 
De éénmansfractie van D66 in de ge-
meenteraad van Voorst ( de heer Vrij-
hoef ) daarin gesteund door de heer 
Kooij, lid van VVD fractie en inwoner 
van Voorst, komt nu met een  nieuwe 
variant van een rondweg ( tracé 14 ) 
langs de spoorlijn. Het nieuwe ele-
ment van dit voorstel is het opheffen 
van een aantal belangrijke wegen. 
Alle andere argumenten zijn niet 
nieuw en zijn evenals het opheffen 
van de Zutphensestraat van de roton-
de bij de Nieuwenhof tot de kruising 
met de Hoofdweg reeds meegenomen 
in de overweging van de provincie. 
Met het opheffen van deze extra we-
gen menen de heren dan voldoende 
compensatie te verkrijgen voor de 
grote schade die toegebracht wordt 
aan de EHS ( Ecologische Hoofdstruc-
tuur) door het tracégedeelte langs de 
spoorlijn. Over de spoorlijn rijden 
72 treinen in 18 uur en gedurende 6 
nachtelijke uren ligt het treinverkeer 
stil. Dus totaal 72 treinen per etmaal. 
Over het tracé 14 van N345 passeren 
niet minder dan 7200 auto’s per dag. 

Dit is 100 x zoveel en door de breedte 
van het tracé  zal de schade voor de 
EHS  nog eens verdubbelen tot 200 x 
de huidige situatie. Het argument dat 
een aanleggen van de N345 langs een 
bestaande “onschuldige” doorsnij-
ding van de EHS voor de hand ligt, 
mist iedere grond. Bovendien door-
snijdt deze weg dan zowel belangrij-
ke droge als natte natuur in de EHS.
De Zutphensestraat die volgens het 
voorstel opgeheven zou worden door-
snijdt alleen droge natuur. Dit alles is 
al bij de discussies in het geveltje aan 
de orde geweest en mee genomen in 
de overwegingen van de provincie.
De Haanstraat, een van de extra op te 
heffen wegen is een zeer verkeersar-
me weg die een minimale hinder voor 
de EHS vormt. De twee andere extra 
wegen, de Hoofdweg en de verleng-
de Zutphensestraat liggen buiten de 
EHS en het bebossen daarvan levert 
vrijwel niets op ter “compensatie”.  
Het argument dat dan aan de andere 
zijde van deze wegen nieuwe natuur 
kan worden aangelegd is een gezocht 
argument dat niet in deze discussie 
thuis hoort. Kortom de nieuw voor-
gestelde wegopheffi ngen zullen de 
ernstige schade in het midden van 
de EHS door het realiseren van de 
nieuwe provinciale weg volgens het 
tracé 14 volstrekt niet kunnen com-
penseren. 
Verder vergeet men gemakshalve 
het feit dat de EHS in de Beekbergse 
Poort bedoeld is om de oost west ver-
binding voor alle elementen van de 
natuur te beschermen. Het is daarom 
van het allergrootste belang dat er 
geen barrière ontstaat door de zeer 
drukke provinciale weg die dan door 
de natte en droge natuur naast het 
rustige spoorlijntje wordt aangelegd.
Het opheffen van de voorgestelde 
wegen zal ook de wegenstructuur 

ernstig aantasten. Voor veel inwo-
ners van het buitengebied en gebrui-
kers van deze wegen zal er ernstige 
verkeershinder ontstaan. Nergens uit 
het voorstel van de heren Kooij en 
Vrijhoef blijkt dat men zich hier echt 
rekenschap van heeft gegeven. Ook 
hier zijn de argumenten, die gebruikt 
worden, zeer gezocht.
De kosten van de rondweg volgens 
het voorstel van de heren Kooij en 
Vrijhoef met zijn wegopheffi ngen en 
de daardoor noodzakelijke nieuwe 
ontsluitingen voor de gedupeerden 
bewoners zullen de reeds torenhoge 
kosten van andere voorgaande tracés 
langs de spoorweg ver overtreffen.
In hun conceptmotie laten  de heren 
Kooij enVrijhoef de gemeenteraad 
uit spreken dat zij haar verzoek doet 
mede gelet op de mening van de in-
woners van  het dorp Voorst. Het aan-
tal bewoners in het buitengebied dat 
gedupeerd wordt door de aanleg van 
de rondweg volgens het voorgestelde 
tracé is heel veel groter dan in enige 
ander tracé. Bovendien worden ook 
vele gebruikers van de op te heffen 
wegen gedupeerd. Reeds eerder is 
aangegeven dat veel  inwoners van 
het dorp Klarenbeek het natuurgebied 
tussen hun dorp en Gietelo recreatief 
(paardrijden, fi etsen, wandelen, etc.) 
gebruiken. Dit gebruik wordt ernstig 
beperkt als de spoorwegovergang in 
dit natuurgebied gesloten wordt. Dit 

geldt ook voor het toeristisch gebruik.
De Gemeenteraad  moet in haar over-
wegingen ook rekening houden met 
de belangen van déze inwoners van 
de gemeente Voorst. Gezien het grote 
aantal belanghebbenden buiten het 
dorp Voorst is het onjuist zich ex-
clusief te laten leiden door de me-
ning van de inwoners van het dorp 
Voorst.
Naar de mening van ondergeteken-
den moet de Gemeenteraad zich ern-
stig af vragen welke indruk men naar 
buiten maakt wanneer zij in deze 
tijd van fi nanciële problemen in alle 
ernst verzoekt aan de Provincie een 
voorstel te bestuderen voor een rond-
weg bij het dorp Voorst dat tientallen 
miljoenen meer euro’s zal kosten dan 
de vier tracés die de Provincie na een 
gedegen onderzoek voor verdere uit-
werking heeft uitgekozen. 
De vereniging Red de Beekbergse 
Poort en Belangen vereniging de Kar 
en de Hooilanden dringen er bij de 
Gemeenteraad op aan de motie van 
de heren Kooij en Vrijhoef niet in be-
handeling te nemen en zeker niet aan 
te nemen.

Huib Hupkens,  
Red de Beekbergse Poort
Ruud van Geuns , 
Red de Beekbergse Poort
Marten Brascamp, 
 De Kar en de Hooilanden

o.b.s. De Wiekslag vliegert 
op vrije dag

VOORST.- De kinderen van o.b.s. De 
Wiekslag werden getrakteerd op een 
vrije dag, de meesters en juffen wa-
ren namelijk druk aan het studeren. 
Dit weerhield een groot deel van de 
kinderen niet om toch naar school te 
komen voor de landelijke vliegerac-
tie van Jantje Beton. 
De landelijke vliegeractie, met als 
doel het wereldrecord te verbreken 
met 20.000 vliegeraars op hetzelfde 

moment, was de aftrap van de ver-
koop van loten. Van deze loten gaat 
de helft van de opbrengst naar de 
school zelf. De kinderen van O.b.s. 
De Wiekslag sparen op deze manier 
zelf mee aan een digitaal schoolbord 
voor groep 7/8. Wanneer deze ge-
plaatst wordt hangen er in de groe-
pen 3 t/m 8 van O.b.s. De Wiekslag 
prachtige digiborden, de moeite 
waard dus!

Ook de Wiekslagleerlingen vliegerden mee

Kijkavond bij 
Scouting De 
Vundelaar
TWELLO.- Aanstaande vrijdag 17 
september organiseert Scouting De 
Vundelaar een vriendjes en vrien-
dinnetjes avond voor alle kinderen 
van 5 tot 10 jaar. Lijkt het je leuk om 
eens te komen kijken bij de scou-
ting kom dan vrijdagavond naar het 
tijdelijk clubhuis aan de Duister-
voordseweg. Deze avond zal in het 
teken staan van Heksen & Griezels. 
Diverse spellen en activiteiten zul-
len in het teken staan van dit thema. 
Tijdens het klompenweekend en 
op diverse scholen zijn de afgelo-
pen tijd kleurplaten uitgedeeld die 
tijdens deze avond ingeleverd kun-
nen worden. Degene die de mooiste 
kleurplaat heeft gemaakt zal beloond 
worden met een prijs. De winnaar 
van de wedstrijd zal op zaterdag 18 
september op de internetsite bekend 
worden gemaakt. Wil je een kijkje 
nemen tijdens een opkomst van de 
Scouting, kom dan aanstaande vrij-
dag om 18.15 uur naar het oude ge-
bouw van Van den Belt. Rond 19.45 
uur is de avond afgelopen. 

Mocht je na afl oop nog meer infor-
matie willen of nog een keer willen 
komen kijken  vraag het op deze 
avond aan de leiding. Wil je vooraf 
al meer informatie weten kijk dan 
op www.vundelaar.nl of stuur een 
mail naar info@vundelaar.nl. Bellen 
kan natuurlijk ook met 0571-275527 
(Marja Streppel). Kom gerust langs 
op vrijdagavond 17 september.

NIVON-wandeling
REGIO.- 2x per maand organiseert 
het NIVON (vereniging voor natuur-
vrienden) een wandeling, die voor 
iedereen toegankelijk is. Zaterdag 
18 september 2010 lopen we van 
Epe naar Wapenveld (19 km), een 
stukje van het Maarten van Rossum-
pad. Hopelijk kunnen we nog wat 
genieten van de bloeiende heide-
velden. We starten in Epe en lopen 
naar Noord-Wapenveld. Om (let op 
!) 8.30 uur verzamelen in de stati-

onshal van Deventer. We nemen de 
trein van 8.44 uur naar Apeldoorn 
en stappen daar over op bus 90 naar 
Epe. In Wapenveld nemen we bus 
naar Zwolle en keren met de trein 
terug. De Zutphenaren nemen de 
trein van 8.34 uur naar Apeldoorn. 
De eigen bijdrage is € 1,50 voor le-
den van het NIVON, en € 2,25 voor 
niet-leden. Informatie en opgave: 
0571-271094, 0570-562634, 0570-
549006 of 0570-592925.
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Geslaagd Jeugdclub 
Klarenbeek Kamp 2010

KLARENBEEK.- Vanaf donderdag 
16 september begint om 19.15 uur  
weer de eerste seizoen bijeenkomst 
van Jeugdclub Klarenbeek in Het 
Achterhuus (achter de kerk) aan de 
Woudweg te Klarenbeek. 
De op 4 maart 2009 opgerichte Jeugd-

club Klarenbeek komt eens in de 
drie weken op de donderdagavond 
bij elkaar. De jeugdclub bestaat on-
dertussen uit 24 leden en is er voor: 
sport, spel en gezelligheid! De club 
is bedoeld voor jongeren die van de 
basisscholen uit Klarenbeek en om-

geving komen en om de jongeren op 
een leuke manier in contact te laten 
houden met leeftijds- en (oud) klas-
genootjes. 
Ben je tussen de 11 (groep 8) en 15 
jaar jong en wil je niet alleen maar 
huiswerk maken, kom dan naar de 
Jeugdclub. Zie ook http://jeugdclub-
klarenbeek.hyves.nl/.

Jeugdclub op Kamp
De jeugdclub is op kamp geweest in 
Bathmen. Daar verbleven zij in een 
scoutinggebouw en deden in de re-
gio leuke spellen. De eerste dag werd 
het gebied ontdekt / verkend en de-
den o.a. het spel pleeborstel werpen. 
Dat werkt net zoals klootschieten, 
maar dan met wc-borstels. ’s Avonds 
volgde een nachtspel in het bos. 
De tweede dag ging de groep op de 
fi ets naar de stad Deventer. Daar 
hebben ze een dagspel gedaan. Met 
dat spel kon je punten verdienen, 
degene met de meeste punten ver-
zamelde mocht boodschappen doen 
van het hoogste bedrag en daarna 
zelf het diner klaarmaken. Vanaf half 
9 werd het genieten van de halve fi -
nale Uruguay-Nederland. ’s Avonds 
volgde een nachtspel in het bos.
De derde dag werden vlotten ge-
bouwd en werd een wedstrijdje ge-
varen. Deze avond ging de groep een 
keer niet het bos in. Na “ik hou van 
Holland” volgde een smokkeltocht 
door het dorp. De kinderen wer-

den gebracht naar een plek, moes-
ten daarna terug lopen en proberen 
al hun spullen mee te smokkelen.
De vierde dag werd naar de Holter-
berg gefi etst. Daar moesten vragen 
worden beantwoorden in het natuur-
diorama. Later werd gefi etst naar het 
zwembad, waar de jeugd even gezel-
lig kon afkoelen. ’ s Avonds volgde 

een barbecue en een bonte avond. 
Ieder groepje zong hun zelfgemaak-
te liedje. Het groepje met het beste 
liedje en de persoon die het best ver-
kleed was kreeg een prijsje. Daarna 
mochten de kinderen even zelf 
een stukje doen als zij dat wilden.
Het was een gezellig kamp en er zijn 
veel leuke dingen gedaan.

De vorig jaar opgerichte Jeugdclub Klarenbeek is op kamp geweest in 
Bathmen.

ANWB Streetwise bij de Kleine 
Wereld
TWELLO.- Sinds vorige week woensdag 8 september zijn de leerlingen van 
basisschool ”de Kleine Wereld” een stuk ”streetwiser”’ geworden, want het 
betreffende ANWB-begeleidingsteam kwam die ochtend met vijf instructeurs 
de kinderen bijstaan. Hun motto is doen, doen en nog eens doen, want door 
kinderen praktisch ervaring te laten opdoen, leren zij zich beter in het ver-
keer te bewegen. De aangebo den stof was op de diverse groepen afgestemd. 
Zo hebben de kleuters het oversteken en het herkennen van verkeersgelui-
den geoefend. Groep 3/4 werd daarin eveneens getraind en kon ook ervaren 
hoe be langrijk het is om een autogordel te gebruiken. 

Builtjes
De leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben de remweg van een auto leren 
inschatten en deze blijkt bijna altijd langer dan wordt verondersteld. Voor 
groep 7/ 8 was op het schoolplein een parcours uit  gezet. Op hun eigen 
fi ets heeft de schooljeugd kunnen ondervinden wat het betekent om met 
een zware rugzak te rijden. Leerlingen van die leeftijd vinden zichzelf al 
heel groot en juist daardoor zijn ze extra kwetsbaar. Het is en blijft daarom 
nodig om ze steeds weer op de gevaren in het verkeer te wijzen. Dat zo af en 
toe letterlijk een buitje werd gevallen, deerde de kinderen niet. Het was een 
leerzame en prak ti sche och tend, die de jeugdige deelnemers heeft geleerd 
hoe met bepaalde verkeerssituaties dient te wor den omgegaan.

Parkeergelegenheid
voor de deur

COOP De Lelie
Molenweg 1 – Terwolde

Tel. (0571) 29 12 09

COOP Boogman
Schoolstraat 1 – Voorst

tel. (0575) 50 12 57

Prijs- en assortimentswijzigingen, 

zetfouten en uitverkochte artikelen 

voorbehouden. 

Alle aanbiedingen in deze advertentie 

zijn bestemd voor thuisgebruik, 

dus niet voor handelsdoeleinden.

AANBIEDING AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

EDET FRIENDLY
SOFT OF FRIENDLY

2 ZAKKEN2 PAKKEN
A 1000 ML.

KOOPMANS 
MIX VOOR 
PANNEKOEKEN

HANDPEREN

RUNDERBIEFSTUK MORA FRIKANDELLEN 
OF HAMBURGERS

0.798.99

GILDEBROOD
DIVERSE SMAKEN

0.69PER KROP

AANBIEDING AANBIEDING

1.39

TARWE OF 
SESAMBOLLEN

1000 GRAM

OLA VIENNETTA
ALLE SOORTEN

SPAAR NU ONZE GRATIS 
FUNKY BEANS!!!!!

WESTLAND
SLAATJES

ALLE SOORTEN

2 BAKJES 0.99

1.89

2 PAKKEN
A 650/750 GRAM
OP VERTOON 
VAN KK 4.001000 GRAM 0.99

IJSBERGSLA

CHIO POM-BAR EN
HEARTBREAKERS 
CHIPS

ZAK
A 6 STUKS

MONA YOKI DRINK
ALLE SMAKEN

DIVERSE
VERPAKKINGEN

2 BRODEN2E PAK
1/2 PRIJS

1.59

2E PAK
1/2 PRIJS

5.99PAK
16/25 ROLLEN

OP = OP
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Scheppen met klei

Ze woont met haar man in een 
oude schoolwoning in Voorst. 
Een huis als dit ademt al kunst 
en dus past Ellen daar precies in. 
Om twee redenen.
Als keramist en als voorstandster 
van consuminderen. Een interes-
sante combinatie.

Keramist
Op tafel liggen de werkverslagen’ 
draaitechnieken en handvormen’ 
van de stichting voor Behoud van 
beroepsonderwijs in Gouda, het 
SBB. Drie jaar heeft ze de keramie-
kopleiding gevolgd. Ze zucht. ‘Nu 
kan ik eindelijk mijn eigen weg 
gaan.’ Ellen is geboren in Twello, 
waar haar ouders een kruide-
nierszaak dreven. Nu staat daar 
Huiskes Mode. Na het Veluws 
College studeerde Ellen aan de bi-
bliotheekacademie in Tilburg. 
Eigenlijk wilde ze naar de kunst-
academie, maar ze zag zelf ook 
wel dat daar geen brood in zat. 
Dan maar naar de HEAO. Met 
haar man, Steve Kelly, is ze in 
1995 een eigen bedrijf gestart. 
Tot ze in 2001 van het ene op 
het andere moment haar stem 
kwijtraakte. Ze is hersteld, maar 
lange tijd praten vermoeit haar 
nog steeds. Wat doe je als je niet 
kunt praten? Kleien! Dat moest 

tegenstellingen van licht en don-
ker daarin over te brengen. 

oervorm
´Die oervorm, dat aardse zie je in 
de kom. Ik heb hem niet netjes 
afgewerkt, een beetje ruw. Onze 
planeet is ook niet geordend. En 
misschien is dat ook wel helemaal 
niet de bedoeling. Van de andere 
kant is deze pot in zich volmaakt, 
want ze laat precies zien wat ik 
bedoel.’ In haar keramiek schept 
ze haar wereldbeeld.

consuminderen 
Op de vraag wat ze vindt van 
consuminderen, zegt ze dat ze 
niet erg materialistisch zijn. ‘Kijk 
maar hier in de huiskamer. We 
hebben weinig nieuwe spullen 
maar alles werkt prima.’ Ze lacht 
als ze vervolgt: ‘Het is niet zo dat 
we er een moestuin op na houden, 
maar we kopen fruit bij de lokale 
fruitkwekerij Klomp en groentes 
van de kraampjes langs de weg. 
Je wordt steeds kritischer als je 
bij de supermarkt boodschappen 
haalt. Ook de klei wordt gerecy-
cled. Zolang klei niet gestookt is, 
kun je het opnieuw gebruiken.’
We gaan terug naar haar kunste-
naarschap. ‘ Ik ben geen moeder. 
Dat is er nooit van gekomen. Soms 
heb je daar last van, want het oer-
gevoel blijft. Je wilt iets op de aarde 
zetten. Met de klei lukt dit aardig.’ 
Ik denk aan wat ze zei over de aar-
de en over de draaitafel en de rin-
gen. Ik denk aan wat ze zei over het 
moederschap. Haar woorden zul-
len nog lang na het interview na-
ijlen: ’Met die klei, daarmee kom 
ik wel uit de voeten’. Om dan bijna 
platvloers het te hebben over melk-
pakken:’ Op Monumentendag 2007 
was het thema ‘ Beelden in de tijd’. 
Ik heb toen 25 melkpakken gemaakt 
die samen de Coberco melkinrich-
ting vormen aan de Nieuwstad in 
Zutphen. Dat zijn leuke projecten.’ 
Als ik wegga geeft Ellen mij een 
pakje mee. Thuisgekomen zit er 
een door haar gedraaid kerstklokje 
in.  Ik bel. Het is een zacht, vrien-
delijk geluid, hoog en ver weg. Uit 
de rivierklei van Voorst kan in-
derdaad een schepping ontstaan. 
www.potterelli.exto.nl

Klarenbeekse Anne 
vult schoenendoos 
met prinses Máxima

KLARENBEEK.- Prinses Máxima 
heeft donderdag 9 september jl. de 
eerste schoenendoos voor de actie 
Schoenmaatjes overhandigd aan 
Edukans-directeur Kees de Jong. 
Hiermee is de actie offi cieel van start 
gegaan.
Prinses Máxima vulde de eerste 
schoenendoos van dit seizoen tijdens 
het startevent op de Bavinckschool 
in Den Haag. Met Anne van Schaik 
uit Klarenbeek (9) en Stein Altena 
uit Doorn (12) zocht ze schoolspul-
len, speelgoed en toiletartikelen uit 
die in de roze schoenendoos gingen. 
Prinses Máxima vertelde bij het vul-
len van de schoenendoos dat haar 
dochters ook meedoen met de actie 

Schoenmaatjes. Samen praatten 
ze over wat kinderen in ontwik-
kelingslanden nodig hebben.

