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Voorster Zomer is een speciale 
uitgave van het Voorster Nieuws BV 
en Bezoek Voorst

Voorster Nieuws BV
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
Tel. (0571) 27 61 91
info@voorsternieuws.nl   
www.voorsternieuws.nl
Opmaak: Wendy Hutten en Yasmijn Kok van Print & More Twello 
www.printandmore.nu

Bezoekvoorst.nl
Shavonne Korlaar
Ellen Dijkman
Janette Keizer

Heeft u interesse in een plaatsing in een volgende uitgave, 
neem dan contact op met Michel van den Hengel 06 30 10 86 92

Niets in deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van 
Uitgeverij Voorster Nieuws BV

         Voorsternieuws

Welkom in Voorst
De groenste gemeente van Europa 
tussen de Veluwe en de IJssel, 
dit is de Voorster IJsselvallei!
Genieten in Voorst
Tussen de Veluwe en de IJssel ligt een van 
de mooiste gebieden van Nederland. Weidse 
uiterwaarden, rood-witte koeien in het land, 
statige boerenhoeven en gezellige dorpjes, 
en vooral: de rivier die zich door het land-
schap slingert. Dit is de IJsselvallei! Hier 
geniet je van uren wandelen zonder een 
openbare weg over te steken. Van kilome-
terslange fietsroutes over de dijk. Van de 
gezellige drukte op en rond de IJssel. Van 
stoere doe-dingen op Airport Teuge. En 
van de weldadige wellness en rust langs 
de recreatieplas van Bussloo. Hier is het 
gewoon genieten. Kleinschalig en no-non-
sense, met beide voeten in de Voorster klei. 
Letterlijk, als je zou willen. Voorst verwel-
komt je graag!

Maak kennis met de dorpen en 
buurtschappen van de gemeente Voorst
De gemeente Voorst telt twaalf dorpsker-
nen. Elk met zijn eigen karakter, evene-
menten en soms karakteristieke molen. De 
grootste kern is Twello, een gezellig dorp 
met leuke winkels en een levendige week-
markt. Je bent hier echt Thuis in Twello! 
Twello is ook de kern die goud won in Eu-
ropese  groencompetitie Entente Florale 

2019! Daarom is Twello een jaar lang het 
groenste dorp van Europa! In deze krant 
lees je onder andere over deze groencom-
petitie en waarom het zo goed vertoeven 
is in Twello. In het dorp Voorst wemelt het 
van de monumenten, zoals boerderij De 
Adelaar en het buurtschap Steenenkamer 
ademt nog de karakteristieke sfeer van een 
tuindersdorp. Terwolde ligt met zijn fraaie 
boerderijen pal aan de IJssel. Dit is een 
ideale uitvalsbasis voor fietstochten langs 
de IJssel, het agrarische buitengebied of 
de Veluwe. Klarenbeek, Wilp-Achterhoek, 
Nijbroek en Posterenk zijn kleine agrari-
sche dorpen in het buitengebied. Proef hier 
de (h)eerlijke streekproducten direct van 
het boerenland. Verse groenten of fruit? 
Of liever een wijntje voor bij de picknick? 
In deze krant vind je een overzicht van alle 
streekproducten in de gemeente. Wilp is 
een dorpje aan de IJssel en is het oudste 
dijkdorp van Nederland. Het pittoreske De 
Vecht is fraai gelegen aan de Grote We-
tering. Bussloo en Teuge herbergen de 
grootste toeristische trekkers van de ge-
meente, Recreatiegebied Bussloo en Vlieg-
veld Teuge. Hier kan je je dagen vermaken 
zonder verveeld te worden. Lees er alles 
over in deze krant.

Boordevol tips en inspiratie
De krant zit boordevol inspiratie voor 
je vakantie of dagje weg in de prach-
tige omgeving van de gemeente Voorst. 
Door de vele kernen en de verschillende 
landschappen, is er telkens iets nieuws 
te ontdekken. Dit maakt de gemeente 
Voorst een waar fiets- en wandelpara-
dijs. In deze krant vind je inspiratie voor 
nieuwe fietstochten en/of wandelingen. 
Bekijk bijvoorbeeld de minimap in het 
midden van de krant voor twee prachtige 
fietsroutes. Handig is dat je de pagina’s 
met de minimap uit de krant kunt halen, 
zodat de minimap gemakkelijk mee te ne-
men is tijdens je ontdekkingstocht. Op 
de minimap vind je ook alle lekkere 
restaurantjes en gezellige cafétjes 
waar je tijdens je fiets- of wan-
deltocht even kan uitrusten of 
gezellig kunt bijpraten tijdens 
je dagje uit. Naast een fiets- en 
wandelparadijs biedt Voorst 
veel meer. Lees bijvoorbeeld 
over de landgoederen en tui-
nen en over de bijzondere cul-
tuurhistorie of bekijk de beste 
vissersplekjes van de gemeen-

te. Kun je geen genoeg krijgen van deze 
fraaie en rustgevende omgeving? Dat be-
grijpen wij maar al te goed. Daarom vind 
je in deze krant een overzicht van de beste 
overnachtingsaccommodaties. Met drie 
gouden Zoover Award winnaars kan je in 
Voorst echt overnachten met een gouden 
randje. De Zomerkrant neemt je vanuit je 
stoel mee naar de bijzondere plekjes in de 
gemeente. Veel leesplezier!

Wij zijn benieuwd naar jouw 
ervaring van je bezoek aan deze 
gemeente. Heb je een heerlijke 

fietstocht gemaakt of een van onze 
gastvrije ondernemers ontmoet? 
Deel je foto’s en ervaringen van 

jouw favoriete plekje op 
Facebook en/of Instagram via 

#bezoekvoorst.

veel leesplezier

volg ons op 

social media 

Bezoekvoorst

www.bezoekvoorst.nl
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Duistervoordseweg 15 Twello   
telefoon (0571)  27 70 50

www.sophielingerie.nl

VOLOP ZOMER BIJ SOPHIE LINGERIE.

Groetjes, Francis en Dorien

kijk voor de openingstijden
op www.deschaeck.nl!

recreatief zwemmen buiten!

Kom jij ook zwemmen deze zomer?

Parkeren

Routing

Recreatie

Voorzieningen en accommodaties

Toilet

Wellness

Kinderstrand
Naturistenstrand

Toiletgebouw Schurinkshof
Toilet- en kioskgebouw Kuiter
Toilet- en kioskgebouw Withagen
Toiletgebouw Gorsselaar
Toilet- en kioskgebouw Robberskamp
Toiletgebouw Strönk
Toilet- en kioskgebouw Snenge
Kantoor beheerder

Pitch&Putt Golf Bussloo / Minigolf USA /  
Lasergamen 

Hotel Thermen Bussloo

Hof van Bussloo

Volkssterrenwacht Bussloo
Golfclub De Breuninkhof

Hofstede De Middelburg

3

1

4

6

2

5

7

8

9

13

14

15

12

11

10

(Kinder)speeltoestellen
Paardenhindernissen

Golfbaan

Evenemententerrein
Kampvuurplaats

BetaalautomaatIngang
Parkeerplaats

Weg
Fietspad

RuiterrouteBussloorecreatiegebied

Wellnessresort Thermen Bussloo

Outdoorcentrum Bussloo
Botenhelling (gemotoriseerd niet mogelijk)

Overnachtingsmogelijkheid

Drink-/ snackgelegenheid

Restaurant

Duikstek

Barbecueplaats

Parkeren

Routing

Recreatie

Voorzieningen en accommodaties

Toilet

Wellness

Kinderstrand
Naturistenstrand

Hotel Thermen Bussloo 

Pitch&Putt Golf Bussloo / Minigolf USA /  

Lasergamen 

Hof van Bussloo

Golfclub De Breuninkhof 

Volkssterrenwacht Bussloo

Hofstede De Middelburg

Toiletgebouw Schurinkshof
Toilet- en kioskgebouw Kuiter
Toilet- en kioskgebouw Withagen 
Toiletgebouw Gorsselaar
Toilet- en kioskgebouw Robberskamp 
Toiletgebouw Strönk
Toilet- en kioskgebouw De Enk 
Kantoor beheerder

3

1

4

6

2

5

7

8

9

13

14

15

12

11

10

(Kinder)speeltoestellen
Paardenhindernissen

Golfbaan

Evenemententerrein
Kampvuurplaats

BetaalautomaatIngang
Parkeerplaats

Weg
Fietspad

RuiterrouteBussloorecreatiegebied

Wellnessresort Thermen Bussloo

Outdoorcentrum Bussloo
Botenhelling (gemotoriseerd niet mogelijk)

Overnachtingsmogelijkheid

Drink-/ snackgelegenheid

Restaurant

Duikstek

Barbecueplaats



de Voorster  | 5 ZOMER

Recreatiegebied Bussloo
In de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen vind je  in de gemeente Voorst één van de 
meest veelzijdige recreatiegebieden van Nederland: Bussloo. De uitgestrekte zandstranden, ruime 
ligweides en vele voorzieningen maken Bussloo tot de ideale plek voor een dagje uit. Bussloo is dé 
toeristische trekpleister voor badgasten, wandelaars, fietsers en meer!

Activiteiten
Bussloo leent zich het beste om heerlijk 
te zwemmen of ontspannen te zonnen 
in de open lucht. Wandelaars, hard-
lopers, fietsers en ruiters kunnen hun 
geluk niet op met verschillende routes 
die rondom de uitgebreide zwemplas 
zijn aangelegd. Liefhebbers van een 
actief dagje kunnen ook kiezen uit golf, 
midgetgolf, escape rooms, lasergamen 
en meer bij Multi-activiteitencentrum 
Pitch&Putt Bussloo. Kies je toch liever 
voor ontspanning? Bezoek dan eens 
het uitgebreide wellnessresort Ther-
men Bussloo.

Restaurants
Voor een heerlijke lunch of diner tijdens 
een dagje Bussloo kun je terecht bij ver-
schillende restaurants, zoals Hofstede 
de Middelburg en Hof van Bussloo. Een 
bakje friet of een ijsje bij je handdoek 
is te krijgen bij één van de vier kiosken. 

Gratis toegang
Het mooiste van alles is dat toegang tot 
Bussloo helemaal gratis is! Je betaalt 
alleen voor het parkeren van je auto. 

Bussloo is één van de 19 recreatiege-
bieden van Leisurelands. Ga voor meer 
informatie over Bussloo naar 
www.bussloo.nl. 

Kom recreatief zwemmen 
bij zwembad De Schaeck
Het buitenbad van De Schaeck is weer open! Het buitenbad gaat open bij een temperatuur van  
23 graden of hoger. Kijk voordat je gaat zwemmen goed op de website van het zwembad:  
www.deschaeck.nl. Daar vind je meer informatie over de openingstijden van het buitenbad, maar 
ook over de maatregelen die het zwembad moet nemen om verspreiding van het corona virus te  
voorkomen. Zorg dat je ze goed leest, zodat je niet bij binnenkomst voor verrassingen komt te staan.

Duikplanken, 3-baans glijbaan en een 
whirlpool
Bij het grote buitenbad van De Schaeck is een 
uitdagende glijbaan aanwezig. Wie van jullie 
is er als eerst beneden? Ook kun je springen 

van een hoge- en een lage duikplank en kun 
je bij komen op de bruisbank. Verder is er een 
waterkanon en liggen er vaak leuke matten 
en banden in het water tijdens het recreatieve 
zwemmen.

Banen zwemmen
Het buitenbad is iedere werkdag geopend 
van 07.00 – 10.00 uur en van 12.00 – 13.00 
uur voor banen zwemmen. De vaste ba-
nenzwemmers vinden het heerlijk om in de 
frisse buitenlucht te zwemmen. Reserveren 
voor het banen zwemmen is door de corona 
maatregelen nog verplicht. Kijk op www.de-
schaeck.nl voor de mogelijkheden om online 
te reserveren. Bellen om te reserveren kan 
ook. Dat doe je via 0571 – 272166. 

Grote zonneweide
De Schaeck heeft een grote zonneweide 
waarop de kinderen heerlijk kunnen uitrazen, 
maar waar ook genoeg ruimte is om lekker 
te zonnen. Wie even in de schaduw wil gaat 
onder de bomen liggen. Op de zonneweide 
is een speeltuin aanwezig en ook is er een 
airtrampoline en een kabelbaan. Verder is er 
een beachsoccer veld en een volleybalveld 
waar de bezoekers uren spelplezier kunnen 
hebben.

Gezellige horeca
Zwembad De Schaeck heeft een eigen hore-
cagelegenheid, de Schaeckelbar genoemd. 
Er is een groot assortiment verkrijgbaar. Zo 
zijn er verschillende soorten verse brood-
jes en ook een heerlijke cappuccino mag 
natuurlijk niet ontbreken. Ook zijn er enkele 
huisgemaakte producten zoals de bekende 
appeltaart of een plak cake.

Voor of na het zwemmen kun je even bijko-
men en de krant lezen, maar ook kun je ge-
bruik maken van de gratis Wifi. Voor de klein-
tjes is er een kinderhoek ingericht waar ze TV 
kunnen kijken of nog even kunnen spelen. 
Ook kun je lekker ontspannen op het grote 
buitenterras. Bijvoorbeeld  op de  lounge-
banken met een ijsje, een snack of een koel 
drankje.

Genoeg reden om deze zomer eens zwem-
bad De Schaeck te bezoeken! Zien wij je 
snel?

http://www.bussloo.nl
http://www.deschaeck.nl
http://www.deschaeck.nl
http://www.deschaeck.nl
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Dorpsstraat 23

7391 JN Twello  

T  0571-27275

E  info@waardigewaard.nl

WAARDIGEWAARD.NLWAARDIGEWAARD.NL �

do 10:00-23:00

vrij 10:00-01:00

za 10:00-01:00

zo 10:00-23:00

ma gesloten

di 10:00-23:00

wo 10:00-23:00

OPENINGSTIJDEN

ijscoupe van de maand
juli

Je proeft ‘t verschil...

Sensazione di avvocato
Advocaatcoupe

stationsstraat 27  |  7391 EH, Twello  |  06 -  54912001

5,20
8,20

voor

van

20% KORTING

Actie geldt t/m 25 juli 2020. Vraag naar de voorwaarden.

OP VLOEREN

NIEUW ADRES!

ZOMERAANBIEDING 
LARGE KAMADO 
€649,00 INCL. BTW
(OP = OP)

BESTEL EN MAAK 
KANS OP EEN 

WORKSHOP VOOR 
4 PERSONEN BIJ 

BUSSEL EVENTS IN 
SAMENWERKING 

MET CLUBSTEAKS.

NEEM CONTACT OP, 
VERMELD #ZOMERKRANT
 BIJ UW BESTELLING EN 
WIJ BEZORGEN HEM BINNEN 
5 WERKDAGEN BIJ U THUIS!

KAMADO GRILLS BV | WWW.KAMADOGRILLS.NL
REVALSTRAAT 18 | 7418 BJ DEVENTER | T: 0570 – 75 80 50 

KAMADO – ONDERDELEN – ACCESSOIRES – SMOKE & WOOD
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Een mooi 
gezegde is 

barbecue kent 
geen tijd 

alleen 
gezelligheid.

Bakker Gerrits 
De kracht van lokale samenwerking zit hem in de korte lijntjes. Als 

iemand een idee heeft voor een nieuw product, dat past bij zijn/
haar bedrijf, dan is het makkelijk overleggen. Een paar voor-
beeldjes zijn zo gemaakt en kunnen snel geproefd en beoor-
deeld worden. Zo ontstaat er dan weer een lekker en bijzonder 
broodje of gebakje! Voor verschillende horeca bedrijven in de 
omgeving maken wij speciale broodsoorten, die zij als lokaal 

product op hun kaart hebben staan. Zo bakt Echte Bakker Gerrits 
in Wilp en Lieren met een heel team voor elk wat wils!

Zuivelhoeve
Wij zetten liefde en pasie in voor echt lekker 
en gezond en lokaal eten.

Camembert op de BBQ 
Bereidingswijze
Beleef een unieke smaaksensatie 
met Camembert van de barbecue! 
Stap 1 Maak een kruisvormige 
insnijding in de Camembert en 
steek in het midden een takje roze-
marijn. Stap 2 Versnipper de overige 
rozemarijn en snij de gedroogde abri-
kozen in stukjes. Stap 3 Wikkel het doosje 
Camembert zonder deksel in aluminiumfolie en plaats deze 
op de barbecue tot de kaas voldoende zacht is.Stap 4 
Open de korst van de Camembert en bestrooi deze met 
de fijngesnipperde rozemarijn en stukjes gedroogde abri-
koos. Dip met het stokbrood in de Camembert en smullen 
maar! Eet smakelijk!
Ingredienten
1 Camembert Le Rustique in doosje, 2 takjes rozemarijn, 
handvol gedroogde abrikozen, stokbrood. Kijk voor meer re-
cepten op www.kaas.nl

Kamado Grills 
‘De kamado is de ultieme kooksensatie!’ in het kort is het 

een zeer veelzijdige, op houtskool gestookte, keramische 
BBQ die gebruikt kan worden om ‘low & slow’ gerech-
ten te garen, te grillen, op hoge temperatuur pizza’s 
te maken en te roken, stoven, bakken en braden. Het 
keramiek werkt isolerend en houdt de warmte goed 
vast. De temperatuur kan vrij eenvoudig gereguleerd 

worden door luchtschuiven open en dicht te doen. Het 
ultieme verlengstuk van uw keuken! Met Kamado Grills 

BV in Deventer bieden wij reeds 8 jaar een uitgebreid as-
sortiment kamado modellen en toebehoren voor deze totale 

kookbeleving. De afgelopen jaren werken we met veel plezier sa-
men met Ton van Bussel, die onze modellen gebruikt om altijd 
weer iets bijzonders te op tafel te toveren. Daarnaast zorgt hij er 
met zijn workshops voor dat ook u de technieken leert te beheer-

sen. www.kamadogrills.nl

Linthorst Culinair 
Linthorst Culinair werkt 
graag duurzaam en lokaal sa-
men daarom is voor ons Bus-
selevent een perfecte part-
ner. Een Bbq workshop of 
een feest met mooie stukken 
vlees en heerlijke vis op de 
bbq in onze mooie tuin doen 
we graag in samenwerking 
met lokale leveranciers en vak-
manschap. Als je opzoek bent naar 
een plek voor je feest of catering op je 
eigen locatie je bent bij Linthorst.nl aan het juiste adres. 
Kom in de weekenden gezellig een kijkje nemen in onze 
proeftuin aan de Rijksstraatweg 25.  

