Woensdag 24 januari 2018

Volle bak bij boerenkoolfeest Scouting Gelre Groep
tussen dropping, speurtocht en
Hunted. Dus scouting ouderwets?
Echt niet! Scouting is hip en trendy.
De scouts vanaf 11 jaar bleven deze
nacht ook overnachten in het clubhuis en zondagochtend was het programma afgelopen. Het was een zeer
geslaagd evenement!

TWELLO.- Het was weer een vrolijke
boel afgelopen zaterdag bij scouting
Gelre Groep. Het jaarlijkse boerenkoolfeest werd gevierd. De jongste
kinderen kwamen ’s middags al naar
het clubhuis en vermaakten zich
met diverse spellen en een eigen versie van Hunted (U kent dit vast wel
van TV). Ondertussen werd door

een eigen kookteam een smakelijke
boerenkoolmaaltijd met wordt gekookt voor alle leden, ouders, broertjes en zusjes van de jeugdleden.
Na de maaltijd gingen de jongste
kinderen naar huis en was er nog
een spelprogramma voor de oudere
scouts. Zij trokken er op uit voor een
spel in het donker, een mengvorm

Tijdens het boerenkoolfeest werd
afscheid genomen van een aantal
kaderleden: Sonja, Hidde, Leon,
Maarten en Thijs. Ze konden niet
allemaal aanwezig zijn, maar uit
handen van voorzitter Harm Groen
krijgen zij een attentie voor jarenlange en enthousiaste inzet voor
deze prachtige vorm van jeugd- en
jongerenwerk. En gelukkig gaan bij
een afscheid ook altijd weer andere
deuren open en zijn het afgelopen
jaar ook weer nieuwe leid(st)ers begonnen. www.facebook.com/ScoutingTwello

Kees en Koos speelden aantrekkelijke
kindervoorstelling in bibliotheek

TWELLO.- Afgelopen zondag bracht
het Theater-duo ‘Kees en Koos’ uit
Amsterdam een interactieve toneelvoorstelling in de bibliotheek in
Twello, getiteld ‘Vlieg ‘ns vlug over
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de tijger’. Ze kwamen naar Twello
in het kader van de ‘voorleesdagen’
voor kinderen. De kindervoorstelling
was gebaseerd op het kinderboek ‘St,
de tijger slaapt’ tevens het thema van

de landelijke voorleesdagen. Ruim
30 kinderen kwamen samen met hun
ouders of met opa en oma naar de
bibliotheek om te kijken en mee te
spelen in deze ludieke voorstelling.
Ook ouders werden ingeschakeld bij
het schouwspel. Kees en Koos waren
op een verjaardagsfeestje met slingers, ballonnen en een grote taart,
alleen..., naast de taart lag een slapende tijger, dus niemand durfde iets
van de taart te nemen. De oplossing
kwam door met alle kinderen een
suggestieve ballonvaart te maken om
via de lucht bij de taart te kunnen komen. En tóen werd de tijger wakker:
hij bleek de jarige te zijn en eigenlijk
heel vriendelijk en trakteerde alle
kinderen op een snoepje. Na afloop
mochten de kinderen met de tijger
op de foto en vertrokken ze, voorzien
van een kleurplaat, weer naar huis.

Grote schatten
bij Repair Café
TWELLO.- Op zaterdag 3 februari voert Repair Café Twello met
liefde reparaties uit aan kleding
en (elektrische) apparaten. Voor
sommige mensen zijn kapotte
spullen rommel dat snel de prullenbak in moet. Repair Café ziet
er juist de waarde van en wil kleding en apparaten het liefst redden van de vuilnisberg en ze nog
een tweede ronde gunnen.
De reparateurs van Repair Café zijn
ervaren vrijwilligers die een groot
hart hebben voor het oplossen van
kleine en grote problemen. Daarnaast zijn het schatten van mensen
die met liefde en aandacht luisteren
naar uw verhaal en graag samen
met u het defect proberen te repareren! Met regelmaat komt er ook
een schat op tafel. Zoals een dierbaar lampje dat 40 jaar geleden als
huwelijkscadeau was gekregen en
een schattig koekoeksklokje met een
zieke koekoek.
Dus, er is geen reden om te scheiden