De eerste schoenendoos
‘Edukans deelt de schoenen-
dozen van alle Schoenmaatjes 
uit aan kansarme kinderen in 
ontwikkelingslanden’ legde di-
recteur Kees de Jong tijdens het 
startevent uit. ‘De eerste schoe-
nendoos gaat naar Oeganda.’ 
Edukans-ambassadeurs Nick & 
Simon zongen hun nieuwste 
hit ‘Een nieuwe dag’ tijdens het 
startevent.

Anne: Ik ben Schoenmaatje
Anne van Schaik is samen met 
Stein in augustus van dit jaar 

Verbouwing Expert Twello 
in volle gang
TWELLO.- De afgelopen weken is 
er al hard gewerkt bij Expert Twello 
en zijn de voorbereidingen getroffen 
om de winkel groots te verbouwen. 
Er is al een eerste start gemaakt met 
het vervangen van het plafond en de 
vloerbedekking. De planning is om 
de winkel woensdag 6 oktober fees-
telijk te heropenen in het nieuwe 
Expert Concept 2010. Tot het zover 
is, staat het team van Expert Twello 
klaar om de klant te voorzien van de 
beste service en deskundig advies. 

Samen met zijn team gaat onder-
nemer Martin Holleboom de zaken 

grondig aanpakken. De winkel zal 
een ware gedaanteverwisseling on-
dergaan en worden ingericht volgens 
Expert Concept 2010. De eerste start 
is al gemaakt met het vervangen van 
het plafond en de vloer. Ook de rest 
van de winkel zal worden aangepakt 
en het assortiment zal worden uitge-
breid. Het aanbod wordt compleet: 
van koelkasten, wasmachines, mag-
netrons en notebooks tot LCD- en 
Plasma-TV’s, DVD-recorders en di-
gitale camera’s. 

Ook voor installatie
De service van Expert Twello gaat 

Muziek uit Versailles in Twello

Jeroen van der Boom 
en MXL in Klarenbeek
KLARENBEEK.- Zaterdag 16 oktober 
is het zover. Jeroen van der Boom 
(topper van Toppers) zal samen met 
de Top band MXL een optreden ver-
zorgen in zalencentrum De Nieuwe 
zweep aan de Klarenbeekseweg 93 
te Klarenbeek. De avond begint om 
21.00 uur en de zaal is om 20.00 uur 
open. 
Van der Boom speelde binnen een 
jaar twee maal een bomvolle Heine-
ken Music Hall volledig plat, mocht 
viermaal openen voor Lionel Richie 
in het GelreDome en juist op het 
moment dat hij begon te denken aan 
nieuw materiaal en de single Alles 
Min Eén de hitlijsten bestormde, 
klopten eind 2008 de Toppers bij 
hem aan. Of hij Gerard Joling wilde 
vervangen. “Waardoor 2009 onge-
pland een enorm druk jaar werd”, 
aldus Jeroen. “Want naast mijn ei-
gen optredens en plannen voor een 
nieuw album, kwam het hele cir-
cus van het Songfestival er tussen-
door. De single Shine, de trip naar 
Moskou, alle promotie, de Toppers 

shows in de Amsterdam ArenA, 
maar het was een te grote uitdaging 
om het niet te doen.”
Direct na het Toppers avontuur, sloot 
Van der Boom zich tijdens de warm-
ste dagen van het jaar met producers 
Edwin van Hoevelaak en Edwin de 
Groot in de Rooftop Studio op voor 
de opnames van Verder. “Stil zit-
ten is niets voor mij. Juist door het 
harde werken met de Toppers, ben 
ik enorm scherp. Ik wilde dit jaar 
nog met een album komen waarop 
ik kan laten horen wat ik in mijn 
mars heb. Jij Bent Zo is een cd waar 
ik enorm trots op ben. Maar omdat 
we die relatief snel hebben opgeno-
men in navolging van de hits, heb 
ik er kwalitatief voor mijn gevoel 
niet uitgehaald wat er in zat. Ik ben 
enorm kritisch op mezelf en zoek al-
tijd manieren om mezelf te verbete-
ren en uit te dagen. Voor Verder was 
alleen het beste materiaal goed ge-
noeg en de selectie van de veertien 
tracks heeft fl ink wat tijd in beslag 
genomen.”

verder dan de winkeldeur. Zwaar-
dere apparatuur wordt namelijk gra-
tis thuisbezorgd. Ondernemer Martin 
Holleboom: “We zorgen ervoor dat al-
les keurig op zijn plaats komt te staan 
en wordt geïnstalleerd op de bestaan-
de leidingen. Vertrekken doen we pas, 
als alles werkt.” En als er onverhoopt 
iets mis gaat met de apparatuur, dan 
kan onze klant blijven rekenen op de 
technische dienst van Expert Twello. 
“We zetten ons graag in voor een snel-
le reparatie. Ook na de garantieter-
mijn en ook als apparatuur niet hier 
gekocht is”, benadrukt Martin. “Bij 
storingen aan wit- of bruingoed staan 
we zo snel mogelijk voor onze klant 
klaar. Het liefst lossen we het pro-
bleem natuurlijk ter plekke op. Maar 
als dit niet lukt kunnen klanten altijd 
rekenen op een gratis leenapparaat”, 
aldus de servicegerichte ondernemer.

Nader informatie is verkrijgbaar bij 
De Nieuwe Zweep, tel. (055) 301 12 
86 of (0575) 50 21 68. De verkoop 
van kaarten is inmiddels gestart. De 
kaarten kosten 15,00 euro per per-
soon. 
Kijk voor kaartverkoop en informa-
tie op www.denieuwezweep.nl of 
www.musicandentertainment.nl.

TWELLO.- Op zondag 26 september 
om 15.30 uur organiseert de Stich-
ting Monumentale Orgels Voorst in 
samenwerking met het Reincken 
Festival (onderdeel van de Stichting 
Musora te Deventer) een bijzonder 
concert. Thema van het concert is 
‘Muziek uit Versailles’. Het concert 
wordt gehouden in de dorpskerk 
van Twello. De toegangsprijs be-
draagt € 10. Kaarten zijn vanaf 15.00 
uur verkrijgbaar in de kerk.

Muziek uit Versailles
Lodewijk XIV wilde met de bouw 
van het paleis van Versailles de we-
reld laten zien dat niets Frankrijk 
kon overtreffen. Ook muzikaal wilde 
hij de toon zetten. Opera’s, balletten, 
openlucht muziek, uit alles moest 
blijken dat Frankrijk letterlijk en fi -
guurlijk de eerste viool speelde. Ook 
in de intieme sfeer moest zijn mu-
ziek van de hoogste kwaliteit zijn. 
Componisten als Marin Marais, de 
Sainte-Colombe en Francois Coupe-
rin schreven voor de privé omgeving 
van Lodewijk XIV de prachtigste 
gambamuziek. Tijdens het concert 
op zondag 26 september is het mo-
gelijk om door te dringen tot deze 
privé sfeer en te genieten van een 

schitterend gambaconcert. Marike 
Tuin en Israel Castillo spelen dan 
werken van voornoemde componis-
ten. 

De musici
Het duo Israel Castillo en Marike 
Tuin laat op de viola da gamba mu-
ziek uit heel Europa horen uit de 
Barok-periode. Israel Castillo, gebo-
ren in Mexico City, specialiseerde 
zich na de contrabas op de viola 
da gamba en studeerde dit aan het 
Koninklijk conservatorium in Den 
Haag. Hij speelde onder meer op 
het Festival Van Vlaanderen en het 
Festival Oude Muziek in Utrecht. In 
2008 maakte hij met zijn vroegere 
leraar Wieland Kuijken een tournee 
door Mexico. 

Marike Tuin studeerde barokcello 
aan het conservatorium van Am-
sterdam en viola da gamba aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Marike geeft regelmatig con-
certen met diverse (barok)ensem-
bles zoals Combattimento Consort 
Amsterdam en het Uranie Chamber 
ensemble. Hiermee gaf ze o.a. con-
certen in de Kapel van Versailles en 
het Concertgebouw in Amsterdam.

op reis geweest naar Kenia om daar 
schoenendozen uit te delen voor de 
actie Schoenmaatjes. De fi lm die van 
deze reis is gemaakt kan worden beke-
ken op http://www.youtube.com/edu-
kans. Anne hoopt dat velen mee zul-
len doen aan de actie. Zij heeft zelf 
kunnen zien hoe hard de kinderen in 
ontwikkelingslanden ons nodig heb-
ben. Tijdens het startevent heeft ze 
een oproep gedaan aan alle kinderen 
in Nederland: ‘Ik ben Schoenmaatje! 
Worden jullie ook Schoenmaatje?’ 
Om mee te kunnen doen en voor 
meer informatie over de actie 
Schoenmaatjes kunt u kijken op 
http://www.edukans.nl/schoen-
maatjes.

De 9-jarige Klarenbeekse Anne van 
Schaik hier staand naast Prinses 

Máxima.

er wel een keer van komen, want, 
zo zegt ze ´als kind klom ik stiekem 
over de afzetting van de steenfabriek 
in Twello om klei te halen. Je mocht 
daar niet komen. Nooit gepakt door 
de mensen daar, wel gepakt door de 
klei,’ lacht ze.

uitdaging
Ellen vindt het een uitdaging. Ze 
legt uit. ‘Je maakt heel veel proefjes 
om een beeld te krijgen van de mo-
gelijkheden. Daarom is experimen-
teren zo belangrijk.’ Ze praat over de 
vier elementen water, vuur, lucht en 
aarde. ‘De klei komt uit de aarde. Het 
water is nodig om de klei te kneden 
en te vormen. Lucht (klimaat) is een 
factor die je tijdens het droogproces 
nauwkeurig in de gaten houdt. Te 
snel drogen leidt tot barsten. Klei 
is gevoelig voor warmte en kou. In 
het vuur wordt de klei tot steen. Zo 
is de cirkel rond. Vergankelijkheid 
maar ook humor zijn terugkerende 
thema’s in het werk van Ellen.
Haar manier van werken is wel 
apart. Ze pakt een door haar vervaar-
digde kom. ´Ik ga naar de Voorster 
Klei, haal de klei uit de grond, maak 
die schoon, en ga aan de slag. ´Ze 
wijst op de ringen in de klei, aan-
gebracht door de bewegingen op de 
draaitafel. Die ringen verbeelden het 
universum en het is haar gelukt de 

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 Ellen Wensink, 

keramiste. Haar werk is te zien in 
het gemeentehuis van Twello.
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Zonovergoten wijkfeest 
in het Worpplantsoen

DE WORP.- Afgelopen zaterdag was 
een grandioze geluksdag voor de 
bewoners van de Worp en de Steen-
enkamer. Terwijl de kalender en het 
weer de naderende herfst aankondi-
gen genoten de wijkbewoners van 
een stralend mooie dag. En juist op 
de dag dat in het Worpplantsoen het 
jaarlijkse festival van de stichting 
SteenWorp Contact plaatsvond. Dui-
zenden bezoekers genoten van een 
fantastisch programma dat door de 
bewoners zelf werd ingevuld. Een 
bijzonder gebeuren want op die 
wijze houd je de buurt levendig en 
onderhouden de bewoners goede 
contacten met elkaar. Ook laat het 

zien wat er allemaal gebeurt en wel-
ke talenten we allemaal in huis heb-
ben. De Deventer wethouder Marco 
Swart ging hier treffend op in. Hij 
bracht een toost uit op de initiatief-
rijke wijk en tipte in het kort enkele 
initiatieven waar ook de gemeente 
graag aan mee wil werken. Met name 
ging hij in op het parkeeronderzoek 
dat door de bewoners in het voorjaar 
is verricht (m.m.v. studenten Saxi-
on). De conclusies en aanbevelingen 
worden door de gemeente onder-
schreven en samen met de bewoners 
worden de komende maanden de 
eerste stappen gezet om knelpunten 
aan te pakken.

Optredens
De festivaldag begon ’s morgens 
met een Open Tuinen Route waarbij 
vooral de tuinen met de authentieke 
tuin- en theehuisjes in trek waren. 
Er was gewoon te weinig tijd om al 
het moois in de wijk te bezichtigen 
dus bezoekers moesten keuzes ma-
ken. Veelvuldig werd dan ook door 
de deelnemers geopperd dat er een 
keertje een hele dag moet worden 
uitgetrokken voor een dergelijke ac-
tiviteit.

Na de Open Tuinen Route trokken de 
kinderen van de basisscholen door 
de wijk. Uiteraard ‘achter de muziek 
aan’ en dat gaf een vrolijke stoet van 
kinderen die zich als bloem hadden 
uitgedost. De optocht (bloemencor-
so) eindigde in het Worpplantsoen 
waar het programma naadloos over-
ging op het middagprogramma. Het 
plantsoen lag blakend in de zon en 
bezoekers genoten van de wandelin-
gen, spel en sport activiteiten, infor-
matiestands, theater en muziek op-
tredens en vele andere vormen van 
amusement en vermaak. 

Er was zo veel te doen dat men uren 
op het festivalterrein kon vertoeven 
en genieten! Dat gebeurde dan ook 
en tot laat in de middag bleven ve-
len aanwezig om vervolgens in de 
avond terug te komen voor het op-
treden van Cool24.

Dankzij de organisatoren van het 
festival en al degenen die een bij-
drage hebben geleverd, maar vooral 
ook door de vele bezoekers en de zo-
merse dag kunnen we met z’n allen 
weer terugzien op een zeer geslaagd 
festival. Marco Swart zei het onge-
veer als volgt: ,,Het is niet toevallig 
dat het vandaag zo’n stralende dag 
is en dat we met zo veel mensen een 
toost op de wijk uitbrengen. Jullie 
verdienen het met z’n allen. Proost 
op jullie allemaal.’’ 

Mede dankzij het mooie weer was het een geslaagd festival in het Worp-
plantsoen.

Mentaliteits Move
Regelmatig worden wij min of meer opgeschrikt door kreten zoals: 
Zwaar weer op komst, bezuinigingen, afschaffen van subsidies en meer 
van dit soort zaken in onze gemeente Voorst.
Alsof dit nog niet genoeg is, doet onze plaatselijke politicoloog Reinier 
van Bronsheim in zijn rubriek ‘’De Nar van Voorst’’ met zijn geleuter 
er nog een schepje bovenop met beweringen die kant noch wal raken. 
Stemmingmakerij, negativisme en voorbarige conclusies.
Ons gemeentebestuur, capabel genoeg naar ik aanneem, zal drastische 
bezuinigingen moeten toepassen. Vanzelfsprekend zal ook de subsidie-
pot aan allerlei verenigingen, stichtingen en weet ik wat voor clubs 
aangesproken moeten worden. Dergelijke subsidies zijn de laatste tien-
tallen jaren volledig uit de hand gelopen, waarbij een ieder weet dat dit 
systeem niet deugt. Derhalve kan subsidie als een vies woord aange-
merkt worden. Subsidieverstrekking is nooit eerlijk en rechtvaardig en 
nodigt bovendien nooit uit om zelf iets te ondernemen. De mentaliteit 
van bovenstaande instituten moet drastisch veranderen om te overle-
ven en daar is niets mis mee!
Een positief geluid in deze en een voorbeeld hoe het ook anders kan 
bewijst de Stichting Dorpsverfraaiing Twello. Een stichting waarvan 
onze Reinier, al wandelend door Twello, nauwelijks het bestaan af zal 
weten.
In haar 46-jarig bestaan heeft deze stichting nooit een cent gemeente-
lijke subsidie ontvangen en heeft altijd haar eigen broek opgehouden. 
De stichting werkt uitsluitend met echte vrijwilligers. Gepassioneerde 
mensen met een positieve instelling die allemaal hard werken en vele 
activiteiten ontplooien en honderden uren onbetaald werken aan een 
gezonde zaak.
Ook wij houden ons terdege bezig met cultuur en (bloem)sierkunst en 
ons milieu, weliswaar in de groene sector. Ons bestaan danken wij aan 
een goede organisatie, strak fi nancieel beleid, een goed geoliede PR ma-
chine en vooral aan een juiste mentaliteit van onze leden. 
Dit alles ten faveure van de ganse bevolking van Twello en omstreken.
Resumerend een voorstel aan alle verenigingen stichtingen en clubs 
werkzaam in de gemeente Voorst: zet alle egotripperij opzij en laten wij 
veel meer samenwerken op allerlei gebied. Het zal wellicht veel meer 
kennis en fi nancieel voordeel opleveren. Luister vooral niet naar die 
negatievellingen. Het zal tot niets leiden en per saldo niets opleveren.