Clubsteaks
Assortiment volgens nieuwste sma-
ken en trends Clubsteaks stemt haar 
assortiment af op actuele trends. 
Denk aan foodsharing, gourmetten, 
tapas en natuurlijk de verschillen-
de soorten smaakvolle barbecues. 
Hiervoor heeft Clubsteaks naast de 
grotere delen vlees zoals ribeye, ba-
vette en picanha ook speciale barbecue-
pakketten ontwikkeld. Geliefd bij het hele 
gezin! Clubsteaks producten koopt u bij het proef-
lokaal aan de Molenallee in Wilp, online en bij diverse 
verkooppunten in de regio. Ga naar www.clubsteaks.nl 
voor meer informatie of om uw bestelling te plaatsen.

Oonk
Oonk, meer dan een boek en Primera al vanaf 

1959 een centrale plek in het centrum van 
Twello maar wel steeds met de tijd meege-
gaan een frisse winkel. Ook zijn wij al jaren 
een postnl-punt. Onze laatste aanwinst, pas-
foto-service en een kodak-fotokiosk zal van-

af augustus beschikbaar zijn. Ook op lokaal 
ondernemersgebied vullen we elkaar goed 

aan. Als u voor de komende zomer inspiratie wilt 
opdoen met producten van Twellose winkeliers van 

deze pagina hebben wij prachtige receptenboeken in de 
winkel. Mocht u iets zoeken wat wij niet hebben? Dan bestel-
len we het voor u en brengen het eventueel bij u thuis met onze 
nieuwe e-bike (van profile hafkamp, ook een lokale winkelier)

Ton van Bussel van Busselevents 
stimuleert lokale samenwerking
Toen ik 2 jaar geleden ben begonnen met het opzetten van busselevents en  het geven van Barbecue 
workshops en catering ben ik bewust gaan zoeken naar lokale samenwerking

Doordat je lokaal bezig bent kun je elkaar 
makkelijker bereiken en afspraken maken.
Voor mijn catering heb ik samenwerking 
gezocht met Buurman Vleesch & Vis, van 
Hees groente en fruit , de Zuivelhoeve , 
boekhandel Oonk in Twello, Bakkerij Ger-
rits en Clubsteaks in Wilp en  Kamado 
grills in Deventer. 

Daarnaast heb ik de samenwerking ge-
zocht met Linthorst Culinair in Twello om 
daar mijn workshops en feesten te organi-
seren. Uitgangspunt is ook elkaars kwali-
teiten te ontdekken en te benutten en sa-
men te sparren omtrent veranderingen en 
vernieuwingen.

Samen met bovenstaande bedrijven geven 
wij graag wat culinaire invulling en tips voor 
een heerlijke barbecue. 

Enkele tips voor een geslaagde barbecue
Heb alles klaar staan voordat je gasten 
aanwezig zijn. Barbecue je op kolen, zorg 
dat je het vuur aan hebt want dat geeft 
vaak de meeste stress. Mijn ervaring is 
dat het feest vaak niet volgens planning 
verloopt raak er niet van in de war start 
op tijd, er zijn altijd gasten die op een la-
ter tijdstip arriveren. Start bijv. met een 
stokbroodje, met gerookte eiersalade,  of 
tomatensalsa, champignons Hierna kun 
je een groter gerecht bereiden. verse ge-
rookte zalm, samen met een garnalen 
spies. Vervolgens wat fingerfood. Bijv. ge-
vuld champignons, gevulde jalapeno pe-
pers met roomkaas, gevulde tortilla. Maak 
hierna weer een groter gerecht (grootstuk 
vlees, vis en tranceer dit voor je gasten) of 
steaks, gecombineerd met groente, sala-
des, pasta of roseval aardappels. 

Hierna kun je afsluiten met ijs met gegrilld 
fruit bijv. ananas, meloen, banaan, perzik. 
Wil je de gasten extra verrassen pas dan 
de wijn en bier aan bij de gerechten.

Tot slot
Het belangrijke is dat alles past bij je gas-
ten en je manier van leven als je het feest 
wilt organiseren, en natuurlijk corona-
proof. Hierdoor kun je meestal terugkijken 
op een geslaagd evenement. Een mooi 
gezegde is barbecue kent geen tijd alleen 
gezelligheid.

www.busselevents.nl   

Van Hees al 35 jaar uw specialist voor groente 
en fruit met een hart voor lokaal ondernemen
Een verrassend lekkere afsluiter voor de bbq Ge-
grilde ananas: Wat heb je nodig? 1 ananas // snij 

deze in de lengte in 8 parten. Marineer deze met 
een marinade // honing // iets thijm en limoen. Let 

op : niet te heet op de bbq en af en toe een klein beetje 
marinade erover gieten

Buurman Vlees & Vis elke keer verrassend iets nieuws een begrip 
in lokale samenwerking met ondernemers en verenigingen

Culinaire tip van de bbq Citroenlamsbout 4 pers

Ingrediënten
• 1 lamsbout • 2teentjes knoflook • 1tl  paprikapoeder • 

1el  verse tijm 
• 80ml citroensap • 82ml olijfolie • 2 citroenen

Instructies
• Marineer een dag van te voren de lamsbout in een 
marinade van de fijngeperste knoflook, paprika-
poeder, verse tijm, 40 ml citroensap en 40 ml olijf-

olie. • Haal de lamsbout een half uur voor het grillen 
uit de koelkast en laat op kamertemperatuur komen.• 

Verwarm de barbecue voor op 180°C en richt in voor de 
indirecte methode. • Gril de bout eerst 10 minuten aan de ene 

kant aan boven het directe gedeelte en dan de andere kant ook voor 
10 minuten. • Leg nu de lamsbout op het indirecte gedeelte en gaar 
tot je een kerntemperatuur van 54°C. Haal de bout van de barbecue 
en laat deze losjes onder aluminiumfolie 10 minuten rusten. • Zet 
de pan op de barbecue en voeg een scheut olijfolie erin. • Trancheer 
de lamsbout 

Heerlijk van de lammeren van onze eigen worstmaker 
Erwin uit het natuurgebied ’t Reggedal te enter, puur 

natuur dat proef je.
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Overnachten 
met een 
gouden randje
Waarom naar het Buitenland 
als er in Voorst leuke 
accommodaties te vinden 
zijn. Hier hebben wij ze voor 
jou op een rijtje gezet.

EmpeKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein Amsterdam

Bed & Breakfast en Vakantiewoningen 

Kijk voor meer informatie over deze accommodaties 
op bezoekvoorst.nl

Cottage Bussloo 
Grotenhuisweg 51 Wilp 
cottage-bussloo.nl

De Nyenbeek
Nijenbeekseweg 20 Voorst 
nyenbeek.nl

Het Hunderen 
Hunderenslaan 7 Twello 
huishunderen.nl 

Yogahuis Twello 
Kruisvoorderweg 18 Twello 
theyogahouse.nl

De Ruiterkolk 
Quabbenburgerweg 23 Terwolde 
ruiterkolk.nl 

B&B Landgoed Matanze 
Deventerweg 10 Terwolde 
matanze.nl

Sistazz B&B  
Zandwal 1 Voorst
hofstededemiddelburg.nl 

Stay at Stegeman
H.W. Iordensweg 52 Twello
stayatstegeman.nl

Klein Kruisvoorde
Kruisvoorderderweg 20 Twello
kleinkruisvoorde.nl

B&B Klein Dernhorst
Dernhorstlaan 19 Twello
kleindernhorst.nl

Kafoep Bed & Breakfast 
Kafoepstraat 3 Voorst 
kafoep.nl

Vakantiewoning Meermuiden
Meermuidenseweg 5 Twello
meermuiden.nl

B&B Klaverweide
Oysedwarsweg 4 Wilp
klaverweide-bedandbreakfast.nl

B&B De Aze
Quabbenburgerweg 11 Terwolde
deaze.nl

B&B Het kleine Landshuis
Lochemsestraat 22 De Vecht/Terwolde
hetkleinelandshuis.nl

B&B De Linten
Broekstraat 26a Klarenbeek
bbdelinten.nl

‘T Broeckse Hof
Vorstersweg 3 Klarenbeek
broecksehof.nl

Vakantiehuis Bussloo
Kneuterstraat 22 Wilp
vakantiehuisbussloo.nl

B&B Mackenzieplaats
Mackenzieplaats 11 Wilp
mackenzieplaats.nl

B&B 123
Michiel de Ruyterstraat 20 Twello
bnb123.nl

‘t Hoge Bruggetje
Vijverweg 3 Klarenbeek
hogebruggetje.com

De Leigraaf
Leigraaf 65 Twello

B&B De Steenenkamer 
Warmoezenierstraat 8 Steenenkamer

B&B ‘Atelier Thierry’
Kervelstraat 40 Voorst 

Gastsuite en B&B De Bongerd
Binnenweg 1 Voorst

Campings, vakantieparken en hotels

Recreatiepark de Scherpenhof 
Bandijk 60 Terwolde

scherpenhof.nl
Vakantiehuisjes, Campingplekken en Glamping tent

Landgoedcamping De Lathmer
Lathmerweg 7 Wilp

campingdelathmer.nl 
Campingplekken en Houten tenten

Kampeerhoeve Bussloo
Grotenhuisweg 50 Wilp

kampeerhoevebussloo.nl
Camping- en Camperplekken, Camping Pods

Minicamping ’t Oegenbos
Zandenallee 5 Teuge

oegenbos.nl
Camping- en Camperplekken, Blokhutten

De Slaapfabriek
De Zanden 47 Teuge

deslaapfabriek.nl
Hotel met ontbijt

Vliegtuigsuite Teuge 
De Zanden 61B Teuge

vliegtuighotel.nl
Hotel 

Hotel Bussloo
Bloemenksweg 38 Voorst

thermenbussloo.nl
Hotel 

Taverne 
H.W. lordensweg 3 Twello

taverne-twello.nl
Hotel 

Minicamping Den Hoek 
Leemsteeg 23 Wilp 

denhoek.nl
Camping- en Camperplekken

Camping de Weerd’s Hertenboerderij
Middendijk 22Nijbroek

hertenboerderij.nl
Camping- en Camperplekken en Glamping Safari tenten

Minicamping de Polmate
Melkleenweg 4 Terwolde

campingdepolmate.nl
Camping- en Camperplekken en B&B

Hello Twello
Terwoldseweg 24 Twello

hellotwello.nl
Groepsaccommodatie en Campingplekken

Vakantiepark Nieuw Grapendaal
Ossenkolkweg 3 Terwolde
veluwsevakantiehuisjes.nl

Vakantiehuisjes en Campingplekken

Camping De Adelaar
Rijksstraatweg 49 Voorst

campingdeadelaar.nl
Camping- en Camperplekken

Natuurkampeerterrein De Haverkamp
Hooistraat 6 Voorst 

campingdehaverkamp.nl
Camping- en Camperplekken, Woodlodge en Camping Pods

De Weeltenkamp 
De Zanden 215 Teuge 

deweeltenkamp.nl
Recreatiewoningen, Campingplekken, Trekkershut en B&B

Minicamping de Hane
Kneuterstraat 38-42 Wilp 

minicampingdehane.nl
Camping- en Camperplekken

Boerderij de Kolke
Klarenbeekseweg 30 Voorst

dekolkevoorst.nl
Camperplaatsen
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TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP TE KOOP

TE KOOP

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT AANGEKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

TE KOOP

Bessenstraat 1 - DEVENTER

De Hoeven 10 - TWELLO

Mozartstraat 169 - TWELLO

Veenhuisweg 57 - TWELLO Molenallee 68 - WILP

Diepenbrockstraat 31 - TWELLO Mozartstraat 141 - TWELLO

Vraagprijs € 199.000 k.k.

Vraagprijs € 895.000 k.k.

Vraagprijs € 275.000 k.k.

Vraagprijs € 949.000 k.k. Vraagprijs € 450.000 k.k.

Vraagprijs € 319.000 k.k.

Wijkseweg 25 - TERWOLDE

Raccordement 117 - TWELLO

Zonnewende 135 - APELDOORN

Lichtenbergerlaan 22 - DIEPENVEEN

Twelloseweg 36 - TERWOLDE

Burg. van der Feltzweg 47 - TWELLO

Waterhoendreef 35 - TWELLO

Tuindorp 9 - TERWOLDE

Wijkseweg 9 - TERWOLDE

Veenhuisweg 55 - TWELLO

Cartesiusstraat 14 - DEVENTER

Grotenhuisstraat 16 - TWELLO Zonnenbergstraat 18 - 18A - WILP

Twelloseweg 41 - TERWOLDE

Raccordement 124 en 116 - TWELLO

Rijksstraatweg 131 - VOORST

Boltelaan 22 - DIEPENVEEN

Vraagprijs € 399.000 k.k.

WELKOM BIJ BIEZE MAKELAARS
WWW.BIEZE-MAKELAARS.NL

VERKOCHT VERKOCHT

Of het nu gaat om het kopen van je eerste woning of om een verhuizing: Je wilt het allemaal goed 
regelen. We adviseren je graag zodat je straks en in de toekomst goed zit met je hypotheek. Bij ons 
kun je altijd terecht voor advies over een hypotheek die het beste bij je past.

Hypotheek afsluiten?

Bel of mail ons voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek!
Hypotheken 0571 - 276202 | hypotheken@bieze-makelaars.nl | Veilingstraat 22 Twello
Makelaars 0571 - 274494 | twello@bieze-makelaars.nl | Veilingstraat 22 Twello 



de Voorster  | 11 ZOMER

Stap in en reis mee met de stoomtrein
Zomerstoom bij de VSM
Het is de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij VSM gelukt om ook deze zomer haar reizigers op 
een verantwoorde manier een heerlijk dagje uit te bieden. Op de meer dan 130 jaar oude Koningslijn 
beleeft de reiziger het indrukwekkende geluid van de stoomfluit, de stoomontwikkeling en de trek-
kracht van de machtige stoomlocomotieven. De nostalgische treinreis voert over een van de mooiste 
stukken van de Veluwe tussen Beekbergen en Dieren. Het station in Beekbergen vormt het kloppend 
hart van dit levende museum. Hier bevindt zich het historische stoomdepot met een omvangrijke 
collectie historisch spoormaterieel. Een bezoek meer dan waard!

De VSM zet u in beweging
Vanaf zondag 12 juli tot en met zondag 30 
augustus rijdt de VSM stoomtrein als bij-
zondere attractie door het afwisselende 
Veluwse landschap. Op alle dagen, behalve 
zaterdagen brengen om 10:00u en 13:30u 
de stoker en de machinist hun machtige 
machine onder stoom voor en unieke en 
nostalgische belevenis. Zodra de hoofdcon-
ducteur in het stationnetje van Beekbergen 
het vertreksein geeft, gaat de trein met veel 
gesis en gestamp op weg naar Dieren. De rit 
voert langs Loenen en Eerbeek door het af-

wisselende Veluwse landschap, dat in rus-
tig tempo voorbijtrekt. Ook klinkt onderweg 
regelmatig de stoomfluit van de locomotief 
om het wegverkeer te waarschuwen. Tij-
dens de rit over dit deel van de Koningslijn 
ontdekken de reizigers nog veel meer op-
merkelijke zaken die bij het vroegere reizen 
per trein hoorden. Meer informatie over de 
rijdagen vindt u op de website www.stoom-
trein.org

Verken het stoomdepot
Nadat de trein vanuit Dieren weer terug is bij 

het beginpunt Beekbergen, wacht daar de 
bezoekers nog een belevenis: het imposante 
stoomdepot van de VSM!
In de loop van vele jaren is een imposante 
verzameling opgebouwd, waaronder vele 
oude stoom- en diesellocomotieven, histori-
sche rijtuigen en goederenwagens. Een groot 
deel daarvan is van dichtbij te bewonderen in 
het historische stoomdepot in Beekbergen. 
De  vele bedrijfsvaardige locomotieven zijn 
de trots van de VSM-vrijwilligers, evenals de 
vele rijtuigen, zoals de ‘Oostenrijkers’ en de 
Nederlandse ‘Blokkendozen’. 

Het stoomdepot in Beekbergen is het hart 
van de VSM. Hier beleeft u van wel heel 
dichtbij de grootte van de vele opgestelde 
locomotieven, de draaischijf, een kolen-
kraan, de waterkolommen en diverse sein-
palen. Maar ook het sfeervolle oude stati-
onsgebouw uit de begintijd, compleet met 
authentiek ingericht stationskantoor. Hier 
vindt u ook een restauratie en een gezellig 
terras met uitzicht op het stoomdepot en 
het station.

Veel meer informatie
Als extra service is er voor elk gezel-
schap dat de treinreis met de stoom-
trein maakt, een gratis exemplaar van 
De StoomCourant. Deze nostalgisch 
vormgegeven krant staat boordevol in-
formatie over de VSM, het gebied waar 
de stoomtrein door heen rijdt en nog 
veel meer! Uniek is de mogelijkheid voor 
jong en oud,  om de krant tot leven te 
laten komen met app op een mobiele 
telefoon. Je zou bijna vergeten uit te 

stappen. De StoomCourant is met recht 
een bewaar-exemplaar.

Veilig stomen
De VSM heeft er alles aan gedaan om in 
deze bijzondere tijden de stoomtreinritten 
en het depotbezoek  zo aangenaam moge-
lijk te maken. Zo is voor dit anders-dan-an-
dere dagje uit reserveren verplicht voor een 
rit met de stoomtrein. Dit kan heel eenvou-
dig via de website www.stoomtrein.org 
Verder gelden in de stoomtrein, in het 
stoomdepot en op het terras de landelijke 
regels ten aanzien van afstand houden en 
hygiëne. Zo zet de VSM voor u het sein toch 
nog op groen voor een heerlijk dagje uit op 
de Veluwe.

Stap in en reis mee!

Fiets- en wandelparadijs

De gemeente Voorst is een waar fiets- en 
wandelparadijs. Kilometers wandelpaden lig-
gen hier op je te wachten. Door bossen, langs 
weilanden, over een middeleeuwse dijk of 
langs de IJssel: in de gemeente Voorst kun je 
alle kanten op. Prachtige vergezichten ontdek-
ken, weidevogels spotten, picknicken op een 
bankje of boomstronk of een kop koffie op een 
boerenerf - met wel zeven klompenpaden in de 
gemeente beleef je de mooiste avonturen. Pak 
je liever de fiets? Ook dan kan je hier je hart 
ophalen. Of je nu kiest voor de oostelijke route 
langs hoogstamboomgaarden en monumen-
tale IJsselhoeven, of voor een meer westelijke 

route door agrarisch gebied met landgoede-
ren en opengestelde tuinen, het is – linksom 
of rechtsom – genieten geblazen. Krijg je niet 
genoeg van de IJssel en het IJssellandschap, 
ervaar de IJssel dan van dichtbij door met het 
Dommerholtsveer de IJssel over te steken. 
Vanaf hier kan je het Voorster landschap van 
de andere kant bekijken. Stap onderweg af 
om een verkoelend drankje te nemen of om 
streekproducten op boerenerven te kopen. 
Bekijk de tips voor gezellige restaurantjes in 
de minimap (middenin deze krant). Een over-
zicht van alle fiets- en wandelroutes vind je op:  
bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen.