Voor al uw reparatie,
onderhoud, airco en APK
(ook campers tot 3.500 kg)

APK €25,Nijverheidsstraat 15a Twello
Tel. 06-53791880

van je favoriete apparaat of kledingstuk. Breng ze zaterdag mee naar het
Repair Café. Bij textiel-reparaties
vragen ze om uitgescheurde en kapotte ritsen vast los te tornen en ook
een passende rits mee te nemen. Haperende ritsen kunnen vaak gered
worden met een nieuwe runner.
Ook hebben we een speciale techniek voor reparaties van gaatjes in
wollen truien. De intake is geopend
vanaf 10.00 uur en tot 14.00 uur
neemt men reparaties aan. Iedereen
is weer welkom zaterdag 3 februari bij de Kringloopwinkel Twello,
Koppelstraat 57.

Leerlingen de Bongerd op
bezoek bij AOC

Nationale Voorleesdagen bij Kinderopvang De Bongerd
TERWOLDE.- Van 24 januari t/m
3 februari vonden de jaarlijkse Nationale Voorleesdagen plaats. De
Nationale Voorleesdagen bestaan
sinds 2004 en zijn een initiatief van
Stichting Lezen, georganiseerd door
de CPNB. Doel van deze campagne
is het stimuleren van voorlezen
aan kinderen in de leeftijd van zes
maanden t/m 6 jaar die zelf nog niet
kunnen lezen. ‘Het moet een dage-

lijks ritueel zijn, net zoals tanden
poetsen. Het aantal ouders dat voorleest, stijgt weliswaar gestaag, maar
het kan beter en we zullen er altijd
aandacht voor moeten blijven vragen,’ aldus Stichting Lezen. Voorlezen is een activiteit die dagelijks
gedaan wordt bij Kinderopvang De
Bongerd. De kinderen en leidsters
genieten hier enorm van.
Op maandag 29 en dinsdag 30 ja-

nuari kwamen ouders de kinderen
van Kinderopvang De Bongerd voorlezen op de groep. De ouders lazen
voor uit de boeken van het thema
winter. De kinderen van de peutergroep en de dagopvang luisterden
aandachtig en reageerden enthousiast op de vragen over het verhaal.
Het was een leerzame en gezellige
activiteit.

TERWOLDE.- Dinsdag 23 januari was een leuke leerzame ochtend
voor de kinderen van groep 3 van de
Bongerd uit Terwolde. Ze waren op
bezoek bij het AOC Twello. Leerlingen van leerjaar 2 basis/kader van de

actieve, creatieve en levende wereld,
begeleiden de basisschool kinderen.
Er werden bloemstukken gemaakt,
dieren geknuffeld en lekkere hapjes
geproefd.

Voor Voorst! Lokaal Liberaal

De maandelijkse koffiepauze
voor werkzoekenden bij
bibliotheek Brummen/Voorst
TWELLO.- Iedereen die op zoek is naar werk, is weer van harte welkom in bibliotheek Twello op vrijdag 2 februari. Het is de eerste bijeenkomst in 2018. Iedereen is uitgenodigd om onder het genot van een
kopje koffie elkaars ervaringen te delen en bij te praten. Deze ochtend
zal er geen gastspreker zijn. Deelname aan de Walk&Talk is, net als de
koffie en thee, gratis. De bijeenkomst begint om 09.30 uur en duurt
tot ca 11.30 uur. Meer informatie? Kijk op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/activiteiten/Walk-en-Talk.html

Ans van Amerongen – Ruud Kooij – Emiel de Weerd – Gerrit Schimmel
Toon Rutgers – Ans Tiemens - Gerard D’Hert
Waarom Lokaal Liberaal?
Lokaal Liberaal: VVD-Liberaal 2000. Vanuit onze sterke lokale wortels zijn wij er voor alle
Voorster burgers en ondernemers. Onze aanpak kenmerkt zich door transparantie, daadkracht,
positieve instelling, sociaal zijn en financiële zekerheid. Bouw met ons mee! Voor Voorst.
Onze plannen voor 2018 – 2022:
Actualiteiten:
Contact:

www.Liberaal2000VVD.nl
https://www.facebook.com/VVDLiberaal2000/
a.vanamerongen@voorst.nl