P. Groters
Voorzitter Stichting Dorpsverfraaiing Twello.

VAN DEN BERGH FIETSEN
Oude Rijksstraatweg 59, Twello, 0571 - 274604

VAN DEN BERGH
F I E T S E N

T W E L L O
NAJAARSBEURT

UW FIETS WORDT

VOLLEDIG
NAGEKEKEN

• Groot assortiment 2e hands fi etsen

• Groot assortiment nieuwe fi etsen

• Accessoires en onderdelen

• Electrische fi etsen

• Reparaties

actie geldig van 15 t/m 22 september

NORMAAL  €25,-

NU €12,50
(excl. onderdelen)
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Fusieviering Parochieverband 
Ijsselvallei en HH Franciscus en 
Claraparochie
REGIO.- HH. Franciscus en Clara-
parochie. Dat is met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2010 de nieuwe 
naam voor de parochies van Epe, 
Vaassen, de Vecht, Twello, Bussloo, 
Klarenbeek en Loenen/Eerbeek, die 
hiervoor al met elkaar verbonden 
waren in het parochieverband IJssel-
vallei. Met een middag- en avondpro-
gramma op 9 oktober in Klarenbeek 
wil de nieuwe parochie zich presen-
teren en wil men de fusie feestelijk 
vieren met parochianen en overige 
belangstellenden. Het programma be-
gint om 16.00 uur met ontvangst en 
een korte, maar boeiende wandeling 
over het oude processiepad van de 
Rooms-katholieke kerk van Klaren-
beek. Tijdens deze wandeling, die ook 
begaanbaar is voor rolstoelen, zullen 
Franciscus en Clara zich op een bij-
zondere manier aan de wandelaars 

voorstellen. Alle wandelaars krijgen 
daarna een maaltijd aangeboden. Om 
19.00 uur zal er een feestelijke en 
plechtige eucharistieviering plaats-
vinden, waarin het pastoraal team 
van de nieuwe parochie zal voorgaan 
en waarin ook parochianen uit de 
verschillende locaties van de paro-
chie hun medewerking zullen ver-
lenen. Na afl oop van de viering is er 
een receptie, waarin ook de prijswin-
naars bekend worden gemaakt van de 
fotowedstrijd ‘De kerk belicht’. In ver-
band met de organisatie worden allen 
die aan de wandeling en de maaltijd 
willen deelnemen verzocht zich voor 
1 oktober op te geven bij het secreta-
riaat van de parochie, telefonisch via 
0571-274445 of per e-mail: secreta-
riaat@franciscusenclara.com. Voor 
meer informatie, zie ook de website: 
www.franciscusenclara.com

Zonnebloem 
Vakantieweekend in Denekamp

3 jaar Curves Twello
TWELLO.- Laat je botten scannen op botontkalking bij de Open Dag van 
Curves Twello, vrijdag 24 september 9.00u - 18.00u

TWELLO.- Het  jaarlijkse vakantie-
weekend van de Zonnebloem Regio 
Gemeente Voorst brengt kleur aan de 
wereld van zieken, gehandicapten 
en eenzame ouderen. Het weekend  
eind 1ste week oktober vond voor 
de 3e keer plaats in het voormalige 
klooster van de Franciscanessen in 
Denekamp. In een prachtige, rus-
tige omgeving hebben vijfenveertig 
Zonnebloem-gasten kunnen genie-
ten van een gezellig weekend met 
redelijk mooi weer. De kamers en 
recreatie- en eetzalen zijn  zeer com-
fortabel ingericht. Elk jaar gaan er 
10 vrijwilligers mee voor de bege-
leiding en verzorging. Op zaterdag-

middag bezochten onze gasten het 
schilderachtige dorp Ootmarsum 
met zijn gezellige straatjes en veel 
kunstgaleries.
Zaterdagavond werden onze gasten 
verrast met een muzikaal optreden 
van het Shanty-koor “de Trossen 
Los” uit Twello. Zondagmorgen 
hebben de meeste gasten de kapel 
bezocht en s’middags werd een 
klompjesgolf  toernooi gespeeld 
onder luide aanmoediging van het 
gehele gezelschap. Onze gasten 
kunnen terugkijken op een zeer ge-
slaagd weekend gekenmerkt door 
het thema:’Ontmoetingen met hart 
en ziel”.

Rondtoeren in een limousine, unieke beleving.

Ter viering van het 3-jarig bestaan 
van Curves Twello is er op 24 sep-
tember een Open Dag. Op deze dag 
wordt ook de 80e verjaardag gevierd 
van oudste lid Annie van Hall! Ver-
der kunnen zowel leden als niet-
leden op 24 september een botscan 
laten maken door een medisch-spe-
cialistische organisatie. 

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom om langs te komen. Ter informa-
tie over gezamenlijke, ongedwongen 
sportbeoefening bij Curves Twello. 
Voor fi t worden en fi t blijven!

Vanaf deze week ligt er informatie 
bij Curves Twello over het maken 
van een botscan. Ook kan een ieder 
zich hier voor inschrijven. Bellen 
met Curves Twello kan ook. (0571-
274227)

Botontkalking (Osteoporose)
Voor botmassa en botdichtheid zijn, 
naast erfelijke factoren, leeftijd en 
hormoonstatus bepalend. Lichame-
lijke oefening en gezonde voeding 
zijn van positieve invloed op de 
‘bouwstenen van bot: calcium, mag-
nesium en fosfor. 
De opname van deze mineralen 
wordt verbeterd en de uitscheiding 
daarvan verminderd door geregelde 
lichaamsbeweging en de beperking 
van stress. Royale consumptie van 
groenten en fruit en gematigd ge-
bruik van eiwitten, alcohol en koffi e 
dragen verder bij. Ook onthouding 
van teveel zouten en suikers is van 
belang. 
U kunt, ook zonder het gebruik van 
voedingssupplementen, veel zelf 
doen ter voorkoming van botontkal-
king!

Brandweerdag Lieren één groot festijn 

LIEREN.- De brandweerlieden van 
de Vrijwillige Brandweer Beekber-

gen hadden dit jaar weer een heel 
parcours uitgezet voor de jaarlijkse 

Schoolstrijd. Leerlingen van groep 
8 van de basisscholen uit Beekber-
gen, Oosterhuizen en Lieren streden 
onder een stralende hemel om uit te 
maken wie zich de winnaar van de 
Brandweerdag 2010 mocht noemen. 

Uiteraard ging dit gepaard met heel 
veel water. Na een middag vol in-
spanning eindigde de Prinses Juli-
ana school uit Lieren met maar liefst 
790 punten op de eerste plaats. De 
trotse winnaars gaan maandag sa-
men met de juffen Linda en Ina de 
school rond om de wisselbeker en 
de beker voor de eerste plaats aan 
iedereen te tonen. 

De tweede plaats was voor Ooster-
huizen met 570  punten en Beek-
bergen  eindigde als derde met 570 
punten.

De winnaars van Pr.Julianaschool gefl ankeerd door brandweerlieden.

De Rijksbouwmeester is weg van
verdicht Palet en Stationskwartier 
 

TWELLO.- De gedecideerde hand van 
ir. Liesbesbeth van der Pol (51) - cum 
laude afgestudeerd, haar werk vaak 
bekroond, sinds 1988 Rijksbouw-
meester van Nederland - fonkelde 
even briljant. Architecten, bouw-
ondernemers, consultants, experts 
terzake natuur, kunst, onderwijs en 
management, vastgoed-deskundigen 
en representanten van overheid - zo’n 
40 in getal, afkomstig uit alle delen 
van het land - hoorden haar oprechte 
complimenten:
‘Ik ben diep onder de indruk van 
hetgeen hier in Twello is bereikt. Het 
ziet er bijzonder mooi uit. De her-
ontwikkeling van de Veldjes en het 
Stationskwartier mag gelden als een 
voorbeeld van doordacht ruimtelijk 
en tegelijkertijd compact bouwen. 
Dat kàn dus, zowel in dorpen als in 
steden. En het moet ook. Maar nu, 
bent U hiermee klaar?  
 
Nirov showt Twello
In die vraag aan wethouder Van Muy-
den lag verscholen wat  de gemeente 
voornemens is met de gronden aan de 
noordkant van het station. En hoorde 
hij haar bezorgdheid over de leeg-
stand van veel ‘Indische’ villa’s langs 
de Rijksstraatweg. Plus de klinkklare 
waarschuwing: ‘Groei niet vast aan 
Deventer, dat zou doodzonde zijn!’
Het bleek een fascinerende excursie 
donderdag vorige week. Georgani-
seerd in Twello door het Nederlands 
Instituut voor Ruimtelijke Ordening 
en Volkshuisvesting (Nirov), de groot-
ste netwerkorganisatie van meer dan 
10.000 professionals in de ruimtelijke 
ontwikkeling van stad, land en regio. 
Een sessie die was toegespitst op het 
thema ‘verdichten’, te vertalen als 
méér en vooral kwalitatief beter bou-
wen op beperkte grond. Maar, roept 
iedereen, kan dat wel? Dat wordt toch 
krap wonen, hogere kosten, meer her-
rie en blik in de straat, stenige massa’s, 
hoogbouw en nog minder groen? De 

Rijksbouwmeester maakt calculerend 
en overtuigend korte metten met die 
vooringenomenheden. Ook in laag-
bouw zijn 100 woninbgen per hectare 
prima te realiseren, verdichten spaart 
juist buurtgroen, juist minder autoge-
bruik omdat voorzieningen dichterbij 
worden gepland, onderzoek bewijst 
dat dichte bebouwing juist als ‘gezel-
liger’ wordt ervaren. Maar onze bin-
nensteden en -dorpen zijn al zo vol, 
er kan niets meer bij! Misverstand: 
overal zijn er nog leegstaande pan-
den, ‘restruimten’, schamele kavels 
die uitnodigen effi ciënt en mooi ge-
bruikt te worden. 
 
Prachtig compact
Verdichten dus. Gemeentelijk vast-
goedontwikkelaar Meijerink, 14 jaar 
aanjager van en volhouder in Twello’s 
buitennissige ‘Vinex-bouw’-locatie 
schetste de onhoudbaarheid van de 
Dumeco-slachterij in de dorpskern: 
‘elke dag 5000 varkens, je kon horen, 
zien en ruiken in welke fase het pro-
ces verkeerde’. En de spagaat van de 
gemeente Voorst  geen geld en  een 
‘restrictief woningbouwbeleid’. Maar 
in 2000 keerde het tij. De Dumeco-
grond gaat vrijkomen, Goed Wonen 
presenteert zich als partner. ABC 
komt in beeld, de jonge projectont-
wikkelaar die stomweg ‘stenen stape-
len’ afwijst en zich samen met ‘stede’-
bouwkundige Ad Habets verdiept in 
de ‘genius loci’ oftewel de ziel van 
het dorp. Wie, wat en hoe is dat eeu-
wenoude dorp, dat zelfs een nieuw 
station krijgt!? Spreken, schrijven, 
tekenen, zelfs kunstzinnig fi lsoferen 
over intimiteit, individualiteit, tradi-
tie en toekomst. En tja, alles moet ook 
nog technisch haalbaar en betaalbaar 
blijven; passen in het oerwoud van de 
regelgeving. Er blijkt onder de aanwe-
zigen een intense belangstelling voor 
de meestersprong van Twello.
Ir, van Vuuren (ABC) schetst open-
hartig, via zijn ervaringen en carriè-

reverloop, hoe de stedebouw na 1945 
van lieverlee is ontspoord in alleen 
maar groter, eenvormiger, fantasielo-
zer. Hoe ABC, met Wim Korvinus als 
beeldend kunstenaar, bij nieuwe pro-
jecten eerst ‘op de hurken’ gaan zit-
ten om te kijken, kijken, kijken. En te 
zien hoe ‘verdichten’ vaak verrassend 
nieuwe gezichtspunten kan bieden.
 
Truc onder de pannen
Superviserend stedebouwkundige 
Habets lichtte de gasten van ‘Twello 
Prachtig Compact’ bij vanuit de denk-
beelden van Leon Krier, de architect 
van Poundbury, een traditioneel, in 
zekere zin ‘revolutionair’ stadsont-
werp dat de prins Charles in Engeland 
propageert. Op het projectiescherm 
verschenen beelden van Didam, Vars-
seveld, Deil en Lobith als echt dorps. 
Daarop entte Habets o.m. zijn straat-
krommingen in het Stationskwartier, 
verkeersremmende want strategisch 
geplante bomen –‘ beter één boom in 
de straat dan een bos op het plein’...
Habets zei verrassende dingen tijdens 
de wandeling door het plangebied. 
Dat hij koos voor rietgekapte wonin-
gen met ‘échte schuren’, pittoreske 
doorkijkjes. En hoe de langgerekte 
kromming van de daken langs het 
spoor werd bereikt ondanks nu een-
maal vlakke pannen – door duizen-
den houtblokjes onder de panlatten te 
schuiven en zo de boel op te krikken.
Architect Frans Sturkenboom, al 
vroeg door ABC verkozen, omdat 
hij ‘jong’ was en ‘met de klei ver-
trouwd’, hield een boeiend, deels 
taal-verklarend, relaas over dorps 
wonen en bouwen van oudsher. Zei 
dat ‘dorp’ komt van thorp: hoeve, ak-
ker. En ‘buur’ van boer, noaberschap 
is eigenlijk naboerschap. Dat de afge-
platte ‘wolfskappen’ van boerderijen 
het geldgebrek van ooit verraden, 
immers een volledig staande gevel 
betekende zelfbewuste welstandig-
heid. Gedwongen zuinigheid ver-
taalde zich anderzijds in gebroken 
kappen, mansardes en ornamentiek 
zoals in- en uitbouwtjes, zogenaam-
de ‘miniatuurtjes’, of het inmetselen 
van ‘muizetandjes’. Tal van zulke 
elementen zijn, voor wie goed kijkt, 
terug te vinden in zowel ‘het Palet’ 
als het Stationskwartier.
 
Verademende nieuwbouw
In de slotbespreking, na een inten-
sieve bezichtiging van beide dorps-
delen, werd Nirov bedankt voor het 
initiatief, complimenteerde Bügel-
Hajema-adviseur Kruiger Twello nog 
eens met de ‘vriendelijke, welver-
zorgde en verademende’ nieuwbouw 
in de dorpskern, zoich tegelijkertijd 
afvragend of er voor de bewoners nog 
enige creatieve ruimte was overgeble-
ven, of in het Stationskwartier toch 
niet net te weinig groen stak en waar 
nu het ‘typisch Twellose’ in terug te 
vinden was. Daar stokte de discussie, 
het was half zes. (RM) 

 
 
 

Zonnig en bewonderend bezoek aan De Veldjes, het Parkeerhuis, het 
Stationskwartier
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Brinkman & Niemeyer BV
Bonhof Landbouwmechanisatie  Wilp

Schoenen Van Rein - Pijnappel aanhangwagens BV 
TDZ Airconditioning - Cees' Effect Reclame - 

Winterman Transport en Grondverzetbedrijf - VAR  
Autoschade Beekman - De Wilde 

 Expert Twello - Steendijk Modeschoenen 
All-Inn verspreidingen - Huiskes Modegroep 

Slagerij Walravens - Limburgia - Van Drimmelen 
Noordman Slaghekke Notariaat - Profi le Hafkamp

Meubelmaster Twello 
Restaurant “Swinckels in Twello”  

HPPL Geluidsverhuur - AVT-iT  webhosting - Gall & Gall 
Elizen Vastgoed Groep - Nikkels bouwbedrijf  

Hoveniersbedrijf Bosch  
Overmars Tuin- en Parkmachines 

Veldwijk Sportprijzen - DA Drogisterij  &  Parfumerie 
Bakker Bart - Romians Techniek - Flds Limited - Etos 

Kapsalon Bosgoed - Horstink Kwaliteitsbouwers  
Berends & Slump - Draaijer Verf & Wand  

RAF Jeans & Trends - Vale Weide 
Bouwbedrijf Koerkamp - Autobedrijf JosWillems 

 A & A Keukens Apeldoorn - Ruitenberg Ingredients BV 
Autobedrijf Spitholt - Van Bussel fashion for kids  

Boddeke Haarden - Leerkes Motofun 
Restaurant Taverne - Big Blow

Accent - Albert Heijn - AMI Kappers - Arke reisbureau - Atelier de Knipoog  
Bakker Bart - Berends & Slump - Bieze Makelaardij B.V.  

Black & Blond Bijoux - Boekhandel Een Tweede Leven - Brasserie Korderijnk
Buitink Sport 2000 - Bussel  Kids & Teens

Combi van de  Worp - DA Drogisterij & Parfumerie Twello
Daantje - DAP de Driehoek - De Pronkkamer

De Vale Weide Bloemen & Planten - De Waardige Waard
Dierenspeciaalzaak Flip Kluin / Discus - Dikkers Supermarkt - Diva Draaijer 

Verf & Wand - EQ Financiële Diensten - Etos Monique
Expert Twello - Fields - Flds Limited - Frenz For Your Hair 

Gall & Gall Sterkenburg - GeJaH kopieerwinkel - Globe Reisburo
Goed Wonen Woningstichting - Hannah

Hans Hartgers juwelier - Hema BV
Huiskes Mode Groep BV - In de Soete Suikerbol

Intertoys - Kapsalon Koolman - Kapsalon Korten - Limburgia
Marskramer - Mocha & Mentha - My Way Mode
Nicolle Mode - Nikki's Fashion - Primera Oonk Blz 

Optiek Jos - Oskar's Interieuradvies - Oude Reimerink 
Passie voor Puur - Pijnappel BV

Rabobank gemeente Voorst - Raf Jeans & Trends
Restaurant Swinckels - Riwa Print & Design
Royal Hair & Beauty - Schimmel & Plante

Schoenen van Rein - Scholten fi nancieel advies
Steendijk Modeschoenen - Sterk Elektroworld

Stomerij van Ingen - Taverne - TIP Personeelsdiensten
Uitgeverij Voorster Nieuws - Unive Stad en Land BV

Van den Belt Makelaardij - Van Hees Versmarkt
VVV gemeente Voorst - Walravens - Wijnholds Optiek

Wijnhuis Ruud Bakker - WillyS Mode

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

Gijsberts b.v.
Keukens - Tegels - Sanitair

verzekeringen  pensioenen  hypothekenI I

Heel persoonlijk. Altijd dichtbij.