Koe Knuffelen

Zoek je een uitje dat zorgt voor een onverge-
telijke ervaring waar iedereen nog lang over 
napraat? En een activiteit die voor zowel jong 
als oud onvergetelijk is? Maak dan kennis 
met koe knuffelen. 

Koe knuffelen is anders dan andere (groeps)
uitjes. Het is een bijzondere activiteit om met 
familie, vrienden of collega’s te doen. Het is 
het hele jaar mogelijk vanaf vier tot maximaal 
honderd personen. Ook individuele inschrij-
vingen zijn van harte welkom!

Vandaag de dag hebben we allemaal te ma-

ken met hectiek. Het woord moeten wordt 
daarom deze dag vervangen door mogen. Bij 
ons wacht je slechts één taak, namelijk alleen 
maar genieten. Onze lieve dieren zijn relaxt, 
lief en ze hebben een nieuwsgierig karakter. 
Ze hebben warme en oprechte aandacht voor 
je met een lichaamstemperatuur van maar 
liefst 39 graden.
Wij, Marien & Linda nodigen je van harte uit 
om te knuffelen met de lieve dieren. Koe knuf-
felen is een unieke beleving. Even lekker één 
dag offline en uit alle hectiek stappen, wie wil 
dat nou niet?! Het is bewezen dat de hartslag 
van de koe een ontspannen effect heeft op de 
mens. Kortom ga lekker een hele dag of een 
deel van de dag op pauze in een landelijke 
omgeving en doe niets anders dan ‘koemu-
nicatie’. Even lekker genieten van de rust en 
laad op met alle persoonlijke aandacht van 
de dieren en prachtige natuur.
Koe knuffelen is er in alle soorten en maten. 
Je bent verzekerd van een bijzondere erva-
ring rijker. Laat je lekker verrassen! Je kunt 
kiezen uit vijf verschillende koeknuffel moge-
lijkheden. Als je speciale wensen hebt, ver-
nemen wij dit ook graag. Ook is het leuk om 
cadeau te doen. Wij denken met alle plezier 
mee voor een onvergetelijke dag.

https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen
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Torenbosch 66
7391 CA  Twello

(0571) 27 27 87
info@eckhuys.nl

www.eckhuys.nl
 @eckhuysmakelaarsWWW.ECKHUYS.NL

Raccordement 59 Twello

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Rembrandtstraat 25 Twello

TE KOOP

Van Spiegelstraat 5 Twello

vraagprijs € 300.000,- k.k.

TE KOOP

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK 
EN BLIJF OP DE HOOGTE!

Neptunus 27 Twello

TE KOOP

Nieuwe Veldjes 15 Twello

VERKOCHT

BENIEUWD NAAR 

DE WAARDE VAN 

JE EIGEN WONING?

Wij komen graag langs!

vraagprijs € 409.000,- k.k. vraagprijs € 535.000,- k.k.

Eckhuys is een laagdrempelig makelaars kantoor. 

Bij ons kom je binnen in een open ruimte en 

heb je direct persoonlijk contact met onze 

medewerkers. Een waarde bepaling van uw 

woning is altijd gratis. 

GA JE IN EEN NIEUW TE 
BOUWEN WONING WONEN?
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Een visrijke zomer in het IJsselgebied
Zomer 2020, een heel andere zomer dan voorgaande jaren. Het coronavirus beperkt ons. We zijn zo-
veel mogelijk thuis, waardoor de behoefte om naar buiten te gaan steeds groter wordt. Gelukkig kan 
en mag dat en hebben veel mensen de afgelopen tijd hun uitvlucht gezocht langs de waterkant. Vis-
sen is een leuke sport die de afgelopen maanden in heel Nederland weer is opgepakt of is ontdekt. 
Ook langs de IJssel weet menigeen zijn of haar stekje wel te vinden om heerlijk in de natuur te kun-
nen ontspannen en te genieten. Vooral in deze coronatijd is vissen dé manier om even je hoofd leeg 
te maken en tot jezelf te komen.

De IJssel
Vanaf Arnhem tot aan het Ketelmeer kronkelt de 
IJssel zich een weg door het landschap langs 
oude Hanzesteden, graslanden en natuurge-
bieden. Vroegere meanders van de IJssel, zo-
als het gebied Cortenoever bij Brummen en de 
Rammelwaard en Voorsterklei bij Voorst geven 
het landschap een reliëfrijk karakter. In de ui-
terwaarden van de IJssel vinden onder meer 
de kolgans, zwarte stern, kievit en grutto een 
belangrijk broed- en foerageergebied en ook de 
bever heeft her en der zijn plekjes gevonden. 
Met een beetje geluk zie je soms lepelaars of 
een visarend. Niet alleen voor natuurliefheb-
bers, maar zeer zeker ook voor sportvissers is 
de rivier de IJssel de parel van Oost-Nederland. 

Vissen is voor iedereen
Of je nu jong of wat ouder bent, ervaren of be-
ginner, vissen is voor iedereen. Vissen is leuk, 
het geeft je ontspanning, maar ook de span-
ning of je wat vangt of niet. Vissen in de IJs-
sel is anders dan vissen in stilstaand water. De 
IJssel is met haar verschillende waterstanden 

een dynamische rivier, die veel invloed heeft 
op vis en vangst. Bij een hogere waterstand 
staat er meer stroming en is het lastiger voor 
witvis om hun kostje bij elkaar te scharrelen. 
Roofvis zoekt daarentegen juist de stroming op 
om daar hun soortgenoten te belagen die in de 
problemen komen en een gemakkelijke prooi 
vormen. 

Materialen en vissoorten
Ga je in de IJssel vissen met een vaste hengel 
met dobber, zoek dan een rustig kribvak op. 
Vooral in de vroege ochtend kun je in de oe-
verzone of in het langzamer stromende deel 
net achter de krib succesvol vissen op voorn of 
winde. Later op de dag kun je de vis iets meer 
richting de stroomnaad verwachten.
Wil je barbeel of brasem vangen, gebruik dan 
een stevige feederhengel met een loodvrije 
voerkorf van minimaal 100 gram. Je vist daar-
bij zonder dobber en brengt regelmatig voer op 
je stek middels de voerkorf. Aanbeten zie je di-
rect aan je hengeltop. Deze manier van vissen 

geeft veel actie in een stromende rivier zoals de 
IJssel. 
Ook voor de struinende roofvisser biedt de 
IJssel volop mogelijkheden! Werpend met een 
spinhengel vanaf de kant of de kribkoppen 
maak je snel kans op een mooie snoekbaars 
of sterke snoek. Probeer ook eens om in de 
schemering met klein kunstaas hoog en snel 
door de stroomnaad te vissen. Op mooie zo-
meravonden is de kans op een flinke roofblei 
dan groot!

Vissen doe je zo!
De IJssel biedt voor elke visser uitstekende en 
gevarieerde vismogelijkheden. Met meer dan 
30 vissoorten is er altijd wel een type visserij te 
bedenken die bij jou past. Ben je op zoek naar 
goede tips en informatie over materialen en 
aassoorten voor verschillende typen visserijen, 
doe dan de gratis online spoedcursus “Vissen 
doe je zo!” op 
www.sportvisserijnederland.nl/vissen-doe-je-
zo.

VISpas
Om te mogen vissen in de IJssel heb je wel 
een VISpas nodig. De VISpas is eveneens je 
lidmaatschap van een hengelsportvereniging. 
Je kunt de VISpas online aanschaffen via www.
vispas.nl. Daarnaast kun je via de websites van 
lokale hengelsportverenigingen fysieke ver-
koopadressen vinden voor de VISpas. Een al-
ternatief is de federatieve weekvergunning van 
Sportvisserij Oost-Nederland voor het vissen 
met één hengel en door de minister aangewe-
zen aassoorten, zoals maden, brood of deeg. 
Roofvissen is niet toegestaan met de weekver-
gunning.

Heb je eenmaal een mooie visstek gevonden, 
let dan wel op de toegang. Ook in de omgeving 
van Voorst en Gorssel zijn er natuurgebieden of 
graslanden waar je (tijdelijk) niet mag komen. 
Daarnaast is op enkele plekken het looprecht 
voorbehouden aan leden van lokale hengel-
sportverenigingen. Dit staat doorgaans aange-
geven met borden. 

Een visrijke zomer gewenst!
Sonja van der Kooi

Foto:Grijs Groen Advies & Media.

Mooie viswaters in de gemeente Voorst
Vissers kunnen in meerdere wateren in de gemeente Voorst naar hartenlust vissen. Henk van Til, 
enthousiast visser van kinds af aan en jaren lang bestuurslid geweest van hengelsportvereniging 
“Voorst”, vertelt enthousiast over het viswater in de gemeente. “Waren het vroeger vooral mannen 
die visten, tegenwoordig zitten ook veel dames ook aan de waterkant.

De Gelderse IJssel
Heerlijk vertoeven is het aan de Gelderse IJs-
sel waar behalve in de natuurgebieden, overal 
gevist mag worden. Er kan o.a. gevist worden 
op vorens, brasems, bandeel en snoekbaars. 
Het vissen wordt medebepaald door de stro-
ming veroorzaakt door het scheepsverkeer. 
Door de boeggolf trekt het water weg, waar-
door de vis zich verplaatst. Een uitdaging 
voor de visser in deze prachtige rustige uiter-
waarden. Op de locaties “Gelders Hoofd” en 
locatie “Nijenbeek” hebben alleen leden van 
de vereniging recht van overpad.  

De Mulderskolk
De Mulderskolk is volgens Henk het 

mooiste viswater. Helaas kan hier door 
de grote hoeveelheid eendenkroos alleen 
gevist worden met wind. Het visbestand 
alhier staat bekend als goed. Vissen kan 
hier in aller rust en op beschutte plekken. 
Mulderskolk is te vinden in het landgoed 
Beekzicht aan de Rijksstraatweg 42 te 
Voorst.

De Voorsterbeek
In de Voorsterbeek kan naast de voren, de 
brasem o.a. ook de baars gevangen wor-
den. Een water met weinig stroming. De 
stroming neemt toe wanneer na regelval 
water afgepompt wordt. De Voorsterbeek 
is te vinden op de Voorsterklei. Kasteel 

Nijenbeek ligt aan de oever. Hier geldt dat 
alleen leden recht van overpad genieten.

De Lage Leiding
De vissoorten zijn gelijk aan die van de 
Mulderskolk en de Voorsterbeek.
De Lage Leiding bevindt zich tussen het 
gemaal en de Oude IJssel.

“Vis” interesse
Informatie is te vinden op de website van 
de bijna 70 jarige hengelsportvereniging 
“Voorst”: hsvvoorst.mijnhengelsportver-
eniging.nl  
Hier kunt u ook online vergunningen ver-
krijgen.

http://www.vispas.nl
http://www.vispas.nl
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Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 27 33 77
info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl

Naam: 

Adres: 

PC/Plaats: 

Tel. nummer(s): E-mail: 

Met Van den Belt Makelaars houdt u het hoofd koel!

Bent u nieuwsgierig naar de huidige waarde van uw huis?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

U kunt deze bon opsturen naar 
of inleveren bij:

Voor de doe-het-zelver en professional 
Verkoop Service Veluwe VSV 
speelt in op klimaatverandering

Koppelstraat 4 | Twello | 0571 - 794 514 | www.v-s-v.nl
Verkoop Service Veluwe BV

TWELLO.- In het bedrijf  aan de Koppelstraat 4 te Twel-
lo en bekend onder de naam Verkoop Service Veluwe 
(VSV), is het voor de doe-het-zelver en de profession-
al een waar walhalla om te vertoeven. Voor elke klus, 
groot of  klein, kan men hier uitstekend terecht. Niet al-
leen voor de beoogde materialen maar ook voor (tech-
nische) oplossingen is men hier aan het juiste adres. Er 
wordt meegedacht, hiervoor staat er een terdege vak-
kundig team van medewerkers klaar. Goede producten 
tegen scherpe prijzen dat is waas VSV voor staat.

Groot scala aan producten
Alle benodigde producten voor b.v. een duurzaam 
EPDM dak standaard uit voorraad leverbaar. Ook de 
speciale isolatiematerialen kunnen eventueel bijge-
leverd worden. EPDM is een rubberfolie dat een du-
urzaam alternatief  is voor platte of  hellende daken, in 
plaat van bitumen, dakleer of  singels. Het is een rub-
ber dat altijd elastisch blijft, en een leven lang meekan. 
 
Klimaatverandering
Het klimaat verandert, hierdoor krijgen we steeds vak-
er te maken met extreme droogte en hitte. Door het in-
stalleren van beregeninginstallatie(s) worden planten 
en gazon op de juiste wijze van water voorzien. VSW 
biedt hiervoor een ruim assortiment aan professionele 
pompen en bijbehorende materialen. Complete tuin-
beregeningsets (computer gestuurd) zijn er in tal van 
varianten te verkrijgen. Topmerken als KIN, Rainbird 
en Ebara zijn in verschillende uitvoeringen te verkrij-
gen, 500 Watt, 750 Watt en 1000 Watt. Grote voordelen 
van deze merken zijn de geruisloze werking en een laag 
elektriciteit verbruik. De sproeicomputers zijn uit voor-
raad leverbaar.

Ondergrondse opslag
Ook ondergrondse regenwater opslagtanks van 3000 
t/m 15000 liter kunnen door VSV geleverd worden. Ex-
tra platte uitvoering geschikt voor hoge grondwater 
standen type Platin. Inmiddels is er al een aantal ge-
leverd aan regionale bedrijven, o.a. bij Kinderboerderij 
Laag Buurloo in Apeldoorn. Hier worden de toiletten nu 
volledig gespoeld met regenwater en er dus geen kost-
baar drinkwater meer wordt gebruikt.

Hemelwaterafvoer, 
PVC buizen en hulpstukken 
Afwatering zal zeker in de toekomst een grote rol gaan 
spelen. De grote extremen in het weer maken het 
noodzakelijk daar tijdig op in te spelen. Het uitgangspunt 

hierbij is dat de klant alleen die materialen hoeft af  te 
nemen die hij nodig heeft. Maar ook voor Tuinslangen en 
Snelkoppelingen, Beregening en Dompelpompen,  Ger-
eedschap en bevestigingsmaterialen is men bij VSV aan 
het juiste adres.

De webwinkel
De webwinkel STUNTZAAK.NL (voor particulieren) 
biedt een zeer groot en divers assortiment met veel 
artikelen op voorraad. Alle artikelen van goede kwal-
iteit tegen messcherpe prijzen. Optimale flexibiliteit, 
service en klantvriendelijkheid. Dit alles met het doel 
om de klanten hiervan te laten profiteren zodat deze 
klanten steeds weer terug zullen keren. .
‘’Wij combineren in onze strategie de ouderwetse 
manier van verkoop vanuit ons magazijn in Twello (ti-
jdens onze ruime openingstijden staat de koffieau-
tomaat altijd klaar) met de nieuwe methoden die inter-
net ons bieden. Je kan via onze webshop alle artikelen 
bestellen op het tijdstip dat jou het beste uit komt, je 
kan gelijk via iDeal betalen, je kan kiezen voor pakket-
verzending, bezorgen op speciaal adres of  voor het 
zelf  ophalen in Twello,’’ aldus Henk Nikkels.

Ruime openingstijden
Tijdens de openingstijden kan een 
ieder vrijblijvend naar binnen lopen. 
Op werkdagen is VSV geopend van 
07.30 uur tot 17.00 uur en op zater-
dag van 08.00 uur tot 12.00 uur. 
Meer info is te vinden op 
www.stuntzaak.nl en/of  
www.v-s-v.nl of  telefo-
nisch 0571 794514.

Als we weerkundigen mogen geloven dan krijgen we 
steeds meer te maken met grote extremen in het weer. 
Warme en vooral droge zomers en natte winters zullen 

toenemen. Bij het bedrijf  VSV speelt dit ook en verdiept 
men zich met name op een goede aanpak van dit 

probleem. Voor deze regio, waar velen de beschikking 
hebben over een (flinke) tuin, gaat het beregenen een 

dusdanige rol spelen dat op tijd handelen geen overbo-
dige luxe is. VSV is al geruime tijd bezig om hierop in te 
spelen middels het leveren van beregeningsapparatuur 

en de daarbij behorende materialen. 
VSV is leverancier van uitstekend bekend staande 

merken op dit gebied zoals KIN, Ebara en Rainbird. Ook 
voor een goede en juiste aanpak van een beregening-

splan is men hier aan het juiste adres.
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Unieke boomstamtafels en klompen
In de eeuw oude stoomhoutzagerij aan de Wilpse dijk worden van boomstammen klompen en boom-
stamtafels vervaardigd. De dikte en de grootte van een gewenste boomstamtafel bepaalt u zelf. In 
de klompenmakerij worden klompen ambachtelijk op maat gemaakt. Wensen worden hier vervuld.

Unieke historische productieprocessen
Ben Berends, voorzitter van Stichting Stoom-
houtzagerij Wilpsche Dijk, vertelt dat ruim 
70 vrijwilligers zich inzetten voor het be-
houd van ambachtelijke houtbewerking in 
de stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk. In de 
oudste klompenmakerij van Nederland en 
in de houtzagerij worden unieke historische 
productieprocessen in stand gehouden. In-
dustrieel erfgoed wordt behouden en onder 
de aandacht gebracht.

Een stuk boomstam wordt een klomp
Twello, bekend als “Klompendorp”, kende 
vroeger meerdere klompenmakerijen. In 2015 
vraagt de Stichting aan Bertus Roesink om 
met zijn klompenmakerij naar de houtzagerij 
te komen. Het op traditionele ambachtelijke 
wijze klompen vervaardigen wordt daarmee 
in het Klompendorp in ere hersteld. De ruim 

tachtigjarige Bertus leidde 
enthousiast al meerdere vrij-
willigers op tot ambachtelijke 
klompenmaker. Allen behaalden het 
“bewies van kunn’nen”. Klompen wor-
den in iedere maat vervaardigd en kunnen in 
de  klompenmakerij besteld worden.

Een boomstam wordt boomstamtafel
De specialiteit van de houtzagerij is het ver-
werken van boomstammen tot boomstam-
tafels, die in elke dikte en grootte besteld 
kunnen worden. Hier kunt u in het bezit ko-
men van een unieke tafel. Boomstammen 
werden vroeger met de boot over de IJssel 
aangevoerd. De Bolwerksmolen aan de IJs-
sel werd als opslagloods gebruikt. Nu wor-
den de boomstammen op eigen terrein in een 
droogloods gedroogd waarvan er in de toe-

komst meerdere gebouwd zullen worden.  
De houtzagerij beschikt over zaagmachines 
met enorme zagen die boomstammen tot 
elke gewenste dikte en grootte verwerken. 
Na het zagen van twee stammen dienen de 
zagen geslepen te worden. Dit gebeurt ter 
plekke door vrijwilligers die dit vak beheer-
sen. U kunt er zelfs een boomstamblad als 
kunstwerk aan de muur zien hangen.