De ultieme evenement overkapping

Website solutions

Klompenfeest 2010 werd ook mede mogelijk gemaakt door:
Scholen Twello (t.w. De Oase - De Kleine Wereld - De Hietweide - De Wingerd

St. Martinusschool o.l.v. Joke Koersen) - Wilpse Dijkschool - Gemeente Voorst 
Brandweer - Politie - EHBO - Culturele Markt o.l.v. Jet Manuputty

Tot ziens op ons volgend

KLOMPENFEESTKLOMPENFEEST
2-3-4 september 2011
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Uit de Kunst(Kring) 
TWELLO.- Tijdens het Klompen-
feest was het bij de KunstKring 
een drukte van belang. Kinderen 
kregen de kans van hun leven 
door een echte auto te mogen be-
schilderen die autobedrijf Wien-
tjes uit Apeldoorn belangeloos ter 
beschikking had gesteld. Sommi-
gen maakten daar twijfelend en 
andere enthousiast gebruik van. 
Ruim 200 kinderen hebben de 
auto tot een kakafonie aan kleuren 
en beelden omgetoverd. Van het 

dak tot de uitlaat, geen plekje heb-
ben ze ongemoeid gelaten. 
Onderwijl zaten vele ouders en an-
dere belangstellenden rustig een 
versnapering op het terras te nut-
tigen, met een schitterend uitzicht. 
In het park voor de KunstKring 
was een heuse galerie ingericht met 
ruim 40 kunstwerken van de le-
den van de KunstKring. Op zondag 
heeft ‘de Fietsband’ uit Nijmegen 
het geheel opgefl eurd met muziek 
uit de jaren zestig. Door de vele be-

langstelling mag de KunstKring een 
aantal nieuwe leden verwelkomen, 
evenals nieuwe ‘Vrienden van de 
KunstKring’. Bent u geïnteresseerd 
in workshops tekenen, schilderen, 
kleien/beeldhouwen of mozaiek, 
of wilt u lid worden zodat ook u 
uw kunstwerken kunt exposeren in 
onze Galerie dan kunt u onze web-
site bezoeken voor meer informatie 
of kom langs aan de Dorpsstraat 11a 
te Twello. De KunstKring wil graag 
een fotografi egroep starten, heeft u 
hier belangstelling voor geef u op 
via info@kunstkringvoorst.nl.  www.
kunstkringvoorst.nl 

Het Scholen-Klompenfeest
TWELLO.- Als enthousiast iemand 
wil je iets organiseren. In dit geval 
een feest waar kinderen een idee 
krijgen van wat een feest kan zijn. 
Nog veel meer dan een kermis, een 
braderie en muziek. Dus ga je aan 
de praat om het op poten te krijgen. 
Gelukkig willen de basisscholen 
als belangrijk aanspreekpunt mee-
helpen. Je maakt een begroting en 
probeert alles zo goedkoop mogelijk 
voor elkaar te krijgen. Veel rond-
gevraagd en gekregen. Van pakjes 
drinken van Albert Heyn, C1000 en 
Dekamarkt tot snoepjes van de win-
keliers van de Stationsstraat. Een 
ijsje van Intertoys, een mooie vlieger 
van Univé en Beekman en een ker-
misbon. Steigerplanken van Bouw-
bedrijf Nikkels, een auto van Garage 
Spitholt. Het grasveld van het AOC, 

de kennis van de Oudheidkundige 
Kring Voorst(mw. de Haan en mw. 
Schutte). Het muzikale van Ankie 
en Emmy van de Accordeonver-
eniging, de danskunst van Annet, 
het regelen van Roel. De jurering 
van Mw. Sterk, Mw. Remmelink 
en Mw. Lagerwey. En bruikleen 
van gereedschap van de baas van 
mijn echtgenoot . . . Het compu-
tergenie Gerhard van Zandvoort. 
Fotografi e van Gerrit en Astrid. 
Verkeersregelaars en vossen. De 
winkeliers voor het Klompenspel. 
En dan al die vrije tijd van ouders. 
Niet om te zetten in geld, maar 
verschrikkelijk onmisbaar. Een 
Scholen-Klompenfeest is uniek. 
Bedankt voor jullie hulp en graag 
tot volgend jaar.
Joke Koersen en Imelda Vriend.

Open  huis evangelische 
huisgemeente 
TWELLO.- Mocht men tijdens het 
Klompenfeest bij de oecumenische 
openluchtdienst zijn geweest (met 
de black gospelgroep ”Breeze”) en 
nieuwsgierig naar de Evangelische 
Huisgemeente  zijn geworden of 
nooit hebben geweten dat die in 
Twello aanwezig is, kom dan eens 
kennismaken teneinde te vernemen 
wat een dergelijke huisgemeente in-
houdt en zoal doet.

Eerstvolgende bijeenkomst
Elke zondagmorgen staat een huis 
open en is men van harte welkom 
om een viering bij te wonen. Voor 
de komende week, zondag 19 sep-
tember, kan dit bij de familie Hulse-
bos, Neptunus 15 alwaar om 10.00 
uur met een kopje koffi e zal worden 
begonnen. Iedereen, jong en oud, is 
dan van harte welkom. Voor de kin-
deren is een (gedeeltelijk) apart pro-
gramma samengesteld. Mocht die 
zon dag  niet uitkomen, bel dan ge-
rust om te weten waar een volgende 
keer zal worden samengekomen..

Uitgangspunt
De leden van de huisgemeente in 

Twello zijn van al dan niet ker-
kelijke komaf en streven ernaar 
het woord van God, zoals dat 
in de Bijbel is weergegeven, het 
uitgangspunt van elke viering 
te laten zijn. Evenals de eerste 
christenen dat 2000 jaar gele-
den deden, komen elke zondag-
ochtend 20 tot 30 personen bij 
één van hen thuis. Voor meer 
informatie over huisgemeenten 
en hun opzet kan de site: www.
indehuizen.nl of www.neder-
landsehuisgemeenten.nl worden 
geraadpleegd.

Open huis
Ook op zoek naar ”meer tussen 
hemel en aarde?” of’ gewoon 
nieuwsgierig geworden, wees 
dan wel kom bij het ”open huis” 
tijdens één van de vieringen, bij-
voorbeeld aankomende zondag. 
Mocht men meer willen weten of 
een gesprek met één van de leden 
willen hebben, bel of mail dan 
naar Michel Castelijns (info@cas-
con.nl), tel. (0571)276868 of naar 
Renate de Jong, tel.(0571)292744 
of renatedejong@online.nl.

Gelukkige winnaars bij 
Univé Stad en Land

TWELLO.- Tijdens het klom-
penfeest kregen alle bezoekers 
de kans om mee te doen aan de 
schade prijsvraag. In samenwer-
king met autoschadebedrijf Beek-
man de Wilde uit Twello had de 

verzekeraar een schadeauto voor 
de winkel in de Schoolstraat ge-
parkeerd. Men kon raden hoe hoog 
het schadebedrag was. Ongekend 
veel klompenfeest-bezoekers deden 
mee, maar Richard ter Steege uit 

Uitslag Scholen Klompenspel
Culturele prestatie
Wilpse Dijk          11
Martinus              10
De Wingerd        9
De Oase               8
Kleine Wereld    7
Hietweide           6

Historische 
speurtocht
Hietweide           11
Kleine Wereld    10
Martinus              9
De Wingerd        8
Wilpse Dijk          7
De Oase               6

Vossenjacht
Hietweide           11
De Oase               10
Kleine Wereld    9
De Wingerd        8
Martinus              7
Wilpse Dijk          6
Klompenspel
Kleine Wereld    11
Martinus              10
De Wingerd        9
Hietweide           8
De Oase               7
Wilpse Dijk          6

Meerkamp
Kleine Wereld    11
De Wingerd        10
De Oase               9
Martinus              7.5
Wilpse Dijk          7.5
Hietweide           6

Einduitslag
Kleine Wereld    48
De Wingerd        44
Martinus              43.5
Hietweide           42
De Oase               40
Wilpse Dijk          37.5

Learn4singing cursus
REGIO.- Na een succesvolle intro-
ductie in Utrecht, Zaandam, Epe 
en Amstelveen is de populaire 
Learn4singing methode nu ook in 
Apeldoorn. Op woensdagavond 22 
september vindt de aftrap plaats om 
20.00 uur in de Samuelkerk aan de 
Talingweg 41 te Apeldoorn. Een uit-
gelezen kans voor mannen om ant-
woord te vinden op de vraag: “Kan 
ik een beetje zingen en vind ik het 
leuk?”
Veel mannen zingen graag, onder de 
douche of in de auto, maar zetten 
niet zo snel de eerste stap naar een 
koor of ander muziekgezelschap. Dat 
is jammer, want zingen ontspant en 
het is gezond, maar muziek maken 
met elkaar is bovenal BIG FUN. Om 
al die verborgen talenten in Apel-
doorn en omstreken kennis te laten 
maken met (close harmony) zingen 
in groepsverband, wordt vanaf 22 

september de cursus Learn4singing 
gegeven. Het is een 6 weekse cur-
sus die is opgezet in samenwerking 
met The College Barbers. Docent is 
Tanja Boerrigter en dirigent is Maria 
van den Ham. In de cursus worden 
op een toegankelijke manier diverse 
zangtechnische aspecten behandeld. 
Ook worden 2 songs ingestudeerd, 
die aan het eind van de cursus door 
de cursisten tijdens een miniconcert 
voor belangstellenden worden ge-
zongen. De songs zullen 4-stemmig 
ingestudeerd worden. De cursus 
staat open voor mannen vanaf 16 
jaar. Je hoeft geen ervaren zanger te 
zijn of noten te kunnen lezen. Het 
belangrijkste is dat je het leuk vindt 
om te zingen. Er staat ook een kraam 
met informatie op de Cursusmarkt 
in CODA op 28 augustus 2010. Kijk 
voor meer informatie op www.lea-
rn4singing.nl

Vossenjacht Lieren

LIEREN.- In de straten rond de Prin-
ses Julianaschool in Lieren waren 

vrijdagavond 3 september enkele 
heel opvallende fi guren te vinden. Er 

werd veel gerend en geroepen door 
kinderen van een jaar of 3 tot een jaar 
of 12. Groepjes volwassenen keken 
met serieuze gezichten op blaadjes 
en bogen zich soms geheimzinnig 
fl uisterend over een kind. ‘Bent u 
een vos van de Prinses Juliana-
school?’, was de vraag die misschien 
enkele letters van een puzzelzin kon 
opleveren. Vaak bleek daar een vraag 
tegenover te staan: Uit welk sprookje 
kom ik? Zing een liedje. Een nar ging 
er plotseling vandoor en moest eerst 
gevangen worden voordat de letters 
bemachtigd konden worden. Uitein-
delijk hadden alle groepjes de puz-
zelzin ‘Veel plezier in het nieuwe 
schooljaar!’ gevonden en kon er een 
heerlijke taart gegeven worden aan 
de getrokken winnaar. Ook de troost-
prijs – de appel van de heks - werd 
overhandigd. Ouders, kinderen, leer-
krachten en belangstellenden praten 
vervolgens nog een tijd gezellig na 
onder het genot van door enkele ou-
ders klaargemaakte nasi met saté. 

Bent u een vos van de Prinses Julianaschool?

Wilp kwam met zijn antwoord van 
 14.052,- het meest in de buurt van 
het werkelijke schadebedrag van  
14.060,-. Hij is de gelukkige winnaar 
en heeft de dinercheque van  100,- 
gewonnen. Ook het raden van het 
aantal ballen in een grote koker was 
in trek. Marjan ten Hove uit Twello 
gaat er met de twee tribunekaarten 
voor een thuiswedstrijd van sc Hee-
renveen vandoor. Haar ingevulde 
antwoord is 395 ballen. Zij was 
hiermee de enige die zo dicht bij het 
juiste aantal in de buurt is gekomen, 
want het werkelijk aantal ballen in 
de koker is 394 ballen. 

Jeugdige winnaar
Ook voor de jeugd was er tijdens het 
Klompenfeest een leuke activiteit in 
de winkel. Het hele weekend konden 
jeugdige bezoekers in de winkel spe-
len op de Wii spelcomputer. Er werd 
volop gestreden, maar Tieme de 
Jonge uit Twello was onverslaanbaar. 
Hij liet met zijn score van 87 punten 
ruim 250 medespelers achter zich en 
sleepte de hoofdprijs in de wacht, 
namelijk een kadobon van Intertoys. 
Univé Stad en Land feliciteert alle 
drie de winnaars van harte en wenst 
ze veel plezier met hun prijs.

Tot ziens in

2011



Bouwjaar: 09-2006
Km. Stand: 55.023 km
Brandstof: Benzine
Kleur: Donker Grijs Metallic
Aantal deuren: 5
Vermogen: 146 pk
Motorinhoud: 1995 cc
Gewicht: 1375 kg
Transmissie: Handgeschakeld
Carrosserie: MPV
Afl everingsbeurtkosten: 299,- 

Prijs: 16.250
Opties & Accessoires:
ABS, boordcomputer, buitentemp. meter, bumpers in carrosseriekleur, centr.vergrendeling, 
centr. deurvergrendeling afst.bed., metallic lak, startonderbreker, stuurbekrachtiging, trekhaak.
itenwisser achter, Hoofdsteunen achter, Metallic lak, Reservewiel, Radio, Buitenspiegels in 
carrosseriekleur, Toerenteller, Bagage afdekhoes, Verstelbare koplampen, Middenarmsteun 
voor, Stootstrips zijkant. Lichtzoemer, Stuurkolom in hoogte verstelbaar, Gordijnairbags voor en 
achter, Dakrailing zwart, Dagteller, Wieldoppen, Speakers.

De a
llro

und garage voor alle merken

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch
Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg
Web: www.autopsijkerbosch.nl Email: garagespijkerbosch@hetnet.nl

MAZDA 5 2.0 TOURING ECC

Bekijk onze totale voorraad op
www.autobedrijfvandelden.nl

Leigraaf 48 - 7391 AL Twello - Tel. 0571-272342 - Fax. 0571-273569
info@autobedrijfvandelden.nl

TEVENS HET ADRES VOOR APK, 
AIRCO SERVICE, ONDERHOUD 
EN REPARATIE AAN UW AUTO!

Saab en Opel Specialist

van Deldenvan Delden
autobedrijfautobedrijf

voorheen Hans Bakkervoorheen Hans Bakker

Audi A2 1.6 FSI PRO LINE, Clima-Panoramadak, Zilver 2006  10450.-
Chrysler Crossfi re 3.2 V6 Roadster Limited, Automaat 2004 19950.-
Fiat Seicento 1.1 S, 3Drs, 86900km, Zwart metallic 2004   3450.-
Opel Corsa 1.2 16V ELEGANCE, 3Drs-Easytronic-Airco 2003   7950.-
Opel Zafi ra 2.2 DTI 125pk, Airco-Cruise Control, Blauw 2002   7950.-
Opel Zafi ra 2.2 COSMO, Clima-Panoramadak-Navi 2007 17950.-
Peugeot 206 1.6 16V CC, Airco-Lmv, 104300km, Zwart 2002   6750.-
Peugeot 407 2.0 HDiF SW Pack, Clima-Panoramadak 2005   7950.-
Saab 9-3 2.0i S, Hatchback, Groen Metallic 1996   1250.-
Saab 9-3 2.0i S, Hatchback, Zilver metallic, Airco 1999   2450.-
Saab 9-3 2.0 SE Turbo, Leder-Clima, 114200km, Zwart 2002 12950.-
Saab 9-3 2.0 SE Turbo, Leder-Clima-112300km, Zwart 2002 12950.-
Toyota Aygo 1.0 12V PLUS, 3DRs-Airco, 44100km 2006   7450.-
Toyota Aygo 1.0 12V PLUS, 5Drs-Airco, 30800km, Lmv, 2006   7950.-
Toyota Aygo 1.0 12V PLUS, 5Drs-Airco, 38400km 2007   7950.-

www.joswillems.nl

Jos Willems Twello

Keuze uit ruim 100 occasions
Jos Willems Twello uw specialist in Renault

Weteringstraat 4, (bedrijventerrein Engelenburg) Twello. Tel. 0571 - 27 30 35

AUDI A4 1.6 AMBIENTE, 
2006, zwart,  69.711 km, centr. 
vergr. + afst.bed.,climate control, 
elektr. ramen voor,getint glas, LM 
velgen,metallic lak, mistlampen, 
radio/cd, regensensor, stuur hoogte 
verstelb., stuurbekr. 

BMW 1-SERIE 118I 5D. AUTO-
MAAT EXECUTIVE SCH, 2006, 
grijs, 43.430 km, airco, centr. vergr. 
+ afst.bed.,  elektr. ramen voor, 
getint glas, LM velgen, metallic lak, 
mistlampen, radio/cd, regensensor, 
schuifdak, stuur hoogte verstelb. 

HYUNDAI MATRIX 1.6 COOL, 
2005, grijs, 27.598 km, 4x el. ramen, 
airco, buitentemp. meter, centr. ver-
gr. + afst.bed., elktr. buitenspiegels, 
LM velgen, metallic lak, mistlampen, 
radio/cd, stuurbekr., zij-airbags 

 8.250

 20.445

RENAULT CLIO 2.0 16V 137PK 
INITIALE AUT, 2007, zwart, 53.467 
km, centr. vergr. + afst.bed., climate 
control, cruise control, LM velgen, 
metallic lak, mistlampen, parkeer-
sensor, radio/cd, stuurbekr., xenon, 
vol leer, navigatie

 14.950

 16.450

RENAULT CLIO 1.4 16V BUSI-
NESS LINE, 2007, grijs, 27.788 km, 
airco, bumpers in carrosseriekleur, 
centr. vergr. + afst.bed., deelb. 
achterbank, elektr. ramen voor, 
getint glas, metallic lak, radio/cd, 
stuurbekr. 

 9.950

RENAULT MODUS 1.4 16V 
PRIVILEGE, 2006, blauw, 14.719 
km, 4x el. ramen,airco,centr. vergr. 
+ afst.bed., cruise control, elktr. bui-
tenspiegels, LM velgen, mistlampen, 
radio/cd, regensensor,stuurbekr., 
zij-airbags 

 10.950

AUDI A4 3.2 FSI CABRIO S-LINE 
NAVI TIPTR, 2006, grijs, 89.500 
km,climate control, cruise control,LM 
velgen, metallic lak, mistlampen, 
navigatie,parkeersensor, radio/cd, 
regensensor, sportstoelen stof/leder, 
stuurbekr., xenon,elektr.kap

CITROEN C5 2.0I 16V AUTO-
MAAT, 2002, grijs, 156.180 km, 4x 
el. ramen, climate control,cruise 
control, elektr. ramen voor, 
elktr. buitenspiegels, metallic lak, 
mistlampen, navigatie, radio/cd, 
stuurbekr.,trekhaak,zij-airbags 

 5.449

BMW 3-SERIE 318 TOURING NAV 
PDC, 2007, blauw, 64.874 km, centr. 
vergr. + afst.bed., climate control, 
cruise control, elektr. ramen , elktr. 
buitenspiegels, LM velgen, metallic 
lak, navigatie, parkeersensor, radio/
cd, sportstoelen,stuurbekr. 