Excursies in museale omgeving
Op afspraak laten vrijwilligers graag zien hoe 
er op vakkundig ambachtelijke wijze boom-
stamtafels en klompen vervaardigd wor-
den. Het verwerken van de stammen tot de 
gewenste dikte en lengte wordt gedemon-
streerd in de houtzagerij. Ook het verdere 
proces krijgt uitleg.  In de Klompenmakerij 
wordt u op gepassioneerde wijze verteld en 
gedemonstreerd hoe er van een stuk hout 
ambachtelijk een klomp gemaakt wordt. Een 
excursie is zeker een aan te raden uitje in 
deze regio.

Toekomstwensen 
Ben Berends: “Een grote museale waarde 
geven aan cultureel erfgoed.” De geschie-
denis van de zaagenergie laten zien.”  Een 
stoommachine uit 1901 is gekocht en krijgt 
straks een prachtige plek in een gereno-
veerd stoomgebouw. Alwaar er vanaf een 
balustrade bewonderend naar gekeken kan 
worden. Droogloodsen en een kistenmakerij 
zullen bijgebouwd worden. De hal, waar de 
boomstamtafels worden vervaardigd, wordt 
enorm vergroot. De zagerij/klompenmakerij 
wordt op dit moment reeds als monumentale 
gebouw in ere hersteld. Een ontvangstruimte 
en ateliers voor kunstenaars zullen toege-
voegde waarde geven. Het Klompenpad zal 
in de toekomst vele wandelaars langs de 
houtzagerij voeren. De gemeente en de pro-
vincie zijn enthousiast. Subsidies werden 
verleend. Doch er is nog veel geld nodig. 
Met de aanschaf van een boomstamtafel of 
klompen wordt uw wens vervuld en draagt u 
een steentje bij aan het verwezenlijken van 
onze toekomstwensen”, aldus Ben.

Interesse?
Meer willen weten over de ontwikkeling van 
de zaaghistorie, interesse in een boomstam-
tafel of altijd al graag op klompen willen lo-
pen dan is een bezoek aan de Stoomhoutza-
gerij aan de Wilpse dijk bij de verkeerslichten 
onder aan de brug naar Deventer een aan-
rader.

Excursies op afspraak. 

Meer informatie op website 
www.wilpschedijk.nl

Piet Zoomers mode Mall 
In de Piet Zoomers mode Mall in Wilp is een oase 
aan ruimte om heerlijk te kunnen winkelen op een 
oppervlakte van ruim 5.000m2. 

Hier vindt u dames- en herenmode, 
schoenen, woonaccessoires en een 
ruime brasserie. Altijd zijn er leuk ge-
prijsde aanbiedingen en op dit moment 
is de uitverkoop begonnen. Er wordt 
een verantwoord deur- en hygiënebe-
leid gehanteerd. De aantallen bezoekers 
worden gemonitord door een teller. Een 
stoplicht geeft aan of u verantwoord 
kunt winkelen of even moet wachten tot 
er weer ruimte is. Er zijn dus duidelijke 
voorzorgsmaatregelen getroffen zodat 
je in een veilige omgeving je outfit voor 
de zomer, het terras, de vakantie en 
vele mooie dames- en herenaanbiedin-

gen kunt komen shoppen. Enthousiaste 
mode adviseurs staan klaar, om je op 
gepaste afstand, van advies te voorzien. 
Daarnaast wordt in de modemall gebruik 
gemaakt van afpas-schermen.

 

WIJ HEBBEN 
5.000 M2

WINKELVLOER

ALLE RUIMTE OM 
VEILIG TE SHOPPEN

U KUNT BIJ 
ONS GRATIS 
PARKEREN

RUIM 250 
PARKEERPLAATSEN

WIJ ZIJN
ELKE ZONDAG 

OPEN

VAN 12.00 UUR
TOT 17.00 UUR

DE MOOISTE 
LIFESTYLE 

ARTIKELEN

SFEERMAKERS 
VOOR THUIS

SHOP 
OOK EENS 

ONLINE

LAAT U EENS
VERRASSEN!

PIET ZOOMERS MODEMALL WILP  
5.000 M2 MODE & LIFESTYLE  -  RIJKSSTRAATWEG 38  -  0571 261 755

WWW.PIETZOOMERS.COM

KOM HEERLIJK & VERANTWOORD 
WINKELEN, LAAT U VERRASSEN!

MERKEN
UITVERKOOP
TOT50%
KORTING

STRIKT DEUR- 
EN HYGIËNE-

BELEID

CONFORM 
RICHTLIJNEN RIVM

MEER DAN 
150 TOP-
MERKEN

ZEER UITGEBREID
ASSORTIMENT

WIJ ZIJN 
ELKE AVOND 

OPEN

U BENT WELKOM 
TOT 21.00 UUR

U KUNT BIJ 
ONS GRATIS 

E-LADEN

ZOWEL UW AUTO 
OF UW FIETS

GENIET IN 
ONS FASHION

CAFÉ

VOOR ONTBIJT, 
LUNCH OF DINER
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Is uw tuin klaar voor de zomer?
Op zoek naar een hovenier om uw tuinwensen te realiseren? Onze ontwerpers denken 
graag met u mee! Naast de aanleg van nieuwe tuinen of tuinrenovaties verzorgen  
wij ook het  onderhoud op periodieke basis of op aanvraag. Zorg ervoor dat uw tuin  
klaar is voor een heerlijke zomer!

Geeft groen vorm.

TER RIELE B.V.
Hoofdweg 2
7382 BH Klarenbeek

T 055 - 301 17 43
E info@tterriele.nl
W www.tterriele.nl

HOVENIER | GROENVOORZIENING | CIVIELE WERKEN | BOOMVERZORGING | KWEKERIJ

the lessons

Dear past,

i am ready.

thanks for all

Dear future,

www.la-joy.nl | 0613701094
 lajoyfashionliving

 www.facebook.com/lajoyfashionliving.nl
Dorpsstraat 26B | 7391 DE Twello

La Joy Fashion & Living

Op 1 september 2020 
opent in Twello

Huur bij ons een kraam. 
Je krijgt je eigen persoonlijke 
barcode en prijsstickers. 
En wij verkopen jouw nieuwe, 
2e hands of DIY artikelen. 

Raccordement 127
7391 BX Twello

info@sjoppenbijveertje.nl

De leukste Jouw Sjop in mijn Sjop van de Stedendriehoek! www.sjoppenbijveertje.nl

Kijk op 
www.sjoppenbijveertje.nl 

voor alle voorwaarden.

VACATURE

Uw sollicitatie s.v.p. per mail naar: info@overmars-tuinenpark.nl | t.a.v. J. Overmars.

1e MONTEUR TUIN EN PARKMACHINES
 Opleiding MBO Tuin en Park machine techniek

 Ruime kennis van en ervaring met machines zoals professionele maaimachines, compact 

trekkers, aftakas en dieselaangedreven houtversnipperaars, transporters enz.

 Goede kennis van repareren van benzine en dieselmotoren, mechanische en hydraulische 

aandrijfsystemen, hydrauliek, elektrische en electronische systemen.

 In bezit van rijbewijs BE, mogelijk ook basis VCA.

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

NU OOK BIJ ONS VERKRIJGBAAR!
Elektrische transporters en brommobielen.

Voor meer informatie bel of kom langs

VANAF 

(INCL. BTW)
€10.600,- 
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Fruitkwekerij H. Klomp, 
de H van Henk, Hanny en Heerlijk  

Aan de rand van Twello ligt de fruitkwekerij 
van de fam. Klomp. Hier worden appels, pe-
ren, pruimen en natuurlijk kersen gekweekt.  
Dit familiebedrijf  heeft in 2005 de eerste 
kersenbomen aangeplant, waarna in 2008 de 
eerste kersen konden worden geplukt. On-
dertussen is het kersenareaal flink uitgebreid, 

want de kersen vinden gretig aftrek.  Ze heb-
ben zo’n 23 verschillende rassen staan, van 
de allervroegste tot de allerlaatste. Dat bete-
kent dat ze van half juni tot begin september 
kersen hebben.

De moderne kersenteelt maakt het mogelijk 

om gedurende een week of 10 een uitstekend 
product neer te zetten. Alle kersen zijn name-
lijk overkapt, d.w.z. een folie om regen tegen 
te houden, anders barsten de kersen, en een 
net om het vogeldicht te maken. Dus ze han-
gen lekker veilig onder de kap, daarom kun 
je ze net die paar dagen langer laten hangen 
zodat ze optimaal op smaak zijn. 

De kersenteelt is een vak apart.  Het begint al 
dat er pas in het derde jaar na het planten ge-
plukt kan worden. De kersen groeien namelijk  

op 3 jarig of ouder hout. Elke winter wordt er 
gesnoeid om de kersen zoveel mogelijk in de 
zon te laten hangen voor de smaak.  In het 
voorjaar als er nachtvorst is,  worden er grote 
kachels in de boomgaard gezet die warme 
lucht afgeven. Zo proberen ze de bloesem te 
beschermen tegen de vorst. Het plukken is 
ook een hele klus, kers voor kers wordt met 
de hand geplukt. Vroeger moesten ze met 
lange ladders de boom in, gelukkig is dat nu 
met de laagstam bomen niet meer nodig. 

Elk jaar organiseert de fam. Klomp een open 
dag om bezoekers te laten genieten van al 
het moois wat er groeit. Helaas kan dat dit 
jaar vanwege corona niet doorgaan. De ver-
koop van de kersen in de winkel gaat geluk-
kig gewoon 7 dagen per week door.

Ondertussen is het bedrijf ook aangesloten 
bij IJsselvallei Boert en Eet Bewust. Dit is 
een initiatief om de binding tussen burger en 
boer te versterken. Zo willen zij hun steen-
tje bijdragen om open en eerlijk te spreken 
over land- en tuinbouw en om de consument 
meer betrokken te maken bij de herkomst 
van ons voedsel. Betere en intensievere con-
tacten moeten leiden tot (meer) wederzijds 
begrip en waardering.

www.fruitkwekerijklomp.nl 
Kruisvoorderweg 4, 7391 TA Twello

Kruudmoes, een oud Gelders 
en Overijssels gerecht

Weetjes over kruudmoes
Op Boerderij Den hoek wordt in de zomer-
maanden kruudmoes gemaakt, een zeer ty-
pisch streekgerecht van de Veluwe en Salland. 
De basisbestanddelen zijn: Karnemelk, gort, 
grote blanke of blauwe rozijnen, spek ,worst en 
Kervel, die vroeger in iedere tuin stond bij men-
sen die kruudmoes kookten, aangevuld met 
bieslook, peterselie, brune berend is een harige 
muntsoort. Iedereen heeft zo zijn eigen recept.

Het is ontstaan zoals iemand van de oudheid-
kundige kring mij verteld heeft in het voorjaar. 
Er hing dan nog spek in de wimme (haken voor 
het bewaren van vlees aan de zolder). De melk 
werd zuur, en werd gekarnt tot karnemelk en 
de kervel begon weer te groeien. Gort had ie-
dereen wel in huis. Zo werd een voedzame 
maaltijd samengesteld, dat men ook mee kon 
nemen naar het hooiland. Het werd dan koud 
gegeten. Een van de alleroudste kant en klaar 
maaltijden. Om het extra voedzaam te maken 
werden er nog grote witte bonen aan toege-

voegd, pas later kwamen de grote rozijnen.

Er komen altijd veel verhalen naar boven als 
de Kruudmoes weer in onze boerderijwinkel 
staat. Wij verkopen het van mei tot september, 
afhankelijk van het weer.

De kruudmoes lukt het beste met echte boe-
renkarnemelk, waarmee je kan koken, zoals 
ze bij ons gemaakt wordt. Verder verkopen 
wij ook echte gort, die je moet weken en grote 
rozijnen.

Ook nieuwsgierig geworden naar de kruud-
moes, kom gerust langs om te proeven bij 
Boerderij Den hoek in Wilp-Achterhoek. 

Ik heb het recept van mijn schoonmoeder 
aangepast om een lekkere kruudmoes te ma-
ken die veel mensen op die van hun oma vin-
den smaken.

www.denhoek.nl

Zomer, de tijd voor 
hobby, ontspannen en 
lange zomeravonden

Hier hoort natuurlijk ook handwerken bij. 
Het zelf maken is ook deze zomer hele-
maal in, en natuurlijk doe je dat dan 
met mooie materialen die er volop 
zijn in dit seizoen. Fantasie garens 
in pastel kleuren en ook de multi 
kleuren garens zijn er in overvloed. 
Snel en eenvoudig een prachtig 
resultaat met garens met overlo-
pende kleuren. Voorbeelden staan 
hiervan genoeg in de patronen 
boeken voor de zomer. Niet alleen 
is breien helemaal in, maar ook ha-
ken is weer terug van weggeweest. 
Stola’s, sjaals en omslagdoeken zijn 
niet meer weg te denken uit het mode-
beeld en zelf gemaakte accessoires die 
het terras opvrolijken zoals kussens, lampi-
ons, lampenkappen enz. zijn snel gemaakt. 

Bij Voskamp Textiel heeft u keuze uit een ruime collectie haak- en breigaren, waaron-
der een gemerceriseerd katoenen garen in 110 kleuren, macramé garen in verschil-
lende kwaliteiten, prachtige gekleurde color cakes, gerecyclede garens en patronen 
voor gehaakte boodschappen tassen en de materialen voor de nieuwste haaktrend de 
klaparmband. 

Ook kan men in de winkel  terecht voor een ruime keuze doe het zelf materialen varië-
rend van bandjes, lint, knopen en handwerkmaterialen. 

Nieuwsgierig geworden? 
Een bezoek aan Voskamp Textiel in Voorst is zeker de moeite waard en ook voor vra-
gen en advies kunt u er terecht, kom gerust eens langs. 
Voskamp Textiel Rijksstraatweg 148 in Voorst Tel. 0575-501423 Facebook.Com/Vos-
kamp
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ALLE GETOONDE 
PRODUCTEN STAAN IN 

DE GROEN SHOWROOM!

ELEONORA
DRESSOIR HUDSON

Meubelplaats.nl heeft een unieke samenwerking met Groen Woning- en Projectinrichting, 
gevestigd aan de Snipperlingsdijk 50 te Deventer. Naast het grootste assortiment in 

raamdecoratie, vloeren, meubelstoffering en zonwering vind je bij dit echte Deventer bedrijf 
vanaf nu namelijk ook een grote collectie meubelen! Zo vind je er o.a. kasten, fauteuils en 

eetkamerstoelen van de bekende merken Eleonora, Dutchbone, BY-BOO en daarnaast 
ook enkele bankstellen van Sevn. 

BEN JE BENIEUWD?
hiernaast geven we je een kleine impressie, maar dit is slechts een 

fractie van het assortiment en tevens wisselt het assortiment regelmatig. 
Een bezoekje aan de showroom van Groen is dus zeker de moeite waard!

ONZE
MERKENGROEN WONING- EN PROJECT-

INRICHTING & MEUBELPLAATS.NL 
EEN UNIEKE SAMENWERKING!

ELEONORA
 VITRINEKAST GENÈVE 

SEVN 
BANK BUTTERFLY

ELEONORA
BANK VOGUE VELVET 

BEZOEK DE SHOWROOM VAN GROEN!
SNIPPERLINGSDIJK 50
7417 BK DEVENTER

VOLG ONS

Bowlen   Eten & Drinken   Vergaderen   Feesten

Blijf op de hoogte!
              @deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl

LUNCHEN, DINEREN, 
BORRELEN ÉN BOWLEN 

IS WEER MOGELIJK!

RUIM TERRAS 
MÉT SPEELTUIN, 
DAT IS IDEAAL!

GRATIS PARKEREN BIJ BEZOEK AAN DE BUITENSOCIËTEIT

Op
steenworp
afstand van

Deventer
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Landgoed Klarenbeek
Landgoed Klarenbeek, een industrieel erf-
goed, bevindt zich aan de Kopermolenweg 
16 in Klarenbeek. Zodra u door de poort 
binnenrijdt ervaart u een oase van rust en 
intimiteit. De omgeving en de uitstraling 
van de jarenoude fabriekspanden op dit 
eeuwenoude landgoed is uniek. Heeft u een 
ondernemend hart en liefde voor kunst, am-
bacht en natuur dan zult u zich hier zeker 
thuis voelen. Kunst en ambacht worden hier 
verenigd. De monumentale panden, waarin 
vroeger een koperslagerij en een sigaren-
fabriek waren gevestigd, zijn gerestaureerd 
met behoud van historische details. Het 
landschap bestaat uit bos, waterpartijen, 
moeras en grazige weiden ten behoeve van 
natuur en recreatie. De vele bomen zorgen 
voor vermindering van CO2 waarden.
De bij vriendelijke aangebrachte beplanting 
zorgt voor het in stand houden van bijen. 
Zo’n 13 bijenvolken van het zachtaardige 
Carnica ras bewonen de bijenstal. In de 
aanwezige moestuin worden cursussen ge-
geven. In de kunstgalerie vinden exposities 
plaats. Landgoed Klarenbeek, waar men 
kan vergaderen, getrouwd kan worden in de 
vroegere slijperij, overnachten in een bed en 
breakfast, exposities bezocht kunnen wor-
den, waar zich een deurenfabriek bevindt, 
meubels worden ontworpen en gerestau-
reerd. Waar gestreefd wordt om in harmo-
nie met de omgeving te werken en te leven. 
Het geheel is niet vrij toegankelijk. Het zo-
merpop-up restaurant is geopend van eind 
juli tot midden augustus op woensdag t/m 
zondag. Reserveren is noodzakelijk.

Landgoed Hunderen
Landgoed Hunderen bevindt zich aan de 
Hunderenlaan 7 in Twello. Oorspronkelijk 
was “Huize Hunderen” een Havezate. Het 
monumentale pand en het bijbehorende 
koetshuis stammen uit de 17de eeuw. Het 
pand en het erf geldt als een van de oudste 
plekken van Twello. De cultuurhistorische 
waarde is heel hoog. In de 19de eeuw is 
het huis ingrijpend verbouwd en kreeg het 
zijn huidige vorm. Het erf ligt deels langs de 
Fliert. De Fliert is een langzaam stromende 
beek, die wordt gevoed door kwelwater on-

der andere vanuit de zwemplas 
Bussloo. Het is een ecologische 
verbindingszone. Huis en omgeving 
hebben een landgoedkarakter dat met 
gericht beheer in stand gehouden en ver-
sterkt wordt. Op Hunderen groeit de brede 
orchis (orchideeënfamilie). In en bij het wa-
ter leeft de kleine modderkruiper, een be-
langrijk internationale vissoort, en de kam-
salamander. Vele bijzondere dagvlinders, 
libellen en waterjuffers vliegen er rond. Aan 
de westzijde bevindt zich een relatief jong 
gemengd loofbos, aan de westelijke kant 
worden de graslanden extensief beheerd 
ten behoeve van de ontwikkeling van blauw-
graslanden en andere schrale graslandty-
pen. Veel aandacht is er voor zichtassen en 
lanen. In 1970 werd het landgoed gekocht 
door de Stichting Het Geldersch Landschap. 
Huize Hunderen wordt momenteel bewoond 
door dementerende ouderen.