CITROEN C4 BERLINE 1.6HDI 
16V, 2005, blauw, 113.592 km, abs, 
airbag, airbags, airco, cruise control, 
deelb. achterbank, elektr. ramen 
voor, elktr. buitenspiegels, metallic 
lak, mistlampen, radio/cd, stuurbekr. 

 8.395

 25.950

 36.950

AUDI A4 1.8 T CABRIOLET S-
LINE, 2006, zwart, 75.876 km, centr. 
vergr. + afst.bed., climate control, 
elektr. ramen , LM velgen, metallic 
lak, mistlampen, radio/cd, regen-
sensor, sportstoelen,stuurbekr., 
zij-airbags 

BMW X3 3.0 I EXECUTIVE, 
2004, blauw, 71.414 km, 
alarm,climate control,cruise control, 
elektr. ramen,LM velgen, metallic 
lak,navigatie, parkeersensor, 
radio/cd, regensensor, sportstoelen, 
stuurbekr., trekhaak, vol leer

 25.000

 29.600

AUDI A4 AVANT 1.8 TFSI 160PK 
AMBIENTE BI, 2010, grijs, 12 
km, alarm,centr. vergr. + afst.bed., 
climate control, cruise control, elektr. 
ramen, LM velgen, metallic lak, 
mistlampen, parkeersensor, radio/
cd,stuurbekr., xenon, zij-airbags 

MERCEDES-BENZ C-KLASSE C 
220 CDI AVANTGARDE COMMAND 
AP, 2007, zwart, 51.278 km, centr. 
vergr. + afst.bed., climate control, 
cruise control, elktr. buitenspiegels, 
LM velgen, metallic lak, Full Map 
DVD navigatie, radio/cd, stuurbekr., 

 36.350

 39.450

AUDI A6 2.4 V6 MULTITRONIC 
 

 
2003, blauw, 103.133 km, Airbag
best., park contr. achter, mistlampen,
airco, boordcomp, LM velgen, ABS,
metallic lak, startonderbreker, hoofdst. 
achter, stuurbekr. elektr. verstelb. 
spiegels, airbag passagier

MERCEDES-BENZ B-KLASSE 
170 SPORT, 2005, grijs, 60.072 
km,  centr. vergr. + afst.bed., climate 
control, elektr. ramen, LM velgen, 
metallic lak, mistlampen, radio/cd, 
stuurbekr., zij-airbags, panoramadak

 20.950

 14.950

BMW 1-SERIE 116I 5D. EXECU-
TIVE, 2005, grijs, 59.581 km,airco, 
centr. vergr. + afst.bed., elektr. 
ramen voor, elktr. buitenspiegels, 
LM velgen,metallic lak, mistlampen, 
radio/cd, regensensor,stuur hoogte 
verstelb., stuurbekr. 

MERCEDES-BENZ E-KLASSE 350 
T. ELEGANCE 7 PERS. FACELIFT, 
2006, zwart, 96.732 km, climate control, 
cruise control, LM velgen, metallic lak, 
mistlampen, navigatie, parkeersensor, 
radio/cd, regensensor, schuifdak, 
stuurbekr.,xenon, vol leer, el. stoelen

 33.900

 16.450

BMW 1-SERIE 118D 5D. EXECU-
TIVE SCHUIFDAK, 2006, zwart, 
72.660 km, airco,centr. vergr. + afst.
bed., cruise control, elektr. ramen 
voor, elktr. buitenspiegels, LM 
velgen, metallic lak, parkeersensor, 
regensensor, stuurbekr. 

MINI COOPER S CLUBMAN CHILI, 
2008, zwart, 25.422 km, centr. vergr. 
+ afst.bed., climate control, cruise 
control, elektr. ramen,LM velgen, 
metallic lak,  radio/cd, regensensor, 
sportstoelen, stuurbekr., xenon, 
zij-airbags 

VOLKSWAGEN GOLF 1.8 20V 150 
KW HIGHLINE GTI LOOK, 2002, 
grijs, 187.613 km, alarm, centr. vergr. 
+ afst.bed., climate control, cruise 
control, LM velgen, metallic lak, 
mistlampen, radio/cd, regensensor, 
sportstoelen,  stuurbekr., zij-airbags 

 8.950

 28.950

 19.950
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“Kennismaken met badminton, 
altijd 2 gratis proefl essen”
- Racket en shuttle zijn aanwezig

Nieuw: BADMINTON
“Sla eens een shuttle mee
of kom gewoon kijken”!

-Op donderdagavond in sporthal Zuiderlaan
-Vanaf 18 jaar en ouder

-Kosten: € 15,- per kwartaal

Voor meer informatie: 0571-280075
Email: info@svtwello.nl

of kijk bij: ‘zaalsporten’ op www.svtwello.nl

Kerk
in

balans

Elk jaar in September is het weer 
vredesweek. Dit jaar vraagt het IKV-
PaxChristi om eens heel dichtbij 
jezelf te kijken. Reden voor ons als 
werkgroep om daar zelf eens over na 
te denken.. 

Hoe is dat bij onszelf. Wat is 
voor ons vrede? 
We zijn allemaal erg druk met van 
alles en nog wat.  En voor ons als 
werkgroep is er het hele jaar door 

van alles te doen rond diverse vre-
desprojecten. 
Maar dan komt die vraag: hoe heb je 
het met je buren? 
Je ziet dat veel mensen graag contact 
hebben in hun woonomgeving. Even 
een praatje, gewoon even binnenlo-
pen voor een kop koffi e om te weten 
hoe het echt gaat.  Een ander ervaart 
in haar buurt belangstelling en echt  
“omzien” naar elkaar. 
“Wij gaan niet bij elkaar op de kof-

fi e maar bij het tuinieren en blad- en 
sneeuwvegen  zien en spreken we 
elkaar. Trouwens ook de honden-
wandeling is een sociaal gebeuren 
en dan blijkt jouw buurt nog wat 
groter te zijn dan je denkt.”
Het ligt dus heel verschillend.  Ie-
mand kan aardigheid hebben om in 
de Wereldwinkel te staan en heeft 
juist ook daar soms heel leuk contact 
met mensen. En over betrokkenheid 
gesproken; je hoort over de groepen 
die bij elkaar komen bij Mens en 
Welzijn. Daar raken mensen ook met 
elkaar in contact en hebben oog en 
hart voor elkaar. Wat is er niet een 
inzet her en der: er blijken bij de 
Stationsbus wel zo’n 80 chauffeurs 
vrijwillig te rijden; ook de talloze be-
zoeken aan zieken en ouderen; het 
werk bij TafeltjeDekje. Soms hoor je 
mensen klagen over wat er allemaal 
mis is. Ze hebben natuurlijk ook 
altijd gelijk – maar het is een halve 
waarheid. 
Wat zijn dus de plaatsen waar je vre-
de kunt vinden?  
Juist waar mensen iets voor elkaar 
over hebben, daar is vrede. Als je 
ziet hoeveel mensen iets doen voor 
een ander, zomaar spontaan, zonder 
gedachte aan een tegenprestatie, dat 
is hartverwarmend. Want door oog 
en hart te hebben voor een ander 
help je juist ook jezelf. 
Dat de horizon zich niet beperkt tot 
de naaste buur spreekt voor zich. IK-
VPaxChristi is betrokken bij contac-
ten met ‘de verre naaste’; of het nu 
mensen zijn in Irak of Sudan, in het 
Midden-Oosten of Kosovo. Vredes-
werk temidden van confl icten gaat 
altijd uit van de benadering dat men-
sen buren zijn van elkaar. Overal zijn 
– soms kleine, soms grote – groepen 
te vinden die zoeken naar verbin-
ding. Daarover een volgende keer.
Namens de IKVPaxChristi werk-
groep Twello, Ruud Pragt. 
Reacties naar r.pragt@upcmail.nl 

Oecumenische koorzang in 
de kerk van Wilp
WILP.- Op zondag 19 september aan-
staande steken in de kerk van Wilp 
drie koren de zingende hoofden bij 
elkaar. De christelijke gemengde 
zangvereniging ‘Immanuel’ uit de 
Posterenk, de Cantorij uit Voorst en 
het ‘Martinuskoor’ uit Bussloo vor-
men één groot gelegenheidskoor, 
dat onder de grootse ramen van de 
Wilpse kerk een prachtig klankbeeld 
hoopt neer te zetten.
De koren komen naar de kerk van 
Wilp om de viering van de oecume-
nische Vredeszondag luister bij te 

zetten. Al sinds jaar en dag vieren de 
Protestantse Gemeenten van Voorst 
en Wilp en de Rooms-Katholieke 
parochie van Bussloo deze zondag 
gezamenlijk in Wilp. In de koren 
ontstond het idee voor eenmaal het 
repertoire op elkaar aan te passen en 
gezamenlijk van de vrede te zingen.
Gerrit Lubberding, de gelegenheids-
dirigent onder wiens leiding het vol-
tallige koor zondag zal staan, is en-
thousiast over de samenwerking. De 
dienst begint om 10u. en iedereen is 
van harte welkom.

Startweekend in de kerk 
van Terwolde-De Vecht
TERWOLDE - In de folder die u in 
de afgelopen week in de brievenbus 
hebt gekregen, hebt u kunnen lezen 
dat er weer van alles te gebeuren 
staat in de Protestantse kerk van 
Terwolde-De Vecht. 

Wilt u meedoen met één van de ac-
tiviteiten, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met Ds. Betsy Nobel 
0571 292213, nobel45@hetnet.nl. Dit 
jaar willen we een goede start maken 
met verschillende activiteiten:

Op vrijdag 17 september om 20.00 
uur is er in de kerk van Terwolde 
een lezing door Dr. H. Vreekamp uit 

Epe, met als thema: “Geloven in de 
IJsselstreek door de eeuwen heen”.

Op zondag 19 september bent u van 
harte welkom in de Middeleeuwse 
dienst met het Gregoriaanse koor 
“Karolus Magnus”uit Nijmegen. Om 
9.30 staat de koffi e klaar en om 10.00 
uur begint de dienst. 
Na afl oop van de dienst is er voor 
iedereen Cosmas- en Damianussoep 
naar middeleeuws recept. Bij beide 
gelegenheden zal de dominee ook 
aanwezig zijn om u meer te vertel-
len over de activiteiten van het ko-
mende jaar. De deur van de kerk is 
open!

Jeugddienst in Nijbroek 
NIJBROEK - In de Protestantse Kerk 
van Nijbroek is er op 19 september  
a.s. een jeugddienst waarin ds. J.P. 

van Ark uit Wezep voorgaat.  Het 
thema is: “Zuuver op de groat”.
Muzikale medewerking wordt ver-

leend door het koor Kol-le-Aviv uit 
Deventer. De dienst begint om 19.00 
uur en na afl oop is er gelegenheid 
om koffi e, thee en limonade te drin-
ken en samen na te praten. Iedereen 
is van harte uitgenodigd. 

VoorsterNieuws
Sport

Voetbal
Cupa
Zondag 19 september
14.30 TKA 1-Cupa 1
10.00 Cupa 2-IJsselstreek 2
10.00 Cupa 3-Holten 5
10.00 Emst 4-Cupa 4
Dames
13.30 Warnsv.Boys 1-Cupa 1

SV Terwolde
Zondag 19 september
14.00 Terwolde 1 – RKSV 1
11.00 Edesche Boys 2 – Terwolde 2
09.30 Terwolde 3 – Albatross 4
10.00 Terwolde 4 – Barneveld 3
10.00 Robur et Vel. VE1 – Terwolde VE1

Voorst
Zondag 19 september
14.00 Voorst 1-Socii 1
11.00 Orderbos 2-Voorst 2
11.30 Voorwaarts 7-Voorst 3
10.00 Zutphen 4-Voorst 4

Voorwaarts
Donderdag 16 september
beker
18:30 UD 2-Voorwaarts 3 
Zondag 19 september
14:00 Epe 1-Voorwaarts 1
10:00 Voorwaarts 2-Heino 3
10:30 Helios 2-Voorwaarts 3
10:00 Robur et Vel 3-Voorwaarts 4
10:00 Wilp 2-Voorwaarts 5
09:30 Voorwaarts 6-Veensche Boys 2
11:30 Voorwaarts 7-Voorst 3
10:00 WWV 2-Voorwaarts 8
09:30 KCVO 4-Voorwaarts 9
12.30 Dieze West 4-Voorwaarts 10

11:30 Voorwaarts 11-Robur et Vel 6
12:30 Deventer 5-Voorwaarts 12
09:30 Voorwaarts 13-Victoria Boys 6
Vrouwen
12:00 Voorwaarts 1-SDOUC 1

Twello
Zaterdag 18 september
14.30 Gr Wit 2-Twello 2 
Zondag 19 september 
14.00 Twello 1-Sallandia 1
11.00 Twello 2-WSV 5
10.00 Twello 3-Rohda R 12
11.00 Reaal Dr4-Twello 4
09.30 Beekbergen 6-Twello 5
12.15 Go Ahead 2-Twello 6
Dames
11.15 Twello 1-V.en L. 1

Wilp
Zaterdag 18 september 

14,30 Wilp 1-EZC 1
14.30 Wilp 2-Elspeet 5
15.00 Zutphen 7-Wilp 3
Zondag 19 september
14.00 Klarenbeek 1-Wilp 1 
10.00 Wilp 2-Voorwaarts 5
Dames
13.00 Loenermark 1-Wilp 1

Teuge
Zaterdag 18september
15:00 Teuge 1-Glanerbrug 1
12:30 Teuge 2-Eerbeekse Boys 2
15:00 Stroe 3-Teuge 3
14:30 Orderbos 5-Teuge 4
14:30 Klarenbeek 2-Teuge 5
14:30 ZVV 4-Teuge 6
Dames
14:30 Teuge 1-Gazelle Nieuwl 1
10.45 Teuge 2-Apeldoorn 2

VenL
Zondag 19 september
10:00 V en L 2 - Fortissimo 3
09:30 V en L 3 - KCVO 6
11:30 KCVO 7 - V en L 4
Dames
11:15 Twello A1-V en L 1
09:30 Vict Boys 3-V en L 2

SV Twello basketball zoekt 
sportieve 13- en 14-jarige meiden 
 
TWELLO.- Deze groep van vijf meiden die op maandag en donderdag 
van 19.30 tot 20.30 traint, zou best wat versterking kunnen gebruiken. 
Momenteel wordt wel meegedaan bij een jongenswedstrijd, maar ko-
mend seizoen zou men graag met een echt meidenteam in de competitie 
willen uitkomen. Ben je 13 of 14 jaar en ben je sportief, kom dan eens bij 
de training aan de Zuiderlaan kijken. 

Voor meer informatie zie de website van SV Twello: www.svtwello.nl of 
bel met coach Ellen Mollema-Beumer, 06-30700003.



Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp Tel. 0571-261437

* Reparatie        * Schadeherstel
* APK                 * Verkoop nieuw en gebruikt

Bij ons kunt u ook terecht voor Bij ons kunt u ook terecht voor 
airco onderhoud airco onderhoud 

en reparatieen reparatie

 

Service Partner

Audi A3 Sportback aut., 5drs, benzine. Grijs BJ 2004 92773 km

Daihatsu Cuore automaat, benzine, blauw metallic BJ 2003 63000 km

Ford Explorer benzine 4.0 groen metallic  BJ 1997 174000 km

Ford Fiesta 1.25i 16V, 3drs. Bezine, groen  BJ 2001 130000 km

Ford Fiesta 1.8D, 5drs grijs   BJ 1999 200000 km

Saab 9-3 2.2 TID, 5drs. Zwart   BJ 1999 286462 km

Suzuki Wagon R+ Benzine 1,3 Grijs metallic BJ 2004   70000 km

VW Golf Cabrio 3drs, benzine. Blauw  BJ 1995 222783 km

L I D  B O V A G  A F D E L I N G  A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I AT I E

ABA

Stellingmolenweg 8
Voorst
0575-501126

Kijk op onze site: www.autobedrijfpelgrom.nl

In banden de goedkoopste!!!
Gratis verlichtingscontrole, Xenon verlichting inbouw v.a. 159,-!!

Alle merken o.a.: Michelin, Dunlop, Pirelli, Good Year, 
Vredestein, Yokohama, Continental, Kumho, Nexen, Viking,
Hankook, Fulda, Klebber, Roadstone, Sonar, Semperit, etc.

BMW 325i Coupe 06-1992 B  1.995,-
Citroen Saxo 1.6i VTS 10-1999 B  3.695,-
Ford Escort 1.6i 16V 09-1994 B  850,-
Ford Focus 1.8 TDDI 01-2004 D  7.950,-
Ford Mondeo 1.8CLX 06-1996 B  1.495,-
Nissan Micra 1.0 SDX 07-1986* B  995,-
Nissan Almera 1.4i airco 04-1998 B  2.350,-
Mazda MX-5 1.6i-16V, hardtop 02-1990 B  4.750,-
Peugeot 205 1.4 05-1989 B  850,-
Volvo V40 2.0i Turbo autm. 09-1999 B  4.495,-
Volvo S80 2.4 D5 06-2004 D  10.950,-
Volvo V70 2.4 Comfort Line 02-2002 B  13.995,-
Volkswagen Golf  1.6i CL 03-1993 B  995,-
Volkswagen Golf 1.9TDI 07-2008 B  13.950,-

* 07-2011 belastingvrij!!

 

Kijk voor onze ruime keuze uit 
personen- en bedrijfsauto’s op

www.autowientjes.nl

Het autobedrijf in uw omgeving!

Veenhuizerweg 132, 7325 AM  Osseveld-Oost 
APELDOORN  Tel. 055 - 323 16 35 
Openingstijden:
ma t/m do. 8.00 - 18.00 uur,
vrijdag 8.00 - 20.00 uur,
zaterdag 9.00 - 16.00 uur.