Landgoed de Poll
Huis “de Poll” is te vinden aan de Poll-laan te 
Voorst in de plaats Gietelo. Het omgrachte 
rechthoekige huis dateert uit de 16de eeuw. 
In de 18de en eerste helft van de 19de eeuw 
werden enige veranderingen aangebracht. 
Het huis behoort tot het landgoed de Poll en 
is van cultuurhistorisch en architectonisch 
belang.

Landgoed De Nijenbeek
Wandelend of fietsend kunt u tot op 10 me-
ter afstand van de ruïne komen. De ruïne 
werd in de 13de eeuw gebouwd als Donjon 
(verdedigingsburcht). Vanaf de 16de tot de 
19de eeuw werd erin gewoond. De Nijen-
beek bestond toen uit een kasteel met voor-
burcht. De ruïne ligt langs de IJssel in een 
fraai rivierenlandschap met grote natuur-
waarden. In de ruïne leven kwetsbare rode 
lijstsoorten waaronder diverse zeldzame 
vleermuizensoorten. De ruïne is voor kleine 
groepen gedurende een beperkte periode 
van het jaar op afspraak toegankelijk.

Landgoed Hartelaer
Dit landgoed is te vinden aan de Hartelaer 
in Twello. Hartelaer betekent laaggelegen 
plek in het bos. Qua historie is er weinig van 

bekend. In de 14de eeuw was het hoogst-
waarschijnlijk in het bezit van rijke Deventer 
inwoners en gebruikt als boerenbedrijf. In 
1976 vond er een restauratie plaats. Op dit 
landgoed is een bed en breakfest gevestigd. 
Het huis wordt particulier bewoond.

Landgoed Groot en Klein Noordijk
De landgoederen Groot en Klein Noordijk zijn 
te vinden aan de H.W.Iordensweg 91 te Wilp, 
gelegen tussen Twello en de Posterenk. 
Rijksmonument Groot Noordijk dateert uit 
1827. Klein Noordijk werd gebouwd in 1856. 
”Klein“ geeft aan dat het landhuis hoort bij 
Noordijk, bedoeld voor een tweede kind als 
de ouders nog het oude landgoed bewoon-
den. Het geheel werd in 1989 gerestaureerd.
Op landgoed Klein Noordijk worden op 
kleinschalige basis culturele, kunstzinnige 
en sociale activiteiten georganiseerd.
De flora is prachtig. Veel oude bomen, waar-
onder een 150 jaar oude rode beuk en een 
moseik. In het noordelijke deel van het bos 
staan ook zwarte elzen, waar bosanemonen, 
mannetjesvaren en gele lis onder groeien. 
Wat opvalt is de rijke voorjaarsflora: Gewo-
ne Salomonszegel, Bosanemoon, Gevlekte 
aronskelk, Grote muur, Kruipend zenegroen, 
Groot Heksenkruid, Look-zonder-look. Ook 
komt er Brede wespenorchis voor.

Landgoed Beekzicht
Dit landgoed bevindt zich aan de Rijks-
straatweg te Voorst. De basis voor het 
landgoed werd gelegd in 1820 toen de 
nu monumentale hallenhuisboerderij “de 
Adelaar”, gebouwd in de 16de eeuw, en de 
landbouwgronden aankocht werden. Het 
landschap is divers. Uitgestrekte heide-
velden, parkbossen, restanten van heide 
en oude naaldbossen met vergezichten 
over de IJssel.

Fietsers en wandelaars zijn van harte wel-
kom op het landgoed.

Landgoed Bruggenbosch
Dit landgoed bevindt zich ten noordwes-
ten van Twello. Begrensd door de Blik-
kenweg en de Quabbenburgerweg. De ge-
schiedenis ervan gaat terug tot in de 17de 
eeuw. De naam Bruggenbosch komt van 
“bosch van ten Bruggen”. In 1625 was de 
familie ten Bruggen eigenaar.
In die tijd was Bruggenbosch een boeren-
bedrijf. Het hoofdgebouw van Bruggen-
bosch is in 1955 gesloopt, het gebouw 
was uitgewoond. In de 2e helft van de 
19e eeuw wordt op Bruggenbosch een 
relatief eenvoudig vierkant landhuis ge-
bouwd. Het park van 23 ha is voor het 
grootste deel opengesteld, één van de 
NS-wandeltochten voert over het Kerke-
pad, dat op het landgoed nog steeds een 
monumentale laan is met een monumen-
taal bomenbestand. Bruggenbosch wordt 
o.a. bewoond door reeën, hazen, dassen, 
vossen, vleermuizen en ruim 40 soorten 
vogels, waaronder de ijsvogel en diverse 
bosvogels als de fitis, tjiftjaf, holenduif, 
bosuil en groene specht.

Landgoed Hackfort
Dit landgoed bevindt zich aan de H.W. Ior-
densweg.
De naam Veenhuis werd al in 1298 ver-
meld bij dit landgoed. In 1578 trouwde 
dochter Megteld met Johan Hackfort. 
Het landgoed was van 1578 tot 1752 in 
hun bezit en werd bekend als Hackforts-
Veenhuis.
Het landgoed is in privébezit en is niet vrij 
toegankelijk.

Landgoed de Lathmer
Te vinden langs de Molenallee te Wilp. 
In 1273 werd dit landgoed Latmere ge-
noemd. Van het middeleeuwse kasteel uit 
die tijd is niets meer te zien. Het huidige 
huis dateert uit 1911 en is gebouwd in ei-
gentijdse Neorenaissancestijl. Het land-
goed is ingericht als wooncentrum voor 
mensen met een verstandelijke handicap. 
Het 42 hectare grote landgoed is openge-
steld voor wandelaars.

Landgoed Nieuw Bellinkhof
Het jongste landgoed in de gemeente 
Voorst, grenzend aan de Wilpse Dijk. 
Het Landgoed  bestaat uit ruim 21 hec-
tare bloemrijke natuurweides, bos, nieuw 
aangelegde poelen, heggen en lanen met 
bomen. Uniek zijn de bloemrijke graslan-
den, struweel, bos en poelen, een rijke en 
gevarieerde flora en fauna. Sommige ele-
menten maken al eeuwenlang deel uit van 
het landschap:   lanen, kolken, meidoorn-
hagen, ruige graslanden, Het landgoed is 
opengesteld voor wandelaars.

Landgoederen gemeente Voorst

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Geldersch_Landschap
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Molenstraat 57 | 7391 AB Twello | 0571 271 889 | www.profi lehafkamp.nl

ONS ADVIES VOOR EEN DAGJE 
EROP UIT MET DE FIETS

Fietsendrager EasyFoldXT Fietsendrager Diamant

549,-
739,-

329,-
379,-379,-

Wandelen en fietsen
 ONS TERRAS IS GEOPEND VANAF 11 UUR 

OP DINSDAG TOT EN MET ZONDAG.

NATUURLIJK WERKEN WE VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM

• Wandel het Klarenbeeks Klompenpad
•	 Fiets	vanaf	fietsknooppunt	68
•	 Of	maak	bij	ons	een	tussenstop!

VIER JE ZOMER BIJ 
TAVERNE! 

P.S. VERGEET JE NIET TE RESERVEREN?
TOT SNEL!

BORREL|LUNCH|DINER 
[ 0571 - 27 15 14 |WWW.TAVERNE-TWELLO.NL ]

Voor de nieuwste 
breigarens, breiboeken 
en handwerken naar:

 

 
 

 
 

 

 
 



de Voorster  | 21 ZOMER

Tuinen in de gemeente Voorst
Levenstuinen 
Groot Hontschoten

De levenstuinen van  Groot Hontschoten is 
een tuinencomplex in Teuge, midden tussen 
de weilanden, waarvan het ontwerp geba-
seerd is op filosofische principes. 
De totale oppervlakte is 1,6 hectare. Tijdens 
het rondlopen wordt de wandelaar op filoso-
fische en symbolische wijze het leven van de 
mens verteld van bevruchting tot de dood. 
Indrukwekkend daarbij zijn o.a. de waterpar-
tijen, de jungle, de subtropische vallei, 
de “Toega-circel” , het romantisch prieel en 
de Standing Stones. Een onvergetelijk wan-
delen door o.a. de rotstuin, de geurtuin, de 

irisvallei, de warmtetuin, de Zen-achtige tuin 
en de tuin van de smaak. De levenstuinen is 
een groene oase van rust met een grote vari-
atie aan planten en bloemen.

De tuinen zijn te bezoeken in het voorjaar tot 
en met het najaar. 
Woensdag t/m zondag 
tussen 10.00 – 17.00 uur van 
7 mei t/m 27 augustus ook op dinsdag. 
Op maandag gesloten.

www.levenstuinen.nl

Tuinen de Roode Hoeve

Rondom een meer dan 100 jaar oude IJs-
selhoeve aan de Middendijk te Nijbroek lig-
gen verschillende tuinen. In mei en juni zijn 
de veldschuren, waar langs gelopen wordt, 
overdekt met ramblerrozen. De vier bontge-
kleurde bloemvakken zijn een lust voor het 
oog. Wilde grassen in een open landschap, 
de boomgaard, weelderige borders, prachtige 
hagen en oude bomen zijn kenmerkend voor 
deze tuinen. De wandeling door een tunnel 

van rozen is zeer de moeite waard. In de tuin-
kamer kan bij weer en wind genoten worden 
van een hapje en een drankje.

De tuinen zijn te bezoeken op alle zaterdagen 
in juni, juli, augustus en september van 10.00 
– 16.30 uur. Voor groepen op afspraak zijn 
meer bezoekmogelijkheden.

www.tuinenderoodehoeve.nl

De Prunushof

De Prunushof is te vinden aan de Voor-
dersteeg 26 te Wilp. De Prunushof is een 
voormalige tuinplantenkwekerij. In een 
landschappelijke stijl is een verzamelaar-
tuin aangelegd. Naast de ruim 90 soorten 
prunus en de Japanse sierkers zijn er in de 
tuin veel bijzondere heesters, bollen, fruit- 
en notenbomen en klein fruit te vinden. 
Verder is er een pine tuin en een rozen-
tuin. Vaste plantenborders langs de paden 
en een uitgebreide collectie van ruim 150 
verschillende soorten kuipplanten zorgen 

ervoor dat een bezoek aan deze tuin zeker 
de moeite waard is. In de tuin zijn de pa-
den grotendeels verhard afgewisseld met 
graspaden.

18 en 19 juli  “Open Tuin”. U bent welkom 
van 11.00 tot 17.00 uur.
De Prunushof is verder te bezoeken op af-
spraak vanaf april t/m september
Informatie: 0571-276282 / 06-23549564

www.deprunushof.nl

De Havikshof

Deze vier seizoenentuin met diverse roofvo-
gels is te vinden aan de Oudhuizerstraat 36 
A te Klarenbeek. Een vier seizoenentuin om-
dat de tuin in elk seizoen aandacht krijgt. De 
tuin is uniek vanwege de combinatie sier-
tuin en roofvogels. De bomen en struiken 
zijn zeldzaam en geselecteerd op herfst-
kleur.  Overal waar je loopt is de aanleg 
uniek. De aanblik verveelt nergens. Planten 
die te groot worden, worden afgenipt. Het 
afgeknipte wordt niet opgeruimd, maar blijft 
liggen en doet dienst als compost. In het 
voorjaar maken de vele doorkijkjes de tuin  
interessant om doorheen te lopen.  Rond-

leidingen door de tuin met uitleg over de be-
groeiing of uitleg over de vogels worden op 
verzoek verzorgd. Een roofvogelshow is al-
leen mogelijk op reservering en bij voorkeur 
aan groepen.

De tuin is te bezoeken van 1 april tot 1 no-
vember op zaterdag- en zondagmiddag van 
13.00 tot 16.30 uur. In juli en augustus  da-
gelijks van 13.00 tot 16.30 uur. Buiten het 
seizoen op afspraak.
Informatie: 055-3012798 

www.havikshof.nl

http://www.deprunushof.nl
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WWW.KOEPELVOORST.NL

SPORTEN MET VRIENDEN, SAMEN MUZIEK MAKEN,
EEN WORKSHOP GEVEN OF VERGADEREN.

GYMZAAL VOORST NAAR GASLOOS 
EN ENERGIE NEUTRAAL

Koepel is onder andere verantwoordelijk 
voor de exploitatie van de 7 gemeentelijke 
gymzalen en de 2 sportcomplexen binnen 
gemeente Voorst.
Gemeente Voorst is als eigenaar van de 
gebouwen een goed huisvader en is actief 
in de energie transitie om de bestaande 
gebouwen een 2e leven te geven. 
Na eerst een aanpassing van de kleedka-
mers, gangen en natte ruimtes is men op 
1 juni 2020 gestart met een grote renova-
tie van gymzaal Voorst. 
Er komt een nieuwe dakbedekking voor 
betere absorptie van zonlicht wat naar de nieuwe zonnepanelen gaat.  De gas aan-
gestuurde verwarmingsunit is verwijderd van het dak. 
De oude verlichting zal vervangen worden door LED armaturen, nieuw isolerend 
plafond en elektrische infrarood warmtestralers die zorgen voor de juiste tempera-
tuur en licht. Dit gecombineerd met een luchtbehandelingssysteem moet sporten en 
gymmen in gymzaal Voorst voor de komende jaren weer extra perspectief geven. 
Gemeente Voorst gaat ook de vloer vernieuwen voor een optimale demping en er 
komen aanvullende toepassingen voor een betere akoestiek. 
Volgens de planning kunnen alle sporters en scholieren van Voorst vanaf 1 septem-
ber 2020 genieten van de gymzaal. 
Koepel gaat als partner van gemeente Voorst een forse investering doen in de 
sportmaterialen. Er komen nieuwe 
ringen en touwen en materialen om 
deze systemen optimaal te gebruiken. 
De volleybal-, badminton- en basketbal 
installaties worden vervangen. 
Na deze investeringen gaan wij ervan 
uit dat gymzaal Voorst weer jaren zal 
bijdragen aan sportplezier in Voorst. 

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

BBQ Zomer Pakket
Houthakkers Steaks

Satéstokjes

Hamburgers

Worstjes

4
4
4
4



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

Zomers Vis Pakket
Hollandse Nieuwe

Ambachtelijk gerookte 
Makreel

Lekkerbek

2
1
1



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

Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl
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Volop kersen uit 
eigen bongerd

Verkoop 7 dagen 
in de week van 

10.00 tot 18.00 uur

FRUITKWEKERIJ KLOMP
Kruisvoorderweg 4 Twello

www.fruitkwekerijklomp.nl  
 fruitkwekerijklomp

Bekijk ons volledige assortiment op welkoop.nl

Het is op en top 
barbecueweer

Twello H.W. Iordensweg 79

Twello 

GASFLESSEN



MINIMAP

Voorst

WELKOM IN DE 
GEMEENTE VOORST, 
DE IJSSELVALLEI
Tussen de Veluwe en de IJssel, in de stedendriehoek van 
Zutphen, Apeldoorn en Deventer ligt de gemeente Voorst. 
De IJssel heeft veel invloed op het landschap. Vroeger 
lag op de Dijk de verbindingsweg tussen de Hanzesteden 
Hattem en Deventer. De afgelopen jaren is hard gewerkt 
om deze oude handelsroute van de Veluwe te herstellen. 
Je komt er langs statige buitenplaatsen, monumentale 
dijkhuizen en boerderijen met karakteristieke erven.  
Volg een fietsroute over de slingerende weg langs de  
IJssel en geniet van de weidse vergezichten over de  
weilanden. Onderweg zijn er genoeg aantrekkelijke  
rustpunten om te genieten van een drankje of een lunch  
met natuurlijke streekproducten. De weilanden zijn van 
groot belang voor weidevogels. Dus vogelspotters: neem 
je verrekijker mee!

ONTDEK HET CENTRUM VAN TWELLO
Het grootste aanbod van winkels in de gemeente Voorst tref je aan in het 
dorp Twello. Modieuze boetiekjes, cadeauwinkels en boekhandels zijn 
voorbeelden van het diverse assortiment aan winkels in Twello. Er heerst 
een gemoedelijke dorpssfeer in de winkels en op de gezellige terrasjes 
van de verschillende cafés en restaurants. Op vrijdag is het Marktplein 
van 12.30 tot 17.30 uur de plek voor verse boodschappen, onverwachte 
koopjes en spontane ontmoetingen. Een bezoek aan de markt is prima 
te combineren met winkelen in het centrum. Op vrijdag is het ook tot 
21.00 uur koopavond in Twello. Er is voldoende gelegenheid om gratis te 
parkeren. Kom je met de trein of bus dan ligt het station op loopafstand 
van het gezellige centrum.

BEZOEKVOORST.NL

Uitgave VisitVeluwe. In opdracht van gemeente Voorst.

VOORST • BUSSLOO • KLARENBEEK • NIJBROEK • POSTERENK • STEENENKAMER 
TERWOLDE • TEUGE • TWELLO • DE VECHT • WILP • WILP- ACHTERHOEK

FIETSEN,
ETEN,

WANDELEN

EN SHOPPEN

WELKOM OP DE VELUWE!
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Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte heidevelden,  
schaapskuddes en zacht stromende beken... Dat is de Veluwe!

Maar de Veluwe biedt meer. Topattracties, beroemde musea,  
historische stadjes, moderne accommodaties, culinair genieten  
en volop gelegenheid om actief te zijn in de adembenemend  
mooie Veluwse natuur. 

Dat alles op nog geen uurtje rijden van de  
Randstad. Kom, ontdek en beleef de Veluwe!

DE 10 TOERISTISCHE TOPPERS IN DE GEMEENTE VOORST

AMSTERDAM

ROTTERDAM

UTRECHT
APELDOORN

EDE

ARNHEM

ZWOLLE

NIJMEGEN

VELUWE

WELKOM OP DE VELUWE
MUSEUMCAFÉ DE KRIBBE

        Op een unieke locatie midden 
op de Wilpse Klei ligt op steenworp 
afstand van de IJssel De Kribbe! Een 
plek om even te onthaasten, met een 
kopje verse koffie of thee, een heerlijk 
stukje huisgemaakte taart of een 
gerecht van de menukaart. Tijdens 
dit jubileumjaar van 75 jaar vrijheid 
kan je de speciaal ingerichte expo-
sitie bezoeken over de bevrijding en 
oorlogsjaren in de gemeente Voorst.

Adres: Weerdseweg 6A Wilp
Meer info: dekribbe.nl

Meer info: dekribbe.nlVLIEGVELD TEUGE 

         Vliegveld Teuge is een ideale 
plek om luchtvaart te beleven. Zie 
vliegtuigen opstijgen en landen, 
bewonder hoe zweefvliegtuigen in de 
lucht zweven en spot de parachutisten 
die naar beneden komen. Lijkt je dat 
ook wel wat? Hier kan het! Maak een 
rondvlucht, spring met een ervaren 
parachutist uit een vliegtuig, sluit je 
aan bij de zweefvliegers of vlieg op de 
grond in een flight simulator. Laat je 
verrassen met een rondleiding over het 

vliegveld waar je alles wordt verteld 
over de luchtvaart van toen en nu en 
bewonder vliegtuigen van dichtbij. 
Naast dit alles kun je op Teuge ook 
terecht voor een heerlijk hapje eten. 

Adres: De Zanden 103 Teuge
Meer info: teugeairporttour.nl 

THERMEN BUSSLOO

       

        Laat je heerlijk verwennen met 
een bezoek aan Thermen Bussloo. 
Thermen Bussloo is één van de 
mooiste, grootste en meest exclusieve 
sauna-, beauty- en wellnessresorts 
van Nederland. Waan je in een 
wereld vol rust en ontspanning. Het 
wellnessresort is gelegen aan het 
prachtige meer van Bussloo. Voor 
totale ontspanning en een com-
plete wellnessbeleving overnacht je 
luxueus in het naastgelegen Hotel 
Thermen Bussloo. Dit jaar is Ther-
men Bussloo bekroond met de titel 
‘Beste wellness uitje van Nederland’

Adres: Bloemenksweg 38 Voorst
Meer info: thermenbussloo.nl

HOF VAN TWELLO /     
   BLOTEVOETENPAD

        Deze unieke bezoekboerderij 
staat helemaal in het teken van de 
natuur,gezelligheid en lekker eten 
& drinken. Zo is er een grote streek-
winkel met een groot assortiment 
aan steekproducten. Ook is er een 
theetuin, een kascafé, een minicam-

ping en kan je meedoen aan een van 
de vele activiteiten. Kortom het is een 
heerlijke plek om lekker te ontspan-
nen. In het Hof van Twello ligt ook een 
blotevoetenpad, een unieke manier om 
het gebied te ontdekken. Loop door 
de modder, glij van de glijbaan, help 
bouwen aan de leemwand, spring in de 
plassen of kom tot jezelf in de Yoga wei. 

Adres: Rijksstraatweg 17 Twello
Meer info: hofvantwello.nl

DEVENTER BUITEN- 
SOCIËTEIT & BOWLING

        Met zweet in de handen jacht  
maken op een nieuw baanrecord, of 
steeds vergeten dat je aan de beurt  
bent omdat je het te druk hebt met 
kletsen. Bij Deventer Buitensociëteit  
& Bowling is plaats voor iedere 
bowler. Competitief of recreatief, 
65-plus of 10-min.

Adres: Twelloseweg 1a Steenenkamer
Meer info: deventerbuitensocieteit.nl

MULTIACTIVITEITEN- 
CENTRUM PITCH&PUTT 
BUSSLOO

        
        HET multi-activiteitencentrum 
van de Veluwe! U kunt er gezellig 
Pitch&Putten, spectaculair Lasergamen 
of de uitdaging aangaan in de meest 
spectaculaire Escape Rooms van de 
omgeving. Maar ook voor een sportief 
potje Voetgolf, een unieke Minigolf USA 
of een van de vele andere verrassende 
activiteiten bent u hier aan het goede 
adres! Na afloop van uw activiteit is het 
op het terras met uitzicht op het meer 
van Bussloo heerlijk vertoeven.

Adres: Withagenweg 17 Wilp
Meer info: pitchputtbussloo.nl

PIET ZOOMERS

 

        Voor alle fashion lovers! In Wilp 
vind je ModeMall Piet Zoomers, een 
eigenzinnige en bijzondere winkel met 
een oppervlakte van maar liefst 5.000 
m2. Bijzondere collecties en speciale 
aanbiedingen maken van het shoppen 
een feestje. Je vindt er dames- en 
herenmode, schoenen, accessoires en 
lifestyle-artikelen. Er is een Fashion 

Café met kidszone en een atelier.  
Elke zaterdag en zondag is er zelfs een 
kinderopvang. Ook kun je er gratis par-
keren en de elektrische auto en fiets 
opladen. Kom je ook shoppen?!

Adres: Rijksstraatweg 38 Wilp
Meer info: pietzoomers.com

ZWEMBAD DE SCHAECK

        Een heerlijke dag ontspannen en 
waterpret in het warmste zwembad 
van de regio. Het binnenbad heeft 
maar liefst een minimum temperatuur 
van 30°C, dat betekent niet meer het 
water uit gaan om op te warmen maar 
voluit genieten van het aangename 
warme water. Om je dag nog geslaag-
der te maken is er ook een stroomver-
snelling, een 35 meter lange glijbaan, 
whirlpool en een stoombad. Ook is 
er een buitenbad met een 3-baans 
glijbaan, duikplanken, een beachvol-
leybalveld en een grote zonneweide 
met speeltuin en air trampoline. 

Adres: Veenhuisweg 53 Twello
Meer info: deschaeck.nl

SPEELPARADIJS PANNEN 
     KOEKENHUIS VOORST

        Met zowel een binnen- als bui-
tenspeeltuin ben je bij Speelparadijs 
Pannenkoekenhuis Voorst, ongeacht 
het weer, altijd op de juiste plek 
voor veel kindervertier. Jouw ideale 
bestemming voor een gezellig dagje 

uit in de gemeente Voorst bestaat 
uit drie onderdelen: een binnen-
speeltuin, een buitenspeeltuin én 
een pannenkoekenrestaurant. Volop 
kinderplezier en álle ingrediënten voor 
een ideaal dagje uit met de kinderen

Adres: Wilhelminaweg 2 Voorst
Meer info: speelparadijsvoorst.nl

WATERSPORT & SPEELPARA-
DIJS BIJ SCHERPENHOF

        Recreatiepark De Scherpenhof 
is met haar exclusieve jachthaven 
prachtig gelegen aan de IJssel. Voor 
watersport activiteiten ben je hier aan 
het juiste adres. Aan de natuurlijke 
recreatieplas liggen diverse stand-
plaatsen waar u vanuit uw tent een 
hengeltje kunt gooien of heerlijk kunt 
zwemmen. Ondertussen kunnen 
de kinderen zich vermaken in de 
Playcity, een mega overdekt speel-
paradijs voor kinderen. Verdeeld over 
meerdere verdiepingen kunnen de 
kinderen zich er de hele dag uitleven. 

Adres: Bandijk 60 Terwolde
Meer info: bungalow.net/Scherpenhof
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De historie in de Hanzesteden is overal zichtbaar en de 
Hanzementaliteit is nog steeds aanwezig. De Hanze was een 
verbond tussen steden die steun bij elkaar zochten in een 
tijd waar nog weinig recht ontwikkeld was en piraterij, roof 
en moord de handelsreizen tot gevaarlijke ondernemingen 
maakten. Het Hanzeverbond werd in de middeleeuwen een 
machtig bondgenootschap. Er waren ongeveer 200 steden bij 
aangesloten van Rusland tot aan Frankrijk. Kom en beleef de 
bijzondere sfeer van de eeuwenoude steden. Ga shoppen in 
oude straatjes, cultuur snuiven tussen monumentale panden 
en een lekker hapje eten op een van de vele gezellige pleinen.

Omdat de gemeente Voorst dichtbij twee verschillende Hanzesteden  
ligt is het echt een aanrader om je bezoek aan Voorst met onderstaande   
Hanzesteden te combineren.

HANZESTEDEN

DEVENTER, EVENEMENTEN-
STAD AAN DE IJSSEL
Deventer is een levendige stad met 
een monumentale sfeer en met evene-
menten zoals het Dickens Festijn. Je 
wordt hier gastvrij ontvangen en kunt 
bourgondisch genieten, te midden van 
een prachtige omgeving.

Gedurende het jaar 2020 staat 
ook de Gemeente Voorst in het 
teken van 75 jaar vrijheid. Voorst 
heeft het hele jaar door een 
programma met activiteiten voor 
het herdenken, vieren, beleven 
en beseffen van de vrijheid. Wij 
herdenken op 11 en 12 april 
2020 Operatie Cannonshot, het 
begin van de bevrijding van de 
gemeente Voorst en de Veluwe.  
Op 2 augustus 2020 viert de ge-
meente Voorst de terugkeer van 
de prinsesjes. Deze evenementen 
keren jaarlijks terug. Bekijk de 
huidige activiteitenkalender op  
bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid.

ZUTPHEN, EIGENZINNIGE 
STAD VOL WINKELTJES
Zutphen wordt ook wel Torenstad ge-
noemd vanwege de vele torens op de 
gebouwen die de skyline vormen. Met 
verschillende musea, hofjes en andere 
bezienswaardigheden waan je je hier 
bijna in de Middeleeuwen. 

BERTJE EN DE BUFFALO’S
De interactieve fietsroute Bertje en 
de Buffalo’s brengt je 75 jaar terug in 
de tijd. ‘Bertje’ heeft de bril van zijn 
opa gevonden en ziet daarmee de 
gemeente Voorst door de ogen van 
zijn opa tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Bertje leidt je via de app 
spelenderwijs rond in de gemeente 
Voorst. Zo kom je alles te weten over 
de gebeurtenissen in de gemeente 
Voorst tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Download de app via de QR 
code en beleef spannende verhalen 
via Augmented Reality en leer deze 
prachtige omgeving op een andere 
manier kennen. 

Meer informatie: 
bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid 

LANDGOEDEREN, TUINEN EN HISTORISCHE AMBACHTEN

voor de natuur is dit gebied afgeslo-
ten voor bezoekers. Toch is de ruïne 
van een afstand zeker de moeite 
waard. De Nijenbeek was vanaf de 
13e eeuw een kasteel waarin tot de 
19e eeuw werd gewoond. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was de burcht 
in beslag genomen door de Duitsers. 
Op 12 april 1945 werd de burcht 
beschoten en aangevallen met tanks 
en granaten door de Geallieerden 
om zo de Duitsers te verdrijven. De 
Nijenbeek bleef verwoest achter. 

Adres: Nijenbeekseweg Voorst

Meer info: denijenbeek.nl

STOOMHOUTZAGERIJ  
WILPSCHE DIJK
In de historische klompenmakerij, de 
oudste van Nederland, en de houtza-
gerij De Wilpsche Dijk worden unieke 
historische productie-processen in 
stand gehouden. Het is een plek vol 
historie en ambacht, waar oud en 
nieuw elkaar treffen. Benieuwd hoe dit 
in zijn werk gaat? Het eerste weekend 
van de maand ervaar je dat tijdens de 
rondleiding.

Adres: Wilpsedijk 2 Wilp 

Meer info: dewilpschedijk.nl

RUÏNE DE NIJENBEEK
Ruïne de Nijenbeek ligt in het prach-
tige rivierenlandschap langs de IJssel. 
Dit gebied is het thuis van verschil-
lende dieren zoals de bever, de otter, 
de ijsvogel en de ooievaar. Uit respect 

LANDGOED KLARENBEEK
Landgoed Klarenbeek is de plek 
waar kunst en ambacht samen-
stromen. In de rijks monumentale 
fabriekspanden zijn nog veel 
elementen van de oude Zagerij van 
de Sigarenkistenfabriek zichtbaar 
en deze zorgen voor een bijzonde-
re sfeer. Deze panden vormen nu 
Galerie Bij Krepel, en zijn ingericht 
met kunst, oude foto’s en de oude 
machines. De waterval, met een 
verval van 3,5 meter die voor de 
energie moest zorgen, is ook nog 
steeds aanwezig. 

Adres: Kopermolenweg 16 Klarenbeek

Meer info: landgoedklarenbeek.nl

TUINEN DE ROODE HOEVE
Rond de oude IJssel hoeve liggen 
verschillende prachtige tuinen. Hier 
word je overspoeld door ramblerro-
zen (mei/juni) en loop je over lange 
paden door een landschap met wilde 
grassen. In het open landschap kom 
je de schaapskudde tegen. Zelfs bij 
slecht weer kan je de schoonheid 
van de tuinen bewonderen vanuit 
het tuinhuis, onder het genot van 
een kopje thee of koffie met een 
heerlijk stukje gebak.

Adres: Middendijk 14 Nijbroek 

Meer info: tuinenderoodehoeve.nl

LEVENSTUINEN
In deze tuin word je meegenomen  
in het levensverhaal van de mens.  

Zo begin je met de bevruchting uit- 
gebeeld door verschillende bomen 
die vruchten dragen en de tuin van 
de duisternis stelt de zwangerschap 
voor. Onderweg kom je langs een 
vlindertuin, de tuin van geluid, de 
bamboetuin en nog veel meer. Rust 
daarna lekker uit en geniet van een 
kopje thee met een heerlijk stukje 
gebak. 

Adres: Holthoevensestraat 16 Teuge 

Meer info: levenstuinen.nl

HAVIKSHOF
Roofvogeltuin De Havikshof is 
een prachtige parkachtige aange-
legde tuin met mooie doorkijkjes 
en een grote waterpartij. In de 
vierseizoenen modelsiertuin  
wonen elf roofvogels die bewon-
derd kunnen worden. In de herfst 
verandert de tuin werkelijk in een 
sprookje wanneer het groen ver-
andert in rode en oranjekleuren 
tijdens de Indian Summer weken.  

Adres: Oudhuizerstraat 36a Klarenbeek 

Meer info: havikshof.nl
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VOORST... DICHTBIJ EEUWENOUDE HISTORIE

4

WIST 
JE DAT...

Wist je dat er in 2020 wel  
3 gouden zoover awards 
zijn uitgereikt binnen de ge-
meente Voorst en je hierdoor 
met een gouden randje kan 
overnachten? Kijk voor alle 
overnachtingsmogelijkheden 
op bezoekvoorst.nl

Wist je dat Twello in 2019 
goud won in een Europese 
groencompetitie Entente 
Florale Europe? Daarom mag 
Twello zich een jaar lang het 
groenste dorp van Europa 
noe men! 
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LEKKER FIETSEN, ETEN EN WANDELEN IN DE GEMEENTE VOORST
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LEKKER ETEN

STREEKPRODUCTEN

IJSSELDALROUTE - 41 KM

Start- en eindpunt:  
Knooppunt 61: Sandton IJsselhotel, Worp 2 Deventer

61 – 16 – 17 – 49 – 37 – 05 – 31 – 29 – 98 – 97 – 73 – 72 – 15 – 

45 – 03 – 69 – 99 – 74 – 12 – 56 – 48 – 14 – 61

Uiterwaarden met wilgen, drassige weiden, meidoornhagen vol in 
bloei, rood-witte koeien, hier en daar een boerderij, maar vooral: de 
rivier die zich door het landschap slingert. Dat is het landschap van 
de IJssel. De combinatie van stromend water, uiterwaarden en de 
gezellige drukte van zowel schepen als pleziervaart maakt de IJssel 
een toeristische trekker van formaat. Ontdek tijdens deze route de 
westelijke oever van de IJssel terwijl je over kronkelende dijken, langs 
statige hoeven en idyllische dijkdorpjes fietst.

Meer info: bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen

Start- en eindpunt:  
Knooppunt 19: Carpoolplaats Twello-Wilp, Fliertweg Twilp

19 – 28 – 29 – 98 – 97 – 73 – 74 – 99 – 69 – 67 – 85 – 83 – 84 – 

86 – 18 – 87 – 48 – 56 – 12 – 11 – 19

Deze route brengt je door prachtige natuur en door enkele kleine  
dorpjes. Via Vliegveld Teuge fiets je richting recreatiegebied Bussloo, 
welke prachtig in het groen gelegen is. Je vervolgt de route door de 
natuur en over de dijk langs de rivier de IJssel.

Meer info: bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen

i

i

1   DE WAARDIGE WAARD 
Dorpsstraat 23 Twello 
waardigewaard.nl

2   RESTAURANT ’T NIEUWE 
DIEKHUUS 
Bandijk 2 Terwolde  
diekhuus.nl

3   CAFÉ, EETCAFÉ EN ZALEN-
CENTRUM DE GROOT   
Avervoordseweg 2 Terwolde 
degrootzalen.nl 

4   PANNENKOEKENHUIS EN 
SPEELPARADIJS VOORST 
Wilhelminaweg 2 Voorst  
pannenkoekenhuisvoorst.nl 

5   HOFSTEDE DE MIDDEL-
BURG/BRODAZZ BEACH 
Zandwal 2 Voorst  
hofstededemiddelburg.nl

6   RESTAURANT INTENS  
Bloemenksweg 38 Voorst  
restaurantintens.nl

7   HOTEL-RESTAURANT  
TAVERNE 
H.W. Iordensweg 3 Twello 
taverne-twello.nl

8   HOF VAN BUSSLOO  
Breuninkhofweg 7 Voorst 
hofvanbussloo.nl

9   BRASSERIE KRIEBELZ  
Dorpsstraat 59 Terwolde  
brasserie-kriebelz.nl

10   RESTAURANT BOSGOED 
Zwarte Kolkstraat 104 Wilp 
restaurant-bosgoed.nl

11   SWINCKELS IN TWELLO  
Dorpsstraat 12 Twello  
swinckelsintwello.nl

12   C’EST LA VIE MARIE 
Oude Rijksstraatweg 45 Twello 
cestlaviemarie.nl

13   RIBHOUSE TEXAS  
Rijksstraatweg 38 Voorst 
ribhousetexas.nl/voorst

14   TAKE OFF  
De Zanden 13 Teuge 
restauranttakeoff.nl

15   BRASSERIE RESTAURANT 
KORDERIJNK SINDS 1916 
Stationsstraat 31 Twello  
korderijnk.nl

16   CHINEES RESTAURANT  
DYNASTY  
Duistervoordseweg 128 Twello 
dynasty-twello.nl

17   KOFFIE EN THEE- 
SCHENKERIJ BAKKER BRIL 
Rijksstraatweg 24 Voorst 
bakkerijbril.nl

18   THE HANGAR   
De Zanden 205 Teuge  
thehangar.nl

19   RESTAURANTKAS  
HOF VAN TWELLO 
Rijksstraatweg 17 Twello 
hofvantwello.nl

20   CAFÉ DE HAMER  
Dorpsstraat 32 Twello  
cafedehamer.nl

21   MYKONOS  
Michiel de Ruyterstraat 16 Twello 
mykonostwello.nl

22   DE KRIBBE  
Weerdseweg 6a Wilp 
dekribbe.nl

23   RESTAURANT PIJNAPPEL 
Hoofdweg 55 Klarenbeek 
restaurant-pijnappel.nl

24   WEGRESTAURANT DE KAR 
Zutphenseweg 17 Klarenbeek 
wegrestaurantdekar.nl

25   GRIEKS RESTAURANT 
TOXOTIS  
Schoolstraat 10 Twello 
toxotis.nl

26   LUNCHROOM EN THEE-
SCHENKERIJ ‘T OEGENBOS 
Zandenallee 5 Teuge 
oegenbos.nl

  27   BISTRO-PUB DE PATRON 
Kerklaan 1 Twello 
depatrontwello.nl

 28    KOFFIE CAFÉ THUIS 
Marktplein 32 Twello 
koffiecafethuis.nl

  29   DEVENTER BUITEN- 
SOCIETEIT & BOWLING 
Twelloseweg 1a 
bowlingdeventer.nl

1    DE KOLKE  
Klarenbeekseweg 30 Voorst 
dekolkevoorst.nl

2    KAASBOERDERIJ  
DEN HOEK  
Leemsteeg 23 Wilp  
denhoek.nl

3    MORIA FRUIT WILP  
Oyseweg 7 Wilp  
moriafruit.nl

4      DE WEERD’S  
HERTENBOERDERIJ  
Middendijk 22 Nijbroek  
hertenboerderij.nl

5      GEITENKAASBOERDERIJ 
EN WIJNGAARD NIEUW 
GRAPENDAAL  
Ossenkolkweg 3A Terwolde  
dewijnhoek.nl

6      MELKTAP WILP  
Zwarte Kolkstraat 22 Wilp 
melktapwilp.nl

7      FRUITKWEKERIJ KLOMP 
Kruisvoorderweg 4 Twello 
fruitkwekerijklomp.nl

RONDJE TWELLO, DE VECHT, TERWOLDE - 36 KM

Het in prachtig groen gelegen recreatiegebied Bussloo biedt acht
stranden met een totale lengte van 2.300 meter. Het lijkt bijna alsof je 
aan zee bent! Je kunt hier ook vissen, wandelen, golfen, paardrijden 
en duiken. Voor de kinderen zijn er verschillende speeltoestellen. 
En  bovendien zijn er zes kiosken en verschillende restaurants. 