Carwash 
Osseveld-Oost
24 uur per dag
7 dagen per week
geopend

Zorgeloos rijden

OPEL SINTRA 2.2-16V GLS ELEGANCE
7 Persoons, ABS, Airbags, Airco, Armsteun, Bagage-
afdekhoes,Dakrail,Elekt. ramen, Elekt. spiegels,Hoge 
instap,Lichtmetalen wielen,Mistlampen, PDC, 
Stuurbekrachtiging, 
Trekhaak,groen m. 1999 22.925.925

RENAULT SCENIC 1,6-16V TECHLINE LPG G3
ABS, Airbags, Armst., Boardcomp., Ecc-airco, El. 
ramen, El. spiegels, Hoge instap, Lichtm. wielen, 
Mem. stoelen, Mistlampen, Nav. systeem, PDC, 
Schuif-kantel dak,blauw m.
147,000 km 2007  11.92511.925

VW T5 128KW DC HIGHLINE
1e Eig., ABS, Airbags, Alarm, Armsteun, 
Autom., Boardcomp., Bullbar, Centr. vergr., CC, 
Dealer-onderh., Ecc-airco, Leder, Lichtmetaal, 
Mistlampen, Navi., trekhaak,
blauw m. 152.000 km 2007

PEUGEOT 406 2.2-16V BREAK PREMIUM
ABS, Airbags, Armsteun, Bagage-afdekhoes, 
Boardcomp. C.V. op afstand, Dakrail,Deelbare 
achterbank, Ecc-airco, Elekt. ramen, Elekt. spiegels,Lich
tmetaal,Mistlampen, Radio CD, 
blauw m. 190.000 km 2007      33.950.950

89,-

per m
aand

MERCEDES 270 ML CDI 120KW
ABS, Airbags, Alarm,Cruise Control, Dakrail,Ecc-
airco, Elekt. ramen, Elekt. spiegels,Lederen bekl., 
Lichtmetaal,Mistlampen, Navigatie radio, PDC,Stoel-
verwarming,Traction control, 
Trekhaak, zwart m. 2000 88.925.925

29,-

per m
aand

59,-

per m
aand

119,-

per m
aand

89,-

per m
aand

149,-

per m
aand

119,-

per m
aand

BMW 320D TOURING LIFESTYLE EXCLUSIVE
ABS, Airbags, Armsteun,Boardcomputer,CD-
wisselaar, Cruise Control, Dakrail,Ecc-airco,Lederen 
bekleding, Lichtmetalen wielen,PDC,Tel./handsfree, 
Traction control, Trekhaak 
afneembaar, zwart m. 2003 88.925.925

CITROEN C2 1.1I SEDUCTION
Airbags, C.V. op afstand, Dealer-onderhouden, 
Deelbare achterbank, Getint glas, Hoogte verstelb 
stoel, Lichtmetalen wielen,Mistlampen, 
Radio CD-speler,zwart m.
83.000 km  2004               55.945.945

119,-

per m
aand

159,-

per m
aand

39,-

per m
aand

FIAT CROMA 1.9 JTD 110KW DYNAMIC
ABS, Airbags, Armsteun,Boardcomp., C.V. op 
afstand, Cruise Control,Ecc-airco, Elekt.ramen, Elek. 
spiegels,Lichtmetaal,Mistlampen, PDC, Radio CD, 
Stuurbekr., Traction control,
bruin m. 118.000 km 2006 1111.925.925

AUDI A3 TDI 77KW AMBIENTE
ABS, Airbags, Armsteun, Boardcomputer, 
C.V. op afstand, Cruise Control,  Ecc-airco, 
Elekt. ramen, Elekt. spiegels,Lichtmetalen 
wielen,Mistlampen,Telefoon/handsfree, 
Traction control Zilver m. 
176.000 km 2007 14.925  14.925 

SEAT LEON TDI 77KW SPORTSTYLE
ABS, Airbags, Airco, Armsteun, Boardcomputer, 
Dealer-onderh., Elekt. ramen, Elekt. spiegels, 
Lichtmetaal, Mistlampen, Radio CD, Trekhaak, 
Stuurbekr., Traction control, 
geel 156.000 km 2007 1111.925.925

AIRCO CHECK € 14.95

ZONDER INRUILZONDER INRUIL
HOGE KORTING!!HOGE KORTING!!  

2222.950.950
EXCL. BTW
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Hoge kwaliteit bij KDS 

TWELLO.- Zoals vorige week ook in 
het VN aangekondigd, werd jongst-
leden zaterdag 11 september door de 
KleinDierSportvereninging Twello 
en omstreken in het AOC-gebouw 
aan de IJsbaanweg haar jaarlijkse 
keuringsdag gehouden. Voor de fok-
kers van KDS is dit een be langrijk 
gebeuren, want ze kunnen dan voor 

het eerst hun jonge dieren (dit jaar 
geboren) onder de ogen van des-
kundige en professionele keurmees-
ters brengen. 179 (dwerg)hoenders, 
sierduiven, konijnen en cavia’s wa-
ren bijeengebracht en ook in kwa-
litatieve zin kon van een geslaagde 
happening worden gesproken. De 
keurmeesters konden een fl ink aan-

tal hoge predikaten toekennen en 
goed was het om te zien dat diverse 
fokkers elk jaar weer fl inke stappen 
vooruit weten te zetten. Dit belooft  
wat voor de grote clubshow die in 
het weekend van 22 t/m 24 oktober 
a.s. in het zelfde gebouw zal worden 
gehouden.

Kampioenen per diergroep
Dwerghoenders:
Jan Willem Denekamp;
Hoenders                                     
Harry Pelgrim met een Welsumer;
Konijnen                                     
Combinatie Bakker, kleurdwerg;
Sierduiven                                   
Jan Woudenberg, Taganrover;
Cavia’s                                        
Wilma Flokstra;
Konijnen (jeugd):                        
Gerard Bakker met een keurdwerg
Dwerghoenders:                          
Janine van de Belt met een Holland-
se Kriel.

Jeugd
Verheugend  is het om te kunnen 
melden dat komende zaterdag 18 
september maar liefst tien  jeugdige 
KDS-fokkers met 35 dieren in het 
Gelderse Laren zullen deelnemen 
aan de enige keindierenjeugdshow 
die Nederland kent. Voor meer info: 
www.kleindierensport-twello.nl.

Keurmeester aan het werk.

Wilp boekt knappe overwinning 
op Eerbeekse Boys
WILP.- Dik was de nieuwe leider, 
dik was het oog van Sander Dokter 
en dik was de pret na afl oop van de 
wedstrijd, want Wilp deed goede 
zaken afgelopen zondag op sport-
park d `Olde leeuwenbarg door het 
sterke Eerbeekse Boys met een 2-0 
nederlaag naar huis te sturen. Wilp 
begon ook deze wedstrijd weer ge-
durfd aan en kreeg al rap een belo-
ning. Het schot uit de rebound van 
Christian Zuidema werd door een 
verdediger van de oranjehemden nog 
van richting veranderd, maar de bal 
verdween voor doelman Remco Nol-
sen onhoudbaar in de kruising. Niet 
veel later kon Johan van Triest de 
stand al verdubbelen, maar de kans 
werd slordig uitgespeeld. Ex leider 

Arie Bruntink had het toen al gezien 
en waagde een voorspelling. “Wilp 
scoort eerder 2-0, dan dat zij gelijk 
komen”. Nauwelijks nadat Arie deze 
wijze woorden had gesproken, raakte 
Eerbeekse Boys tweemaal de lat. Het 
spel ging over en weer en beide ploe-
gen kregen kansen, waarvan Chris 
Zuidema de beste. Zijn pass op Jo-
han van Triest werd echter afgefl oten 
voor buitenspel. Na de thee hetzelf-
de spelbeeld. Twee gelijk opgaande 
ploegen en er werd voor elke meter 
gevochten. Eerbeekse Boys kreeg 
toen de kansjes, maar doelman Wilco 
Teunissen keepte alert en was deze 
wedstrijd een betrouwbare sluitpost. 
Slechts éénmaal werd Wilco geklopt. 
De inzet van de spits van de Eerbe-

kenaren werd door Jeroen Bos sim-
pel van de lijn gehaald. De druk  van 
Eerbeek werd groter en de defensie 
van de zwart-witten kreeg overwerk. 
Wilp kreeg door dit spelletje wel de 
beste counterkansen en kon het duel 
vrij snel beslissen. Helaas werden 
alle kansen niet benut en bleef het 
spannend tot aan het eind. Trainer 
Gerrit Helmsing had nog een troef op 
de bank zitten. Danny Timmer werd 
vlak voor tijd ingezet voor de moe 
gestreden Zuidema. De topscoorder 
had het nog niet verleerd en bevrijde 
Wilp in blessuretijd met een kopbal 
naar de uiteindelijke verdiende 2-0. 
Zoals eerder gezegd, dikke pret na af-
loop. Sander Dokter kan niet wachten 
op volgende week, want dan moeten 
de Wilpenaren naar buurman Klaren-
beek. De kwasten en verf liggen ach-
ter slot en grendel. Wel hebben we 
dan een nieuwe attractie. Arie krijgt 
een eigen tent met glazen bol. 

Derby Sv Cupa tegen Klarenbeek 
in evenwicht
BUSSLOO.- Na de vuurdoop in Eer-
beek wist Cupa dat fouten maken 
meteen afgestraft wordt in de 4e 
klasse en zo werd er dan ook veel 
aandacht besteed aan de organisa-
tie. Gerton te Winkel kon keuze’s 
maken uit zijn basis elf en hierdoor 
kregen kleine pijntjes rust. Het begin 
van de derby was voor Klarenbeek, 
men zocht opportunistisch de aan-
val en kregen in korte tijd vele cor-
ners die gevaarlijk binnen gebracht 
werden. Jeroen Bouwhuis was in 
deze fase baas in zijn eigen 16 me-
ter. Na 17 minuten het eerste gevaar 
van de mannen uit Bussloo, Wouter 
ter Riele vond Jan de Croon en via 
Tom Leerkes mocht Rick Dijkhof vrij 
de hoek uitzoeken alleen faalde hij 
in de afronding. Vier minuten la-
ter Maarten de Croon die broer Jan 
vond en hij omspeelde de doelman 
alleen was zijn eindpass voor de 
goal minder, Leerkes kon het vonnis 
niet vellen. In de 24e minuut draait 
de Croon goed weg en ditmaal heeft 
hij pech en zijn schot schampt de 
lat. Na een goed half uur komt de 
mooiste aanval op de grasmat, Bram 
Broekhof speelt Leerkes vrij en zijn 
voorzet is loepzuiver en snoeihard, 
weer de Croon die de kans krijgt en 
ditmaal volleert hij de bal rakelings 
over. Zo ging Cupa helaas met een 
0-0 stand rusten waar wellicht een 
voorsprong beter op zijn plaats was 
geweest, gezien de kansen. 
Na rust kwamen beide ploegen weer 
vol strijd uit de kleedkamer, Gavin 
Broekhuis kwam de geblesseerde 
Broekhof vervangen en hij liet zien 
langzaam weer volledig fi t te wor-
den. Meteen na rust een goede kans 

voor Cupa, Leerkes kopt de bal door 
en Maarten de Croon komt goed voor 
zijn man en tikt helaas net over. In 
deze fase was de leidsman duidelijk 
aanwezig, ondanks dat het een derby 
was kwamen er vrij makkelijk gele en 
ook één rode kaart. Hans Bosch gleed  
door op doelman Bouwhuis terwijl 
de bal al weg was, direct rood. Zo 
moest Klarenbeek nog een half uur 
met 10 man door. Cupa voerde de 
druk op en probeerde de wedstrijd 
te beslissen en kwam dan ook vaak 
door op de helft van de gasten. In 10 
minuten tijd was het Bas ter Riele die 
2 maal in de 16 meter kon aannemen 
maar wilde te enthousiast afwerken 
waar afl eggen beter was geweest, ene 
keer op Joachim Reuzel en de an-
dere keer op Rowdy Broekhuis. Na-
dat Remco de Boer in de ploeg was 
gekomen ging Cupa nog meer naar 
voren spelen alleen was het bij tijd 
en wijlen te onrustig en werden de 
zijkanten te weinig gebruikt. Toch 
kreeg men mogelijkheden alleen was 
de sluitpost van Klarenbeek een sta 
in de weg al moest Cupa beter met 
haar kansen omgaan. Klarenbeek be-
perkte zich tot counteren en opval-
lend veel tijdrekken, de ene na de 
andere speler lag op de grond en he-
laas werd hiervoor te weinig tijd bij-
getrokken. Zo liep de derby uit naar 
de stand waar mee begonnen werd, 
0-0. Voor Klarenbeek een gewonnen 
punt en voor Cupa wellicht iets te 
weinig want men had eigenlijk de 
3 punten moeten pakken maar dan 
dien je wel je kansen te verzilveren. 
Volgende week TKA uit, voor de 
stand een mooie tegenstander om de 
eerste 3 punten te pakken.

Voorwaarts gelijk tegen Albatross
TWELLO.- Voorwaarts kon vanmid-
dag proberen om de drie punten van 
vorige week te verdubbelen tegen 
Albatross. Albatross dat direct vanaf 
het begin veel druk naar voren gaf 
zou achteraf een lastige tegenstan-
der zijn. Voor de rust was het spel 
nog te onrustig en speelden we te 
snel de lange bal. Hierdoor was de 
aansluiting niet goed waardoor we 
maar moeizaam op de helft van Al-
batross kansen konden creëren. Na 
een afgeslagen bal kon Norbert de 
bal toch achter de laatste linie van 
Albatross leggen waar Boy goed op 
reageerde en door een goede aan-
name uiteindelijk de bal kon bin-
nenschieten. Vlak voor rust maakte 
Albatross gelijk door een schot van 
buiten de 16 meter in de onderhoek. 

In de rust spraken we af de bal wat 
meer rond te spelen zodat Albatross 
geen grip op ons kon krijgen. Dit de-
den we ook goed en resulteerde tot 
beter veldspel en vanuit een corner 
kon Bas de 2-1 binnen leggen. Hier-
na kwam de regen met bakken uit de 
lucht er ontstonden al wat plassen 
op het veld. Spelers begonnen te glij-
den en dit resulteerde in een 2e gele 
kaart (rood) voor Albatross. Tegen 
10 man zouden wij de bal het werk 
moeten laten doen maar op dit veld 
was dat erg lastig. Albatross kreeg 
nog een mogelijkheid en vanuit een 
moeilijke hoek schoten ze toch nog 
de 2-2 binnen vlak voor tijd. In de 
laatste minuut stond Boy nog een 
keer alleen voor de keeper maar hij 
wist de bal niet binnen te leggen.

Zwaar bevochten overwinning 
sv Twello op Apeldoornse Boys
TWELLO.- Met enige vrees wordt 
vanmiddag door de Twellonaren 
uitgekeken naar  het duel tegen 
Apeldoornse Boys. Bij deze club ( 
“de wapendragers van Apeldoorn”) 
zit het de laatste jaren sportief niet 
mee. Met een nieuw en fris elftal 
en een nieuwe coach is men dit sei-
zoen stellig van plan een stuk van 
het verloren gegane terrein terug 
te winnen.  De Boys beschikken 
over een team met een aantal indi-
vidueel goede spelers  maar moet 
als elftal nog groeien. SV Twello 
daarentegen laat zien dat met het 
vormen van een sterk collectief en 
met hard werken  het dit seizoen 
een heel eind komt. Beide teams 
behalen  vorige week in hun eer-
ste wedstrijd de belangrijke volle 
winst en zijn dus op koers. Als 
scheidsrechter Kruit uit Wijhe om 
14.00 uur laat aftrappen regent het 
en dit zal doorgaan tot in ieder ge-
val het laatste fl uitsignaal. Gevolg 
een kletsnatte kunstgrasmat.

Doordat Twello er gelijk fel op zit 

(Mikkers en Eekhuis) ontstaan  in 
het begin van de wedstrijd een 
paar kleine mogelijkheden voor het 
Apeldoornse doel. 

De beste mogelijkheid krijgt Mik-
kers nadat hij de bal verovert. Bij 
deze situatie wordt hij door de 
Apeldoornse verdediger Holdijk in 
het strafschopgebied aangetikt en 
komt ten val. De scheidsrechter laat 
doorspelen waarbij een strafschop 
wellicht  op zijn plaats is. In deze 
beginfase laten de Apeldoorners 
van zich spreken via Kümük die 
zich losmaakt en met een venijnig 
schot tevergeefs Oostendorp pro-
beert te verrassen. Daarna pakken 
de Apeldoorners een veldover-
wicht maar drukken dit niet uit 
in het creëeren van echte kansen. 
Een mooie individuele aktie van 
Plantagie wordt afgesloten met een 
geplaatst schot, wat maar net voor 
het Twellose doel langs gaat. Ook 
Kümük laat weer van zich spreken, 
Oostendorp (overigens een prima 
wedstrijd keepend) verdedigt slor-

dig uit en de Apeldoorner probeert 
het weer via een schot. Aan de an-
dere kant mag Frank Wijnbergen 
een vrije trap nemen. Zijn onge-
vaarlijk lijkende trap wordt ineens 
wel gevaarlijk omdat keeper Holt-
man de bal volledig mist. De op de 
lijn geposteerde verdediger Holdijk 
krijgt bij toeval de bal op zijn been 
en kan daardoor een zeker lijkend 
doelpunt voorkomen. 
Dé kans in de wedstrijd van Apel-
doornse Boys is voor Muytstege. 
Twello-rechtsback Nijdeken kan 
een bal niet onderscheppen en 
Muytstege gaat alleen op het Twel-
lose doel af. Zijn afronding is slor-
dig en zijn schot gaat hoog over. 
Even later wordt (na later blijkt) de 
wedstrijd defi nitief beslist als Roy 
Eekhuis op links doorbreekt. Zijn 
voor Michiel Mikkers bedoelde 
voorzet komt terecht bij de op de 
goede plaats staande Delano Una-
ola die zwaar gehinderd  scoort 
(0-1). Jammer dat bij deze situatie 
Apeldoorn-keeper Holtman gebles-
seerd raakt en de gang naar de 
kleedkamer moet maken. Hij wordt 
vervangen door Hans van Kampen. 
Nog voor de rust verrast Mikkers 
(wat is ’t ie weer lastig) Boys-verde-
diger Witteveen. Mikkers komt net 

te kort. Vanzelfsprekend proberen 
de Apeldoorners na rust het tij te 
keren en er ontstaat veel druk op 
de Twellose defensie. De Boys zijn 
echter niet in staat deze druk om te 
zetten in echte kansen en doelpun-
ten. 

De Twellonaren ontpoppen zich in 
die tweede helft als een hardwer-
kend en stug collectief en krijgen 
aan de andere kant natuurlijk wel 
ruimte, waar te weinig van wordt 
geprofi teerd. Een kwartier na rust 
bereikt Roy Eekhuis vanaf rechts 
Mikkers die op zijn beurt met een 
spectaculair omhaaltje Nikkie 
Eekhuis bereikt. Deze staat echter 
nog niet scherp en zijn bal is een 
gemakkelijke prooi voor van Kam-
pen. Ook het slotoffensief van de 
Apeldoorners levert, behalve veel 
spanning, tenslotte niets meer op. 
De Twellonaren houden op een 
prima wijze de rug recht en beha-
len op het tandvlees, maar zonder 
schade, de eindstreep. De onopval-
lende en rustig leidende Kruit fl uit 
een sportieve wedstrijd af, waarbij 
hij de kaarten op zak houdt. Vol-
gende week het thuisduel tegen het 
Deventer Sallandia, aanvang 14.00 
uur aan de Zuiderlaan.