Adres: Kneuterstraat Wilp

RECREATIEGEBIED BUSSLOO

START
IJSSELDALROUTE

START
RONDJE TWELLO, DE 
VECHT, TERWOLDE

1    AVERVOORDERPAD – 13 KM 

Parkeerplaats bij sportvereniging  

V en L, Kerkstraat 42 De Vecht

2    FLIERTPAD – 16 KM 

Gemeentehuis Voorst,  

H.W. lordensweg 17 Twello

3    WOLDERMARKERPAD – 7 KM 

Cosmas en Damianus kerk,  

Molenweg 2 Terwolde

4    TUYLERMARKERPAD – 11 KM 

Cosmas en Damianus kerk,  

Molenweg 2 Terwolde

5     NIEBROEKERPAD – 14 KM 
Parkeerplaats bij N.H. kerk en dorpshuis,  

Dorpsplein Nijbroek

6    KLARENBEEKSEPAD – 13 KM 

Restaurant Pijnappel,  

Hoofdweg 55 Klarenbeek

7    BEEKWEIDENPAD - 16 KM 

 Dorpshuis Voorst, 

Schoolstraat 14 Voorst

KLOMPEN AAN, 
RUGZAK OP EN GAAN..! 

OOK MOOIE ROUTES 
OM TE WANDELEN 

De Klompenpaden danken hun naam aan de routes 
die veelal door het agrarische landschap lopen. Voor 
wandelliefhebbers zijn deze paden een genot om 
te lopen. De vaak gethematiseerde routes bieden 
een combinatie van cultuur en natuur. Inmiddels 
zijn er meer dan 100 Klompenpaden te bewandelen! 
Een aantal van deze Klompenpaden starten in de 
gemeente Voorst. De startlocaties staan in de kaart 
aangegeven met een klompje. 

Kijk voor meer info op klompenpaden.nl of  
download de Klompenpaden app. Honden zijn 
helaas niet toegestaan op deze klompenpaden.

A    APPENSE SCHOUWPAD – 12 KM 

Startpunt: Parkeerplaats bij station Klarenbeek, 

Hoofdweg Klarenbeek

L    LEBUINUS PAD – 15 KM 

Startpunt: Treinstation Twello, Raccordement 4 

Twello

Je bent van harte welkom bij een van de sfeervolle 
restaurants, gezellige bistro’s of knusse lunchcafés. 
En geniet van de vele streekproducten.

1 Hotspot  

Streekproduct

Molen

Landgoederen, tuinen en 
Historische ambachtenTUIN

START A

START L



LEKKER FIETSEN, ETEN EN WANDELEN IN DE GEMEENTE VOORST
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LEKKER ETEN

STREEKPRODUCTEN

IJSSELDALROUTE - 41 KM

Start- en eindpunt:  
Knooppunt 61: Sandton IJsselhotel, Worp 2 Deventer

61 – 16 – 17 – 49 – 37 – 05 – 31 – 29 – 98 – 97 – 73 – 72 – 15 – 

45 – 03 – 69 – 99 – 74 – 12 – 56 – 48 – 14 – 61

Uiterwaarden met wilgen, drassige weiden, meidoornhagen vol in 
bloei, rood-witte koeien, hier en daar een boerderij, maar vooral: de 
rivier die zich door het landschap slingert. Dat is het landschap van 
de IJssel. De combinatie van stromend water, uiterwaarden en de 
gezellige drukte van zowel schepen als pleziervaart maakt de IJssel 
een toeristische trekker van formaat. Ontdek tijdens deze route de 
westelijke oever van de IJssel terwijl je over kronkelende dijken, langs 
statige hoeven en idyllische dijkdorpjes fietst.

Meer info: bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen

Start- en eindpunt:  
Knooppunt 19: Carpoolplaats Twello-Wilp, Fliertweg Twilp

19 – 28 – 29 – 98 – 97 – 73 – 74 – 99 – 69 – 67 – 85 – 83 – 84 – 

86 – 18 – 87 – 48 – 56 – 12 – 11 – 19

Deze route brengt je door prachtige natuur en door enkele kleine  
dorpjes. Via Vliegveld Teuge fiets je richting recreatiegebied Bussloo, 
welke prachtig in het groen gelegen is. Je vervolgt de route door de 
natuur en over de dijk langs de rivier de IJssel.

Meer info: bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen

i

i

1   DE WAARDIGE WAARD 
Dorpsstraat 23 Twello 
waardigewaard.nl

2   RESTAURANT ’T NIEUWE 
DIEKHUUS 
Bandijk 2 Terwolde  
diekhuus.nl

3   CAFÉ, EETCAFÉ EN ZALEN-
CENTRUM DE GROOT   
Avervoordseweg 2 Terwolde 
degrootzalen.nl 

4   PANNENKOEKENHUIS EN 
SPEELPARADIJS VOORST 
Wilhelminaweg 2 Voorst  
pannenkoekenhuisvoorst.nl 

5   HOFSTEDE DE MIDDEL-
BURG/BRODAZZ BEACH 
Zandwal 2 Voorst  
hofstededemiddelburg.nl

6   RESTAURANT INTENS  
Bloemenksweg 38 Voorst  
restaurantintens.nl

7   HOTEL-RESTAURANT  
TAVERNE 
H.W. Iordensweg 3 Twello 
taverne-twello.nl

8   HOF VAN BUSSLOO  
Breuninkhofweg 7 Voorst 
hofvanbussloo.nl

9   BRASSERIE KRIEBELZ  
Dorpsstraat 59 Terwolde  
brasserie-kriebelz.nl

10   RESTAURANT BOSGOED 
Zwarte Kolkstraat 104 Wilp 
restaurant-bosgoed.nl

11   SWINCKELS IN TWELLO  
Dorpsstraat 12 Twello  
swinckelsintwello.nl

12   C’EST LA VIE MARIE 
Oude Rijksstraatweg 45 Twello 
cestlaviemarie.nl

13   RIBHOUSE TEXAS  
Rijksstraatweg 38 Voorst 
ribhousetexas.nl/voorst

14   TAKE OFF  
De Zanden 13 Teuge 
restauranttakeoff.nl

15   BRASSERIE RESTAURANT 
KORDERIJNK SINDS 1916 
Stationsstraat 31 Twello  
korderijnk.nl

16   CHINEES RESTAURANT  
DYNASTY  
Duistervoordseweg 128 Twello 
dynasty-twello.nl

17   KOFFIE EN THEE- 
SCHENKERIJ BAKKER BRIL 
Rijksstraatweg 24 Voorst 
bakkerijbril.nl

18   THE HANGAR   
De Zanden 205 Teuge  
thehangar.nl

19   RESTAURANTKAS  
HOF VAN TWELLO 
Rijksstraatweg 17 Twello 
hofvantwello.nl

20   CAFÉ DE HAMER  
Dorpsstraat 32 Twello  
cafedehamer.nl

21   MYKONOS  
Michiel de Ruyterstraat 16 Twello 
mykonostwello.nl

22   DE KRIBBE  
Weerdseweg 6a Wilp 
dekribbe.nl

23   RESTAURANT PIJNAPPEL 
Hoofdweg 55 Klarenbeek 
restaurant-pijnappel.nl

24   WEGRESTAURANT DE KAR 
Zutphenseweg 17 Klarenbeek 
wegrestaurantdekar.nl

25   GRIEKS RESTAURANT 
TOXOTIS  
Schoolstraat 10 Twello 
toxotis.nl

26   LUNCHROOM EN THEE-
SCHENKERIJ ‘T OEGENBOS 
Zandenallee 5 Teuge 
oegenbos.nl

  27   BISTRO-PUB DE PATRON 
Kerklaan 1 Twello 
depatrontwello.nl

 28    KOFFIE CAFÉ THUIS 
Marktplein 32 Twello 
koffiecafethuis.nl

  29   DEVENTER BUITEN- 
SOCIETEIT & BOWLING 
Twelloseweg 1a 
bowlingdeventer.nl

1    DE KOLKE  
Klarenbeekseweg 30 Voorst 
dekolkevoorst.nl

2    KAASBOERDERIJ  
DEN HOEK  
Leemsteeg 23 Wilp  
denhoek.nl

3    MORIA FRUIT WILP  
Oyseweg 7 Wilp  
moriafruit.nl

4      DE WEERD’S  
HERTENBOERDERIJ  
Middendijk 22 Nijbroek  
hertenboerderij.nl

5      GEITENKAASBOERDERIJ 
EN WIJNGAARD NIEUW 
GRAPENDAAL  
Ossenkolkweg 3A Terwolde  
dewijnhoek.nl

6      MELKTAP WILP  
Zwarte Kolkstraat 22 Wilp 
melktapwilp.nl

7      FRUITKWEKERIJ KLOMP 
Kruisvoorderweg 4 Twello 
fruitkwekerijklomp.nl

RONDJE TWELLO, DE VECHT, TERWOLDE - 36 KM

Het in prachtig groen gelegen recreatiegebied Bussloo biedt acht
stranden met een totale lengte van 2.300 meter. Het lijkt bijna alsof je 
aan zee bent! Je kunt hier ook vissen, wandelen, golfen, paardrijden 
en duiken. Voor de kinderen zijn er verschillende speeltoestellen. 
En  bovendien zijn er zes kiosken en verschillende restaurants. 

Adres: Kneuterstraat Wilp

RECREATIEGEBIED BUSSLOO

START
IJSSELDALROUTE

START
RONDJE TWELLO, DE 
VECHT, TERWOLDE

1    AVERVOORDERPAD – 13 KM 

Parkeerplaats bij sportvereniging  

V en L, Kerkstraat 42 De Vecht

2    FLIERTPAD – 16 KM 

Gemeentehuis Voorst,  

H.W. lordensweg 17 Twello

3    WOLDERMARKERPAD – 7 KM 

Cosmas en Damianus kerk,  

Molenweg 2 Terwolde

4    TUYLERMARKERPAD – 11 KM 

Cosmas en Damianus kerk,  

Molenweg 2 Terwolde

5     NIEBROEKERPAD – 14 KM 
Parkeerplaats bij N.H. kerk en dorpshuis,  

Dorpsplein Nijbroek

6    KLARENBEEKSEPAD – 13 KM 

Restaurant Pijnappel,  

Hoofdweg 55 Klarenbeek

7    BEEKWEIDENPAD - 16 KM 

 Dorpshuis Voorst, 

Schoolstraat 14 Voorst

KLOMPEN AAN, 
RUGZAK OP EN GAAN..! 

OOK MOOIE ROUTES 
OM TE WANDELEN 

De Klompenpaden danken hun naam aan de routes 
die veelal door het agrarische landschap lopen. Voor 
wandelliefhebbers zijn deze paden een genot om 
te lopen. De vaak gethematiseerde routes bieden 
een combinatie van cultuur en natuur. Inmiddels 
zijn er meer dan 100 Klompenpaden te bewandelen! 
Een aantal van deze Klompenpaden starten in de 
gemeente Voorst. De startlocaties staan in de kaart 
aangegeven met een klompje. 

Kijk voor meer info op klompenpaden.nl of  
download de Klompenpaden app. Honden zijn 
helaas niet toegestaan op deze klompenpaden.

A    APPENSE SCHOUWPAD – 12 KM 

Startpunt: Parkeerplaats bij station Klarenbeek, 

Hoofdweg Klarenbeek

L    LEBUINUS PAD – 15 KM 

Startpunt: Treinstation Twello, Raccordement 4 

Twello

Je bent van harte welkom bij een van de sfeervolle 
restaurants, gezellige bistro’s of knusse lunchcafés. 
En geniet van de vele streekproducten.

1 Hotspot  

Streekproduct

Molen

Landgoederen, tuinen en 
Historische ambachtenTUIN

START A

START L



MINIMAP

Voorst

WELKOM IN DE 
GEMEENTE VOORST, 
DE IJSSELVALLEI
Tussen de Veluwe en de IJssel, in de stedendriehoek van 
Zutphen, Apeldoorn en Deventer ligt de gemeente Voorst. 
De IJssel heeft veel invloed op het landschap. Vroeger 
lag op de Dijk de verbindingsweg tussen de Hanzesteden 
Hattem en Deventer. De afgelopen jaren is hard gewerkt 
om deze oude handelsroute van de Veluwe te herstellen. 
Je komt er langs statige buitenplaatsen, monumentale 
dijkhuizen en boerderijen met karakteristieke erven.  
Volg een fietsroute over de slingerende weg langs de  
IJssel en geniet van de weidse vergezichten over de  
weilanden. Onderweg zijn er genoeg aantrekkelijke  
rustpunten om te genieten van een drankje of een lunch  
met natuurlijke streekproducten. De weilanden zijn van 
groot belang voor weidevogels. Dus vogelspotters: neem 
je verrekijker mee!

ONTDEK HET CENTRUM VAN TWELLO
Het grootste aanbod van winkels in de gemeente Voorst tref je aan in het 
dorp Twello. Modieuze boetiekjes, cadeauwinkels en boekhandels zijn 
voorbeelden van het diverse assortiment aan winkels in Twello. Er heerst 
een gemoedelijke dorpssfeer in de winkels en op de gezellige terrasjes 
van de verschillende cafés en restaurants. Op vrijdag is het Marktplein 
van 12.30 tot 17.30 uur de plek voor verse boodschappen, onverwachte 
koopjes en spontane ontmoetingen. Een bezoek aan de markt is prima 
te combineren met winkelen in het centrum. Op vrijdag is het ook tot 
21.00 uur koopavond in Twello. Er is voldoende gelegenheid om gratis te 
parkeren. Kom je met de trein of bus dan ligt het station op loopafstand 
van het gezellige centrum.

BEZOEKVOORST.NL

Uitgave VisitVeluwe. In opdracht van gemeente Voorst.

VOORST • BUSSLOO • KLARENBEEK • NIJBROEK • POSTERENK • STEENENKAMER 
TERWOLDE • TEUGE • TWELLO • DE VECHT • WILP • WILP- ACHTERHOEK

FIETSEN,
ETEN,

WANDELEN

EN SHOPPEN

WELKOM OP DE VELUWE!
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Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte heidevelden,  
schaapskuddes en zacht stromende beken... Dat is de Veluwe!

Maar de Veluwe biedt meer. Topattracties, beroemde musea,  
historische stadjes, moderne accommodaties, culinair genieten  
en volop gelegenheid om actief te zijn in de adembenemend  
mooie Veluwse natuur. 

Dat alles op nog geen uurtje rijden van de  
Randstad. Kom, ontdek en beleef de Veluwe!

DE 10 TOERISTISCHE TOPPERS IN DE GEMEENTE VOORST

AMSTERDAM

ROTTERDAM

UTRECHT
APELDOORN
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ZWOLLE

NIJMEGEN

VELUWE

WELKOM OP DE VELUWE
MUSEUMCAFÉ DE KRIBBE

        Op een unieke locatie midden 
op de Wilpse Klei ligt op steenworp 
afstand van de IJssel De Kribbe! Een 
plek om even te onthaasten, met een 
kopje verse koffie of thee, een heerlijk 
stukje huisgemaakte taart of een 
gerecht van de menukaart. Tijdens 
dit jubileumjaar van 75 jaar vrijheid 
kan je de speciaal ingerichte expo-
sitie bezoeken over de bevrijding en 
oorlogsjaren in de gemeente Voorst.

Adres: Weerdseweg 6A Wilp
Meer info: dekribbe.nl

Meer info: dekribbe.nlVLIEGVELD TEUGE 

         Vliegveld Teuge is een ideale 
plek om luchtvaart te beleven. Zie 
vliegtuigen opstijgen en landen, 
bewonder hoe zweefvliegtuigen in de 
lucht zweven en spot de parachutisten 
die naar beneden komen. Lijkt je dat 
ook wel wat? Hier kan het! Maak een 
rondvlucht, spring met een ervaren 
parachutist uit een vliegtuig, sluit je 
aan bij de zweefvliegers of vlieg op de 
grond in een flight simulator. Laat je 
verrassen met een rondleiding over het 

vliegveld waar je alles wordt verteld 
over de luchtvaart van toen en nu en 
bewonder vliegtuigen van dichtbij. 
Naast dit alles kun je op Teuge ook 
terecht voor een heerlijk hapje eten. 