Wederom drie punten voor Terwolde
TERWOLDE.- Terwolde speelde 
zondag haar eerste uit duel tegen 
Rijssen Vooruit. Na een mooie winst, 
vorige week thuis tegen La Premiére, 
moest en de blauw witten vandaag 
laten zien dat ook uit gewonnen kon 
worden. Terwolde begon niet goed, 
Rijssen kwam binnen 3 minuten 
al tot een kans, die uit liep op een 
hoekschop, wat verder geen gevaar 
opleverde. Gelukkig pakte Terwolde 
de draad goed op,  na een mooi op-
gezette aanval kreeg  Kevin Bongert-
man een goede kans die door de kee-
per van Rijssen goed werd gepakt,  
Terwolde  veroverde al snel weer de 
bal en kon Martin Eekhuis opnieuw  
voorzetten waaruit Bas Doeve, met 
een prachtige kopbal, de 1-0 kon sco-
ren. Terwolde bleef goed voetballen 
en was duidelijk de meerdere wat na 
10 minuten de 2-0 opleverde. Koen 
Hietberg kon vanaf de rechterkant de 
bal voorgeven en Koen Appelo wist 
op met een strakke kopbal de 2-0 op 
het scorebord te zetten. Kort daarna 
kreeg opnieuw Kevin Bongertman 
een goede scoringskans, het schot 
werd geweerd en in de rebound wist 
Tjardo Meulenbroek de 3-0 te sco-
ren. In de 37e minuut  volgende  nog 
een aanval over rechts, Lars van den 
Breemen bracht de bal voor waarna 
Kevin Bongertman kon inkoppen, 
helaas verdween de bal net naast het 
doel. De ruststand was 0-3. 

In de tweede helft was te merken dat 
Terwolde voelde dat zij de wedstrijd 
onder controle had maar verzaakte 
om het doelsaldo op te voeren, wel 
kreeg Terwolde nog diverse kansen. 

Jorrit Klomp kreeg in de 70e minuut 
een mooie schietkans maar mikte 
helaas net naast het doel, even later 
kwam een schot van Koen Appelo 
op de lat. Vlak voor tijd kreeg Rijs-
sen nog een goed kans op een tegen 
doelpunt, een prachtig genomen 

vrije schop werd door Terwolde 
doelman  Dick Nieuwenhuis op een 
voortreffelijke wijze gepakt en kon-
den  de spelers van Terwolde  met 
de volle  3 punten terug naar het 
feestvierende dorp afreizen. 

Met zes punten uit twee wedstrijden 
staat Terwolde samen met Vasse aan 
de leiding in de 6e klasse A. 



VHC Twello feestelijke 
start competitie

TWELLO.- Drie, twee, één… hoc-
keyen! Afgelopen zaterdag 11 sep-
tember, een mooie 
zonnige dag en de twee teams in geel 
en blauw stonden al klaar. De voor-
zitter van VHC Twello hield een kor-
te openingstoespraak en dan is het 
aftellen geblazen. De eerste afslag 
voor VHC Twello op eigen kunstgras 
was een feit geworden.

Feestelijke stemming
Het was gezellig aan de Zuiderlaan. 
Bij binnenkomst stond de koffi e of 
limonade met taart al klaar. Gebak?  
Een vraag van een meegekomen 
ouder van het gastteam. ”Ja, het 
is vandaag feest, het is onze eerste 
wedstrijd op een eigen veld”, ant-
woordden twee dames van VHC  
Twel l lo. In het tijdelijke clubhuis 
schonken zij die dag de koffi e en 
verwelkomden iedereen die even 
langskwam om dat moment te kun-

nen memaken. Vervolgens hield de 
voorzitter van VHC Twello, Henk-
Jan Wijnbergen, een korte openings-
toespraak. Op zijn vraag wie een 
lange speech wilde en wie snel zou 
willen hockeyen, was het antwoord 
luid en duidelijk. De kinderen en 
hun ouders waren immers gekomen 
om te spelen. Wel wees Henk-Jan op 
de gemeenschap pelijke verantwoor-
delijkheid om op het kunstgras, de 
gebouwen en op el kaar zuinig te 
zijn, want bij VHC Twello wordt eer-
lijk gespeeld met respect voor de te-
genstander. Na zijn inleiding begon 
het aftellen. Drie, twee, één … en de 
eerste afslag voor VHC Twello werd 
gemaakt. ”Zag je dat?”, vraagt een 
trotse moeder, ”dat was mijn doch-
ter die de eerste klap uitdeelde”. 

Nog veel te gebeuren
Toen de eerste wedstrijd was afge-
lopen, werd het veld vergroot en 

speelden de volgende teams tegen 
elkaar. Het leek bijna of het nooit an-
ders was geweest. De modder en het 
zand rondom de velden en het club-
huis lieten echter zien dat nog veel 
dient te gebeuren. ”Dit is toch prach-
tig”, zegt een glunderende Hester 
van der Zaag, verantwoordelijk voor 
hockeytechnische zaken. ”Dit is hoe 
het hoort te zijn, de sfeer is goed en 
iedereen heeft er zin in”. 

Competitie
Ook komende zondag gaat bij VHC 
Twello de competitie gewoon door, 
want dan speelt het eerste herenteam 

tegen Zutphen en wel over de volle-
dige lengte van een heel veld de eer-
ste serieuze thuiswedstrijd. Dames 1 
speelt dan eerst uit tegen Nijmegen. 
Aan de Zuiderlaan zal dit in Twello 
voortaan elk weekend ”business as 
usual” zijn. De gemeente is een seri-
euze vereniging rijker geworden.

Interesse?
Een ieder die aan VHC Twello wil 
meebouwen of wil komen hockeyen, 
kan zich aanmelden  via info@vhct-
wello.nl en kan dan nog dit jaar met 
hockey starten. Meer weten? Ga dan 
naar de web site www.vhctwello.nl.

Eerste uitwedstrijd 
dames1 VHC Twello
TWELLO.- Sinds afgelopen week-
end is voor VHC Twello de KNHB-
competitie van start gegaan. 

Dames 1 heeft zondag uit tegen Nij-
megen 17 een dik verdiende 2 - 1 
overwinning weten te behalen en 
het eerste herenteam moest thuis te-
gen Zutphen aantreden.

Verloop matches
Vanaf de start van hun wedstrijd in 
de regen werd door de VHC-dames 
prettig, maar ook fanatiek gehoc-
keyd en vlak voor rust scoorde kilo-
metervreter Hester van der Zaag het 
eerste doelpunt. Na rust hadden de 
tegenstandsters uit Nijmegen veel 
wissels nodig, soms wel om de vijf 
minuten. 

Da mes 1 ging nog beter spelen, maar 
vier minuten voor tijd werd het via 
een strafcorner echter1 - 1. ”Dat kun-
nen wij ook”, zullen de VHC-meisjes 
hebben gedacht, want twee mi nuten 
later was het al weer 2 - 1 en wel via 

een door Elsbeth Boerkamp inge-
schoten strafcorner. 

Al met al een waanzinnige wedstrijd 
waarvan zelfs coach Tycho een half 
uur na de wedstrijd de adrenaline 
nog niet kwijt was. VHC Twello´s 
Heren 1 speelde zondag de eerste 
thuiswedstrijd tegen Zutphen. Het 
werd een leerzame match die door 
VHC met 0 - 7 werd verloren. On-
danks die uitslag zijn de heren te-
vreden: ”We hebben fi jn gespeeld en 
wisten ook een aantal goede kansen 
af te dwingen”. 

Duidelijk is evenwel dat alleen met 
veel training op techniek en condi-
tie het team zich in de competitie zal 
kunnen waarmaken.

Oproep
Degenen die ook graag hockey  wil-
len spelen, kunnen zich via info@
vhctwello.nl aanmelden. 
Raadpleeg ook de website 
www.vhctwello.nl.

SV Twello 
basketball
TWELLO.- Het komende seizoen speelt 
de U-18 van SV Twello tegen gerenom-
meerde teams uit o.a. Tiel, Gaanderen, 
Malden en Nijmegen hetgeen uiteraard 
heel wat kilometers en uren reistijd 
zal betekenen. Trainer Hasic legt de 
lat hoog, want hij wil met zijn spelers 
boven in de competitie meedraaien. 
Daarvoor zal intensief moeten worden 
getraind en dat beseffen de jongens pri-
ma. Sommigen hebben dat gedurende 
de hele zomer gedaan en staan te po-
pelen om weer te gaan spelen. Daar on-
derhoud aan de vloer is gepland, moet 
helaas nog even worden gewacht op het 
moment dat de zaal weer beschikbaar 
is. Op zich wel gunstig, want daardoor 
zal wel de nieuwste belijning aanwezig 
zijn. Ondertussen vermaken de jongens 
zich pri ma in de fi tnessruimte van de 
club. Geweldig dat dit alles aan de Zui-
derlaan mogelijk is. 

Bosnië
Coach Proper van SV Twello was ge-
durende de recente vakantie in Bosnië 
en was onder de indruk hoe goed en 
intensief daar wordt gespeeld en ge-
traind. Als uitvloeisel daarvan heeft 
hij enkele krachtoefeningen voorbe-
reid die de spelers misschien niet zo 
leuk zullen vinden. In Bosnië doen ze 
dat echter tijdens elke training en dit 
werkt uitstekend. Henk Proper tempert 
de verwachtingen van de trainer een 
beetje, want SV Twello speelt voor het 
eerst in de U-18 en daar komt het team 
jongens tegen die als zodanig al een sei-
zoen achter de rug hebben. De ambitie 
om hoog te eindigen mag of moet uiter-
aard aanwezig zijn, maar men dient wel 
realistisch te blijven. Als het team bij 
de eerste wedstrijden niet wordt weg-
gespeeld, zal hij al dik tevreden zijn en 
kan aan het vervolg worden gebouwd. 
Spannend wordt het in elk geval wel. 

Hoofdweg 54-56, 6744 WL Ederveen, tel. (0318) 57 34 39, fax (0318) 57 23 19, mobiel 06  53 55 44 69 
E-mail. jschoeman@cs.com www.de-eekhoorn.nl

Sinds 1979 op de markt in Twello

De Eekhoorn noten & zuidvruchten, brood, banket en natuurvoeding

WAARDEBON GROENTEAFDELING

ELSTAR APPELS

✃

WAARDEBON ZUIDVRUCHTENAFDELING

TUTTI FRUTTI

✃

WAARDEBON VOEDINGSUPPLEMENTEN

30.00
✃

WAARDEBON HONING
EUCALYPTUSHONING

1.99 7.50NU VAN 3,50 VOOR 1 KILO VAN 8,99 VOOR
500 GRAM

✃

WAARDEBON NOTENAFDELING

GEMENGDE NOTEN
NAAR KEUZE

4.99 ✃

NU

WAARDEBON NATUURVOEDING AFDELING

ECOVER
AFWASMIDDEL

✃✃
✃

SUPER Q10 30MG + VIT. E.

OOK NATUREL

5.00NU

1.99500 GRAM

3.50500 GRAM NU VOOR

ONZE HONING IS ZUIVER EN GESLINGERD
AL ONZE HONING IS ONVERHIT

150 SOFTGELS VAN 38,95 VOOR1.991 KILO VAN 3,70 VOOR
NIEUWE OOGST

HANDPEREN   
1.991 KILO VAN 2,99 VOOR

NIEUWE OOGST

29.95
VISOLIE VITAEL 1000 MG.

250 CAPSULES VAN 44,95 VOOR

12.50
SELENIUM 200 MCG.

90 VCAPS VAN 15,95 VOOR

WILDE VIJGEN

NU
500 GRAM
VAN 7,50

2 STUKS
VAN 6,58

WAARDEBON GLUTENVRIJ AFDELING

DR. SCHAR
SPAGHETTI

2 BETALEN3 HALEN

WAARDEBON GLUTENVRIJ AFDELING

CONSENZA
CHAMPIGNON SOEP

2.99NU
VAN 3,29

PITTIGE GEVULDE SOEP

3.00
3.50

3 kilo ELSTAR

NIEUWE OOGST3 kilo
NIEUWE OOGST

DOYENNE DU COMICE
OF CONFERANCE PEREN

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

R E C L A M E

3 tijgerbruin ................................................................3.00
10 harde Duitse broodjes ................... 1.50
20 lange slagroomsoezen ................. 3.50 
4 grote ouderwets gebakken
speculaasbrokken ........................................... 2.50
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Veel belangstelling voor 
open dag Tennisvereniging Welsum 

WELSUM - Op zaterdagmiddag 4 
september hield de afdeling tennis 
van Sportvereniging Welsum een 
open dag. Veel inwoners van Wel-
sum en omgeving maakten van deze 
mogelijkheid gebruik en kwamen 
een kijkje nemen op het tennispark. 
Bezoekers konden zelf een balletje 
slaan of deelnemen aan een tennis-
clinic. Voor de kinderen waren er 
spelletjes onder begeleiding van een 
tennisleraar. 
De tennisvereniging in Welsum is 
een gezellige vereniging met drie 

kunstgrasbanen. Het hele jaar door 
zijn er activiteiten voor jong en oud. 
Volgende maand start bijvoorbeeld 
de Davis Cup, een wintercompeti-
tie voor beginners en gevorderden 
waarbij gezelligheid voorop staat. 
Daarnaast zijn er binnenkort club-
kampioenschappen en kunnen de 
jonge spelers het deze winter opne-
men tegen hun ouders tijdens het 
ouder-kindtoernooi. 
De vereniging hield open huis voor 
iedereen die geïnteresseerd is in 
tennis. Bezoekers konden zich aan-

melden voor een introductielid-
maatschap. Voor  20,- kan iedereen 
vanaf 21 jaar tussen 1 september en 
1 januari onbeperkt gebruik maken 
van de tennisbanen in Welsum. In-
troductieleden tot en met 20 jaar be-
talen slechts 10,- voor dezelfde pe-
riode. Een tennisracket is eventueel 
te leen bij de vereniging. Daarnaast 
bestaat er ook de mogelijkheid voor 
een winterlidmaatschap. Hiermee 
kunnen leden die in de wintermaan-
den niet bij hun eigen vereniging 
kunnen spelen, van 1 oktober tot en 
met 31 maart op de kunstgrasbanen 
van SV Welsum terecht. 
Veel bezoekers maakten afgelopen 
zaterdag van het introductieaanbod 
gebruik en meldden zich direct aan. 
Ook geïnteresseerden die niet op 
de open dag aanwezig waren, kun-
nen zich nog aanmelden voor het 
introductie- of winterlidmaatschap. 
Daarnaast is er voor nieuwe leden 
op zaterdag 25 september een in-
troductiemiddag. Op deze middag 
wordt praktische informatie over de 
vereniging verstrekt en kunnen de 
nieuwe leden elkaar op sportieve 
wijze leren kennen.

Meer informatie over de vereniging, 
de activiteiten en een inschrijffor-
mulier is te vinden op www.ten-
niswelsum.nl

Draisma Dynamo in Twello met 3-2 
onderuit tegen Webton Twente 
TWELLO.- Landskampioen Dynamo 
heeft zaterdag in Twello met 3-2 
verloren van Webton Twente. Beide 
ploegen waren te gast op de volley-
baldag van Voorwaarts Twello. Die 
club organiseerde vorig jaar voor het 
eerst zo’n evenement in het kader 
van het 75-jarig jubileum. Vanaf nu 
moet dat een traditie worden die elk 
jaar het volleybalseizoen opent.

Voor Voorwaarts Twello werd het 
een mooie volleybaldag. Eerder op 
zaterdag werden er al veel vriend-
schappelijke wedstrijden gespeeld. 
Zo kwamen Heren 1 en Dames 1 
voor het eerst in actie.  Het totaal 

vernieuwde Dames 1 liet zien dat 
het een ploeg met potentie is. Trai-
ner Harry Speckman probeerde veel.  
Het was duidelijk de eerste oefen-
wedstrijd van het seizoen en dus 
nogal wisselvallig.  Er werd met 3-2 
verloren van Dynamo Apeldoorn, 
straks ook tegenstander in de com-
petitie.
Heren 1 van Voorwaarts speelde 
een driekamp met Alterno en Dy-
namo (beiden regiodivisie). Beide 
wedstrijden gingen met 2-1 verlo-
ren maar coach Rick Evenboer moet 
toch goede dingen hebben gezien te-
gen de twee ploegen die een klasse 
hoger spelen.

Zesde Tripalon gemeente Voorst
KLARENBEEK.- Meer dan honderd-
zeventig deelnemers hebben zich 
ingeschreven voor de zesde Tripa-
lon in de gemeente Voorst. Deze 
deelnemers van allerlei leeftijden, 
komen uit het hele land om aan dit 
evenement mee te doen. Dit pony – 
en paardenevenement is gebaseerd 
op een samengestelde wedstrijd 
bestaande uit dressuur, springen en 
cross. Start en fi nish vinden plaats 
bij Manege Voorst aan de Oude Zu-
thenseweg in Klarenbeek. Zondag 19 
september aanstaande is het zo ver.
Deelname aan de tripalon staat open 
voor beginners en gevorderden. De 
volgorde is dressuur, cross (op Bus-
sloo) en afsluitend een springpar-
cours in Manege Voorst. Men dient 
aan alle onderdelen deel te nemen. 
De dressuur kan worden verreden in 
de klasse Groen, B-L-M en Z. Als je 
in bezit bent van een startkaart, telt 
de dressuur mee voor een winstpunt. 
Het cross- en springparcours kan op 
verschillende hoogte gestart worden 
afhankelijk of  je met pony of paard 
start. De hoogte voor pony’s is 40-
60- of 80 cm, voor paarden 60-80-of 
100 cm. Iedere deelnemer ontvangt 
na afl oop een herinneringsvaantje. 
Daarnaast zijn er per dressuurring 
prijzen in natura volgens het alge-
meen klassement. 

Zoals gezegd wordt er begonnen met 
de dressuur. Vanaf 09.00 uur wordt 
het startsein gegeven voor het dres-
suuronderdeel aan de Oude Zutphen-
seweg, op het terrein van Handelsstal 
Jacco van Weele. Hier is ook gelegen-
heid om te parkeren. Vanaf 10.30 
wordt er begonnen met de cross. Ver-
trekpunt is het manegeterrein. Van-
daar gaat het via het ruiterpad naar 
recreatiegebied Bussloo voor een 
cross over 9 km – voornamelijk 12 tot 
16 meest natuurlijke hindernissen – 
met uiteraard de passage van een wa-
terbak. De snelheid waarmee de cross 
wordt gereden is niet van belang. 
Bij terugkomst zal aansluitend een 
springparcours worden verreden in 
de binnenmanege van Manege Voorst 
waar na afl oop ook de prijsuitreiking 
zal plaatsvinden.
De tripalon wordt ook dit jaar weer 
georganiseerd door Stichting Voor-
ster Hippische Kampioenschappen, 
deze stichting bestaat uit bestuursle-
den van alle hippische verenigingen 
uit de gemeente Voorst en organiseert 
ook de Voorster Kampioenschappen 
paarden en pony’s. 
De tripalon wordt mede mogelijk 
gemaakt door Manege Voorst B.V., 
Handelsstal Jacco v. Weele beide ge-
vestigd aan de Oude Zutphenseweg 
te Klarenbeek. 

Horse Driving Bussloo 
KLARENBEEK.- Afgelopen zondag 
is de samengestelde oefenmenwed-
strijd Horse Driving Bussloo verre-
den. Nadat de wedstrijd eerder op 30 
augustus was afgelast vanwege het 
slechte weer, hoopte de organisatie 
ditmaal op beter weer. Met de par-
coursverkenning afgelopen zaterdag 
was het fantastisch weer alleen viel 
de zondag, de dag van de wedstrijd, 
helaas in het water. Dat stond echter 
een goede wedstrijd niet in de weg. 
Bijna 50 deelnemers verschenen aan 
de start op het wedstrijdterrein ge-
legen op de hoek Sluinerweg/ oude 
Zutphenseweg in Klarenbeek. Een 
samengestelde menwedstrijd bestaat 
uit drie disciplines; dressuur, vaar-
digheid en de marathon. Om 9.00 
uur ging de eerste deelnemer van 
start met de dressuur en rond 16.00 
uur ‘s middags rondde de laatste 
deelnemer de marathon af, waarna 
om 17.15 uur de verschillende prij-
zen uitgereikt werden.

De organisatie wil de diverse grond-
eigenaren, vrijwilligers en sponsoren 
heel hartelijk danken voor het mede 
mogelijk maken van de wedstrijd.
Jaarlijks wordt er een wisselbeker 
uitgegeven aan de beste menner van 
de gehele dag. De wisselbeker is dit 
jaar gewonnen door Desiree van 
Hierden. De beste dressuur is ver-
reden door Bertus Klomp en de ma-
rathon werd gewonnen door Remco 
Tutert.
De winnaars in de verschillende 
klassen zijn: enkelspan paard: Ca-
rolien Willemsen, 2 span paard: 
Bertus Verwayen, enkelspan pony: 
Desiree van Hierden, 2 span pony 
klasse 1: Remco Tutert, 2 span pony 
klasse 2 en 3: Geert Pol, 4 span pony: 
Rob Dijkhuis
Horse Driving Bussloo wordt jaar-
lijks georganiseerd op de laatste zon-
dag in augustus. Wij hopen dat wij 
ook u volgend jaar zullen treffen bij 
de 23e editie van dit evenement.

Toertocht ETT 
TWELLO.- Onder schitterende zo-
merse omstandigheden werd vorige 
weel zaterdag 11 september door de 
ETT de traditionele voor de eigen 
leden georganiseerd toertocht naar 
s’Heerenberg. verreden. 

Een rit met een pittige afstand van 
150 kilometer en veel leden hadden 
gehoor gegeven aan de oproep om 
aan deze tocht deel te nemen. Meer 
dan 30 man stonden onder aanvoe-

ring van toerleider Louis Henk Hors-
tink die morgen bij het oude veiling 
gebouw klaar om op klokslag negen 
te kunnen vertrekken. De veiligheid 
voor zowel de ETT-ers als de mede-
weggebruiker staat bij de vereniging 
hoog in het vaandel en om die zo 
goed mogelijk te kunnen waarborgen 
was het peloton in tweeën gespitst. 

Uit de wind
De voorrijders, d.w.z. Henk Horstink 

en Johnny van der Sluis (groep 1) als-
mede Simon van Leeuwen met Henk 
Klunder (groep 2) hielden de overige 
deelnemers zoveel mogelijk uit de 
wind en hadden het tempo op ge-
middeld 30 km/uur beoaald. De tocht 
voerde door het mooiste gedeel te van 
de Achterhoek en toen het doel ’s 
Heerenberg was bereikt, werd daar 
de traditie getrouw koffi e met appel-
punt geconsumeerd. De rit ging ver-
der door het mooie Montferland en 
via Vorden, Lochem, Gorssel en De-
venter werd na 150 kilometer Twello 
weer bereikt. Een mooie toertocht die 
ongetwijfeld volgend jaar weer op de 
kalender van de ETT zal staan.

Natourvlucht Peronne

Hillie Romein soeverein op haar terrein 
TWELLO.- Afgelopen zaterdag stond 
de laatste wedvlucht van seizoen 2010 
op de kalender. Bij “Steeds Verder” in 
Twello werden nog 177 duiven inge-
zet vrijdagavond. De weersvoorspel-
ling voor zaterdag was uitermate gun-
stig, al was niet iedereen gerust op de 
voorspelde zuidenwind! Een gewaar-
schuwd mens telt echter voor twee. 
Toen op teletekst vermeld stond dat 
de Gelders Overijsselse Unie om 8.30 
uur van start gegaan was voor de ge-
middeld 340 kilometers hemelsbreed 
voor Twello, wist iedere rechtgeaarde 

liefhebber dat er tussen 11.30 en 12.00 
uur duiven zouden arriveren. Die 
voorspelling kwam uit, want bij Hillie 
en John Romein dook om 11.37.02 uur 
de winnende duif uit het luchtruim. 
De vierjarige “Fiona 831”, een nazaat 
uit “het Wonder van Bergen” in krui-
sing met andere succeslijnen bij Hillie 
(Gerritsen-van Looijengoed/ Maurice 
Voets o.a.), haalde een snelheid van 
1823,468 mtr. per minuut, wat neer-
komt op ongeveer 110 kilometer per 
uur. Bij zulke hoge snelheden is een 
goed “kompas” doorslaggevend. Door 
de extreem hoge snelheid, in combi-
natie met een totale lossing, weken 
veel duiven af van de ideale lijn. On-
der zulke omstandigheden arriveren 
de duiven dan ook dikwijls uit alle 
richtingen in tegenstelling tot vorige 
week, toen er een noordoostenwind 
waaide en de duiven rond de 65 kilo-
meter per uur vlogen. 

Seizoenseinde 
Op de laatste vlucht van het seizoen 
was de zege van team Romein sou-
verein en onomstreden. Het kam-
pioenschap op de natoer is dan ook 
een logisch gevolg van zeer dominant 
spel met hoge prijspercentages. Het 
dichtst in de buurt bleef Voorstenaar 
Freek Wagenaar, die vanwege een 

ernstige allergie uitsluitend met jonge 
duiven speelt van anderen. Deze week 
is het een jonge duivin afkomstig van 
Joke en Martin Geven, die Freek het 
zilver bezorgt. Een prima afsluiting 
kenden eveneens clubvoorzitter Jan 
Groot Koerkamp en zoon Arno, die 
keurig beslag leggen op het brons met 
hun favoriete jaarling. Om 11.57 uur 
zijn in Twello de prijzen verdiend. De 
duiven mogen gaan ruien en voor de 
liefhebbers is er een afsluitende bbq. 
Met de traditionele klaverjasavon-
den, een bonnenveiling, een tentoon-
stelling en de nodige vergaderingen, 
houden de leden van “Steeds Verder” 
het verenigingsleven in stand. Voor 
postduivenhouders met onervaren 
duiven worden er de komende weken 
nog een vijftal “taartvluchten” georga-
niseerd. Dit laatste is een nieuw initi-
atief van het actieve Steeds Verderbe-
stuur, waaraan ook buitenstaanders 
uit de wijde regio mogen deelnemen! 

Top 10 Peronne: 
1,5 en 7. Hillie Romein 2,4 en 9. Freek 
Wagenaar 3 en 6. Jan Groot Koerkamp 
& zoon 8 en 10. Joke en Martin Geven. 
A-klasse: 1,3,5, 9 en 10. Hillie Ro-
mein 2 en 4. Jan en Arno Groot Koer-
kamp 6,7 en 8. Joke en Martin Geven. 
B-klasse: 1,2,3,6,7 en 9. Freek Wage-
naar 4. Bram Scherpenzeel 5,8 en 10. 
Maurits Bosgoed. C-klasse: 1,3 en 9. 
Stefan Jansen 2 en 4. Teun Kruitbosch 
5,6,7,8 en 10. Comb. Nieuwenhuis. 

Promotiedag keepers
TWELLO.- Ook dit jaar heeft SV 
Twello aan de ”Zuiderlaan” haar 
jaarlijkse promotiedag voorkeepers 
georganiseerd. Deze zal in de herfst-
vakantie en wel op dinsdag 19 okto-
ber plaatsvinden. Aan deze dag kan 
iedereen in de leeftijd van 8 t/m16 
jaar die bij een voetbalvereniging in 
het doel staat of die het leuk vindt 
om eens te kijken of het keepen wat 
voor hem/haar is, deelnemen.

Leerzaam en sportief
Gedurende de hele dag, d.w.z. van 
10.00 tot 15.45 uur zal op een leer-
zame en sportieve manier en met 
veel oefenstof aandacht aan het kee-
persvak worden gegeven. Tevens 
zal een trainingdemonstratie aan 
een jeugdkeeper van een B.V.O. (Be-
taalde voetbalorganisatie) worden 
verzorgd. Even als in 2009 staat deze 
dag onder deskundige leiding van 

”Goalkeepersworld”. Onder de des-
kundige leiding van Sjoerd Wouden-
berg en zijn staf werd toen op basis 
van die aanpak de gehele dag oefen-
stof gegeven. Dit betekende dat de 
jeugd een grote diversiteit aan oefe-
ningen kreeg aangeboden. Deze wa-
ren gebaseerd op het uitgangspunt 
dat de keeper een zodanige techniek 
dient te ontwikkelen dat hij of zij al-
tijd naar voren valt. Daarnaast wordt 
ook in de oefenstof opgenomen dat 
in het strafschopgebied de doelman 
doorgaans het initiatief zal nemen 
en daardoor meestal sneller bij de 
bal zal zijn. Ook wordt aandacht be-
steed aan de posities van de keeper 
bij diverse standaard spelsituaties.

Certifi caat
De kosten voor deelname bedragen 
15 euro per keeper. De cursisten 
ontvangen een certifi caat waarop 

de behaalde resultaten zullen zijn 
vermeld. De meest talentvolle deel-
nemer krijgt een prijs uitgereikt. 
Bovendien zal   ”Buitink Sport” met 
een stand met veel sportartikelen, 
speciaal voor keepers, aanwezig zijn 
waardoor die dag ”scherp” kan wor-
den ingekocht.

Inschrijving
Via www.svtwello.nl kan voor die 
dag worden ingeschreven en daartoe 
kan ook een mail naar. roelvanast@
gmail.com worden gezonden. Bij 
deelname graag via rekeningnum-
mer 3628.52.391. vooruit betalen  
Daarbij dienen de naam van de cur-
sist en die van zijn of haar vereni-
ging te worden vermeld. De uiterlij-
ke inschrijfdatum is vastgesteld op 
14 oktober aanstaande. Aangezien 
maximaal honderd keepers kunnen 
meedoen, zal de volgorde van bin-
nenkomst voor deelname bepalend 
zijn. De inschrijving zal door SV 
Twello worden bevestigd.



FORD FOCUS 1.4 16V, 
BOUWJAAR 2001  

3drs, Trend uitv. 2001, Blauw 81.000km NAP en Onderhoudsboekje,  ABS, 
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airco, LM velgen CV afstandbediend, 

Electrische ramen Radio/CD, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging. 
3 maanden BOVAG garantie 

en 1 jaar BOSCH Mobility Service!

Best Car
Selection

VW PASSAT, 1.8 TURBO AUT. 

€ 11.940,- 

125.000km, NAP en Historie, High-Line Auto-
maat, sedan, Zilvergrijs metallic, 125.000km, 
Airbags, Airco, CV, Cruise control, Electrische 
ramen voor, Navigatiesysteem, Park control 
achter, Radio/CD,  Stoelverwarming bestuurder, 
Sunroof. 

MERCEDES-BENZ ML350 4MATIC

€ 33.940,-

85.000km, Automaat, Zwart, 100% Dealer-
onderhouden, 4WD, ABS, Airbag Bestuurder,  
Airbags, Airco, Alarm, LM velgen 16 inch, CV, 
afstandbediend, Cruise control, El. verst. best. 
Stoelen, Electrische ramen ESP, Lederen bekle-
ding, Navigatiesysteem.

SUZUKI ALTO 1.0 5 DEURS

€ 1.740,-

132.000km, Donkerblauw metallic, Open dak, 
Lederen stuurwiel, Radio / Cd speler. Nette auto 
voor een kleine prijs inclusief Nieuwe APK.

Peugeot 206 1.6 16v, 5drs, AUT.

€ 6.440,-

90.000km, Open dak! Gentry, Airco,  NAP en 
History! Blauw metallic, ABS, Airbag Bestuurder,  
Airco, Boordcomputer, Buitenspiegels inklap-
baar, CV, handbediend, Deelbare achterbank, El. 
verstelbare spiegels. Verkeerd in Nieuwstaat ! 

PEUGEOT 307 1.6 16V SW

€ 7.440,-

124.000km NAP en Historie, Panoramadak, 
Bordeaux rood metallic, Airbag 6x, Airco, CV, 
Cruise control, Dakrails, Dealeronderhouden, 
Deelb. achterbank (ongelijke delen), Onder-
houdsboekje aanwezig, Trekhaak.

PEUGEOT PARTNER MPV, 1.4 16V, 

€ 8.940,- 

90.000km, 1e Eigenaar, Blauw, NAP en historie 
bekend ! ABS, Airbags, Airco, Dealeronderhou-
den, Deelbare achterbank, Startonderbreking,  
Stuurbekrachtiging, Warmtewerend getint glas. 
Nieuw door ons geleverd.

SEAT LEON, 1.6 16V, 5 DEURS, 

€ 5.940,-

84.000km NAP en Historie, Geel, 1e Eigenaar, 
2000, ABS,  Airbag Bestuurder, Airbag Passa-
gier, Airco, LM velgen, CV, Deelb. achterbank , 
Electrische ramen Radio/CD, Stuurbekrachtiging,  
Warmtewerend getint glas.

PEUGEOT 206, 1.4 16V, 3DRS, 

€ 7.440,-      

115.000km, Quicksilver, Zilver grijs metallic, 
ABS, Airco, Boordcomputer, Centrale deurver-
grendeling, Electrische ramen Lichtmetalen vel-
gen, Mistlampen, Onderhoudsboekje aanwezig, 
Radio/CD, Sportstoelen Stuurbekrachtiging.

JAN DE CROON
A u t o b e d r i j f

PEUGEOT 307 2.0 16V AUT.

  € 9.940,-

Navtech, Zwart, Full options ! Airbags, Bestuur-
dersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, 
CD-wisselaar, frontlader, CV afstandbediend, 
Cruise control, Dakrails aluminium, Electrische 
ramen, Hoofdsteunen achter, Navigatiesysteem, 
Park control achter.

KIA SORENTO, 2.4 16V, 4WD 

€ 10.940,-

138.000km NAP en onderhoudshistorie aanwezig. 
ABS, Zilver / Grijs Two-Tone, Airco, Boordcomputer, 
CV afstandbediend, Dealeronderhouden, Deelbare 
achterbank. Groot klapscherm navigatie ! 

MERCEDES-BENZ C180 ESPRIT 

€ 6.940,-

4drs, Blauw metallic, 64.000km NAP en Onder-
houdshistorie aanwezig. ABS, Airco, automatisch, CV 
afstandbediend, Dealeronderhouden, Electrische ra-
men voor, Hoofdsteunen achter, Lichtmetalen velgen, 
Mistlampen, Radio/CD,  Stuurbekrachtiging, Trekhaak.

1E EIGENAAR!

NISSAN TERANNO 2.4 4WD. 

€ 4.940,-

155.000km, 3drs, Zilver grijs Two-Tone, 1e eigenaar, 
100% Dealeronderhouden, 4WD, Airbag Bestuurder,  
Airco mLM velgen CV handbediend, . Mooie eche 
4x4, weegt 1615kg en mag 2800KG trekken!!
Ideaal voor de paardenkar of boot !!

VW GOLF IV, 1.9 TDI 100PK

199.000km, 3drs, Sport-Line, 2001, Indigo Blauw 
metallic, Handgeschakeld, Lichtmetalen velgen 15”, 
Cruise control, CV, Stuurbekrachtiging, Radio/CD, In 
delen neerklapbare achterbank, Trekhaak etc. Mooie, 
complete auto ! 

    € 5.940,-    

GOED VOORBEREID HET NAJAAR IN??
Bel voor een offerte! TEVENS VERHUUR! (0571-275903 / mail: receptie@jandecroon.nl)

OPEL ASTRA 1.7 DTL 

€2.440,-

grijs kenteken, Wit, 93.000km NAP en historie, 1e 
Eigenaar, BTW-auto, 1999, ABS, Airbag Bestuurder, 
Airbag Passagier, Centrale deurvergrendeling, hand-
bediend, Radio/CD, Stuurbekrachtiging, 2 persoons, 
Verkeerd in nieuwstaat !

GRIJS KENTEKEN!

OPEL MERIVA, 1.6 AUT.  5 DEURS

€ 9.940,-

60.000km, Donker Blauw metallic, 1e Eigenaar, 
NAP en onderhoudsboekje aanwezig, ABS, Airco, LM 
velgen 15 inch, Boordcomputer, CV handbediend, 
Cruise control, El. verstelbare spiegels, Electrische 
ramen Mistlampen, Stoelverwarming voor, Stuurbe-
krachtiging.

PEUGEOT 107, 1.0 3DRS

€ 6.940,-

40.000km, Zilver grijs metallic, 1e Eigenaar,  Stuurbe-
krachtiging, Elektrische ramen , Cv op afstandsbedie-
ning,  100% Dealeronderhouden,  Airbag Bestuurder, 
Onderhoudsboekje aanwezig,  Radio/CD, Rokersvrije 
auto, Stuurbekrachtiging, Warmtewerend getint glas, 

NIEUWSTAAT !! 

OPEL ASTRA, 1.6 5DRS, ENJOY

115.000km, Zilver grijs metallic, Buitenspiegels in-
klapbaar, Centrale deurvergrendeling, handbediend, 
Cruise control, Dealeronderhouden, Deelbare achter-
bank, El. verstelbare spiegels, Electrische ramen voor, 
Lichtmetalen velgen, Radio/CD, Stuurbekrachtiging.

    € 6.940,-

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

2001

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

2004 1999 1998

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

19992004 2003

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

2004 2001

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

2002 2007 2000

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

1997 2004 2005 2004

2006

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

€ 4.940,-

Kom langs voor 
een proefrit en 
een verrassend 
inruilaanbod.
Zonder inruil 
extra korting!

EX BTW

VEILIG OP WEG = WINTERBANDEN !! 

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!
+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!
+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!

+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!
+ 1 JAAR BOSCH MOBILITY SERVICE!