Adres: De Zanden 103 Teuge
Meer info: teugeairporttour.nl 

THERMEN BUSSLOO

       

        Laat je heerlijk verwennen met 
een bezoek aan Thermen Bussloo. 
Thermen Bussloo is één van de 
mooiste, grootste en meest exclusieve 
sauna-, beauty- en wellnessresorts 
van Nederland. Waan je in een 
wereld vol rust en ontspanning. Het 
wellnessresort is gelegen aan het 
prachtige meer van Bussloo. Voor 
totale ontspanning en een com-
plete wellnessbeleving overnacht je 
luxueus in het naastgelegen Hotel 
Thermen Bussloo. Dit jaar is Ther-
men Bussloo bekroond met de titel 
‘Beste wellness uitje van Nederland’

Adres: Bloemenksweg 38 Voorst
Meer info: thermenbussloo.nl

HOF VAN TWELLO /     
   BLOTEVOETENPAD

        Deze unieke bezoekboerderij 
staat helemaal in het teken van de 
natuur,gezelligheid en lekker eten 
& drinken. Zo is er een grote streek-
winkel met een groot assortiment 
aan steekproducten. Ook is er een 
theetuin, een kascafé, een minicam-

ping en kan je meedoen aan een van 
de vele activiteiten. Kortom het is een 
heerlijke plek om lekker te ontspan-
nen. In het Hof van Twello ligt ook een 
blotevoetenpad, een unieke manier om 
het gebied te ontdekken. Loop door 
de modder, glij van de glijbaan, help 
bouwen aan de leemwand, spring in de 
plassen of kom tot jezelf in de Yoga wei. 

Adres: Rijksstraatweg 17 Twello
Meer info: hofvantwello.nl

DEVENTER BUITEN- 
SOCIËTEIT & BOWLING

        Met zweet in de handen jacht  
maken op een nieuw baanrecord, of 
steeds vergeten dat je aan de beurt  
bent omdat je het te druk hebt met 
kletsen. Bij Deventer Buitensociëteit  
& Bowling is plaats voor iedere 
bowler. Competitief of recreatief, 
65-plus of 10-min.

Adres: Twelloseweg 1a Steenenkamer
Meer info: deventerbuitensocieteit.nl

MULTIACTIVITEITEN- 
CENTRUM PITCH&PUTT 
BUSSLOO

        
        HET multi-activiteitencentrum 
van de Veluwe! U kunt er gezellig 
Pitch&Putten, spectaculair Lasergamen 
of de uitdaging aangaan in de meest 
spectaculaire Escape Rooms van de 
omgeving. Maar ook voor een sportief 
potje Voetgolf, een unieke Minigolf USA 
of een van de vele andere verrassende 
activiteiten bent u hier aan het goede 
adres! Na afloop van uw activiteit is het 
op het terras met uitzicht op het meer 
van Bussloo heerlijk vertoeven.

Adres: Withagenweg 17 Wilp
Meer info: pitchputtbussloo.nl

PIET ZOOMERS

 

        Voor alle fashion lovers! In Wilp 
vind je ModeMall Piet Zoomers, een 
eigenzinnige en bijzondere winkel met 
een oppervlakte van maar liefst 5.000 
m2. Bijzondere collecties en speciale 
aanbiedingen maken van het shoppen 
een feestje. Je vindt er dames- en 
herenmode, schoenen, accessoires en 
lifestyle-artikelen. Er is een Fashion 

Café met kidszone en een atelier.  
Elke zaterdag en zondag is er zelfs een 
kinderopvang. Ook kun je er gratis par-
keren en de elektrische auto en fiets 
opladen. Kom je ook shoppen?!

Adres: Rijksstraatweg 38 Wilp
Meer info: pietzoomers.com

ZWEMBAD DE SCHAECK

        Een heerlijke dag ontspannen en 
waterpret in het warmste zwembad 
van de regio. Het binnenbad heeft 
maar liefst een minimum temperatuur 
van 30°C, dat betekent niet meer het 
water uit gaan om op te warmen maar 
voluit genieten van het aangename 
warme water. Om je dag nog geslaag-
der te maken is er ook een stroomver-
snelling, een 35 meter lange glijbaan, 
whirlpool en een stoombad. Ook is 
er een buitenbad met een 3-baans 
glijbaan, duikplanken, een beachvol-
leybalveld en een grote zonneweide 
met speeltuin en air trampoline. 

Adres: Veenhuisweg 53 Twello
Meer info: deschaeck.nl

SPEELPARADIJS PANNEN 
     KOEKENHUIS VOORST

        Met zowel een binnen- als bui-
tenspeeltuin ben je bij Speelparadijs 
Pannenkoekenhuis Voorst, ongeacht 
het weer, altijd op de juiste plek 
voor veel kindervertier. Jouw ideale 
bestemming voor een gezellig dagje 

uit in de gemeente Voorst bestaat 
uit drie onderdelen: een binnen-
speeltuin, een buitenspeeltuin én 
een pannenkoekenrestaurant. Volop 
kinderplezier en álle ingrediënten voor 
een ideaal dagje uit met de kinderen

Adres: Wilhelminaweg 2 Voorst
Meer info: speelparadijsvoorst.nl

WATERSPORT & SPEELPARA-
DIJS BIJ SCHERPENHOF

        Recreatiepark De Scherpenhof 
is met haar exclusieve jachthaven 
prachtig gelegen aan de IJssel. Voor 
watersport activiteiten ben je hier aan 
het juiste adres. Aan de natuurlijke 
recreatieplas liggen diverse stand-
plaatsen waar u vanuit uw tent een 
hengeltje kunt gooien of heerlijk kunt 
zwemmen. Ondertussen kunnen 
de kinderen zich vermaken in de 
Playcity, een mega overdekt speel-
paradijs voor kinderen. Verdeeld over 
meerdere verdiepingen kunnen de 
kinderen zich er de hele dag uitleven. 

Adres: Bandijk 60 Terwolde
Meer info: bungalow.net/Scherpenhof
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De historie in de Hanzesteden is overal zichtbaar en de 
Hanzementaliteit is nog steeds aanwezig. De Hanze was een 
verbond tussen steden die steun bij elkaar zochten in een 
tijd waar nog weinig recht ontwikkeld was en piraterij, roof 
en moord de handelsreizen tot gevaarlijke ondernemingen 
maakten. Het Hanzeverbond werd in de middeleeuwen een 
machtig bondgenootschap. Er waren ongeveer 200 steden bij 
aangesloten van Rusland tot aan Frankrijk. Kom en beleef de 
bijzondere sfeer van de eeuwenoude steden. Ga shoppen in 
oude straatjes, cultuur snuiven tussen monumentale panden 
en een lekker hapje eten op een van de vele gezellige pleinen.

Omdat de gemeente Voorst dichtbij twee verschillende Hanzesteden  
ligt is het echt een aanrader om je bezoek aan Voorst met onderstaande   
Hanzesteden te combineren.

HANZESTEDEN

DEVENTER, EVENEMENTEN-
STAD AAN DE IJSSEL
Deventer is een levendige stad met 
een monumentale sfeer en met evene-
menten zoals het Dickens Festijn. Je 
wordt hier gastvrij ontvangen en kunt 
bourgondisch genieten, te midden van 
een prachtige omgeving.

Gedurende het jaar 2020 staat 
ook de Gemeente Voorst in het 
teken van 75 jaar vrijheid. Voorst 
heeft het hele jaar door een 
programma met activiteiten voor 
het herdenken, vieren, beleven 
en beseffen van de vrijheid. Wij 
herdenken op 11 en 12 april 
2020 Operatie Cannonshot, het 
begin van de bevrijding van de 
gemeente Voorst en de Veluwe.  
Op 2 augustus 2020 viert de ge-
meente Voorst de terugkeer van 
de prinsesjes. Deze evenementen 
keren jaarlijks terug. Bekijk de 
huidige activiteitenkalender op  
bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid.

ZUTPHEN, EIGENZINNIGE 
STAD VOL WINKELTJES
Zutphen wordt ook wel Torenstad ge-
noemd vanwege de vele torens op de 
gebouwen die de skyline vormen. Met 
verschillende musea, hofjes en andere 
bezienswaardigheden waan je je hier 
bijna in de Middeleeuwen. 

BERTJE EN DE BUFFALO’S
De interactieve fietsroute Bertje en 
de Buffalo’s brengt je 75 jaar terug in 
de tijd. ‘Bertje’ heeft de bril van zijn 
opa gevonden en ziet daarmee de 
gemeente Voorst door de ogen van 
zijn opa tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Bertje leidt je via de app 
spelenderwijs rond in de gemeente 
Voorst. Zo kom je alles te weten over 
de gebeurtenissen in de gemeente 
Voorst tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Download de app via de QR 
code en beleef spannende verhalen 
via Augmented Reality en leer deze 
prachtige omgeving op een andere 
manier kennen. 

Meer informatie: 
bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid 

LANDGOEDEREN, TUINEN EN HISTORISCHE AMBACHTEN

voor de natuur is dit gebied afgeslo-
ten voor bezoekers. Toch is de ruïne 
van een afstand zeker de moeite 
waard. De Nijenbeek was vanaf de 
13e eeuw een kasteel waarin tot de 
19e eeuw werd gewoond. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was de burcht 
in beslag genomen door de Duitsers. 
Op 12 april 1945 werd de burcht 
beschoten en aangevallen met tanks 
en granaten door de Geallieerden 
om zo de Duitsers te verdrijven. De 
Nijenbeek bleef verwoest achter. 

Adres: Nijenbeekseweg Voorst

Meer info: denijenbeek.nl

STOOMHOUTZAGERIJ  
WILPSCHE DIJK
In de historische klompenmakerij, de 
oudste van Nederland, en de houtza-
gerij De Wilpsche Dijk worden unieke 
historische productie-processen in 
stand gehouden. Het is een plek vol 
historie en ambacht, waar oud en 
nieuw elkaar treffen. Benieuwd hoe dit 
in zijn werk gaat? Het eerste weekend 
van de maand ervaar je dat tijdens de 
rondleiding.

Adres: Wilpsedijk 2 Wilp 

Meer info: dewilpschedijk.nl

RUÏNE DE NIJENBEEK
Ruïne de Nijenbeek ligt in het prach-
tige rivierenlandschap langs de IJssel. 
Dit gebied is het thuis van verschil-
lende dieren zoals de bever, de otter, 
de ijsvogel en de ooievaar. Uit respect 

LANDGOED KLARENBEEK
Landgoed Klarenbeek is de plek 
waar kunst en ambacht samen-
stromen. In de rijks monumentale 
fabriekspanden zijn nog veel 
elementen van de oude Zagerij van 
de Sigarenkistenfabriek zichtbaar 
en deze zorgen voor een bijzonde-
re sfeer. Deze panden vormen nu 
Galerie Bij Krepel, en zijn ingericht 
met kunst, oude foto’s en de oude 
machines. De waterval, met een 
verval van 3,5 meter die voor de 
energie moest zorgen, is ook nog 
steeds aanwezig. 

Adres: Kopermolenweg 16 Klarenbeek

Meer info: landgoedklarenbeek.nl

TUINEN DE ROODE HOEVE
Rond de oude IJssel hoeve liggen 
verschillende prachtige tuinen. Hier 
word je overspoeld door ramblerro-
zen (mei/juni) en loop je over lange 
paden door een landschap met wilde 
grassen. In het open landschap kom 
je de schaapskudde tegen. Zelfs bij 
slecht weer kan je de schoonheid 
van de tuinen bewonderen vanuit 
het tuinhuis, onder het genot van 
een kopje thee of koffie met een 
heerlijk stukje gebak.

Adres: Middendijk 14 Nijbroek 

Meer info: tuinenderoodehoeve.nl

LEVENSTUINEN
In deze tuin word je meegenomen  
in het levensverhaal van de mens.  

Zo begin je met de bevruchting uit- 
gebeeld door verschillende bomen 
die vruchten dragen en de tuin van 
de duisternis stelt de zwangerschap 
voor. Onderweg kom je langs een 
vlindertuin, de tuin van geluid, de 
bamboetuin en nog veel meer. Rust 
daarna lekker uit en geniet van een 
kopje thee met een heerlijk stukje 
gebak. 

Adres: Holthoevensestraat 16 Teuge 

Meer info: levenstuinen.nl

HAVIKSHOF
Roofvogeltuin De Havikshof is 
een prachtige parkachtige aange-
legde tuin met mooie doorkijkjes 
en een grote waterpartij. In de 
vierseizoenen modelsiertuin  
wonen elf roofvogels die bewon-
derd kunnen worden. In de herfst 
verandert de tuin werkelijk in een 
sprookje wanneer het groen ver-
andert in rode en oranjekleuren 
tijdens de Indian Summer weken.  

Adres: Oudhuizerstraat 36a Klarenbeek 

Meer info: havikshof.nl
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VOORST... DICHTBIJ EEUWENOUDE HISTORIE

4

WIST 
JE DAT...

Wist je dat er in 2020 wel  
3 gouden zoover awards 
zijn uitgereikt binnen de ge-
meente Voorst en je hierdoor 
met een gouden randje kan 
overnachten? Kijk voor alle 
overnachtingsmogelijkheden 
op bezoekvoorst.nl

Wist je dat Twello in 2019 
goud won in een Europese 
groencompetitie Entente 
Florale Europe? Daarom mag 
Twello zich een jaar lang het 
groenste dorp van Europa 
noe men! 
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Voorst

WELKOM IN DE 
GEMEENTE VOORST, 
DE IJSSELVALLEI
Tussen de Veluwe en de IJssel, in de stedendriehoek van 
Zutphen, Apeldoorn en Deventer ligt de gemeente Voorst. 
De IJssel heeft veel invloed op het landschap. Vroeger 
lag op de Dijk de verbindingsweg tussen de Hanzesteden 
Hattem en Deventer. De afgelopen jaren is hard gewerkt 
om deze oude handelsroute van de Veluwe te herstellen. 
Je komt er langs statige buitenplaatsen, monumentale 
dijkhuizen en boerderijen met karakteristieke erven.  
Volg een fietsroute over de slingerende weg langs de  
IJssel en geniet van de weidse vergezichten over de  
weilanden. Onderweg zijn er genoeg aantrekkelijke  
rustpunten om te genieten van een drankje of een lunch  
met natuurlijke streekproducten. De weilanden zijn van 
groot belang voor weidevogels. Dus vogelspotters: neem 
je verrekijker mee!

ONTDEK HET CENTRUM VAN TWELLO
Het grootste aanbod van winkels in de gemeente Voorst tref je aan in het 
dorp Twello. Modieuze boetiekjes, cadeauwinkels en boekhandels zijn 
voorbeelden van het diverse assortiment aan winkels in Twello. Er heerst 
een gemoedelijke dorpssfeer in de winkels en op de gezellige terrasjes 
van de verschillende cafés en restaurants. Op vrijdag is het Marktplein 
van 12.30 tot 17.30 uur de plek voor verse boodschappen, onverwachte 
koopjes en spontane ontmoetingen. Een bezoek aan de markt is prima 
te combineren met winkelen in het centrum. Op vrijdag is het ook tot 
21.00 uur koopavond in Twello. Er is voldoende gelegenheid om gratis te 
parkeren. Kom je met de trein of bus dan ligt het station op loopafstand 
van het gezellige centrum.

BEZOEKVOORST.NL

Uitgave VisitVeluwe. In opdracht van gemeente Voorst.

VOORST • BUSSLOO • KLARENBEEK • NIJBROEK • POSTERENK • STEENENKAMER 
TERWOLDE • TEUGE • TWELLO • DE VECHT • WILP • WILP- ACHTERHOEK

FIETSEN,
ETEN,

WANDELEN

EN SHOPPEN

WELKOM OP DE VELUWE!
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Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte heidevelden,  
schaapskuddes en zacht stromende beken... Dat is de Veluwe!

Maar de Veluwe biedt meer. Topattracties, beroemde musea,  
historische stadjes, moderne accommodaties, culinair genieten  
en volop gelegenheid om actief te zijn in de adembenemend  
mooie Veluwse natuur. 

Dat alles op nog geen uurtje rijden van de  
Randstad. Kom, ontdek en beleef de Veluwe!

DE 10 TOERISTISCHE TOPPERS IN DE GEMEENTE VOORST
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WELKOM OP DE VELUWE
MUSEUMCAFÉ DE KRIBBE

        Op een unieke locatie midden 
op de Wilpse Klei ligt op steenworp 
afstand van de IJssel De Kribbe! Een 
plek om even te onthaasten, met een 
kopje verse koffie of thee, een heerlijk 
stukje huisgemaakte taart of een 
gerecht van de menukaart. Tijdens 
dit jubileumjaar van 75 jaar vrijheid 
kan je de speciaal ingerichte expo-
sitie bezoeken over de bevrijding en 
oorlogsjaren in de gemeente Voorst.

Adres: Weerdseweg 6A Wilp
Meer info: dekribbe.nl

Meer info: dekribbe.nlVLIEGVELD TEUGE 

         Vliegveld Teuge is een ideale 
plek om luchtvaart te beleven. Zie 
vliegtuigen opstijgen en landen, 
bewonder hoe zweefvliegtuigen in de 
lucht zweven en spot de parachutisten 
die naar beneden komen. Lijkt je dat 
ook wel wat? Hier kan het! Maak een 
rondvlucht, spring met een ervaren 
parachutist uit een vliegtuig, sluit je 
aan bij de zweefvliegers of vlieg op de 
grond in een flight simulator. Laat je 
verrassen met een rondleiding over het 

vliegveld waar je alles wordt verteld 
over de luchtvaart van toen en nu en 
bewonder vliegtuigen van dichtbij. 
Naast dit alles kun je op Teuge ook 
terecht voor een heerlijk hapje eten. 

Adres: De Zanden 103 Teuge
Meer info: teugeairporttour.nl 

THERMEN BUSSLOO

       

        Laat je heerlijk verwennen met 
een bezoek aan Thermen Bussloo. 
Thermen Bussloo is één van de 
mooiste, grootste en meest exclusieve 
sauna-, beauty- en wellnessresorts 
van Nederland. Waan je in een 
wereld vol rust en ontspanning. Het 
wellnessresort is gelegen aan het 
prachtige meer van Bussloo. Voor 
totale ontspanning en een com-
plete wellnessbeleving overnacht je 
luxueus in het naastgelegen Hotel 
Thermen Bussloo. Dit jaar is Ther-
men Bussloo bekroond met de titel 
‘Beste wellness uitje van Nederland’

Adres: Bloemenksweg 38 Voorst
Meer info: thermenbussloo.nl

HOF VAN TWELLO /     
   BLOTEVOETENPAD

        Deze unieke bezoekboerderij 
staat helemaal in het teken van de 
natuur,gezelligheid en lekker eten 
& drinken. Zo is er een grote streek-
winkel met een groot assortiment 
aan steekproducten. Ook is er een 
theetuin, een kascafé, een minicam-

ping en kan je meedoen aan een van 
de vele activiteiten. Kortom het is een 
heerlijke plek om lekker te ontspan-
nen. In het Hof van Twello ligt ook een 
blotevoetenpad, een unieke manier om 
het gebied te ontdekken. Loop door 
de modder, glij van de glijbaan, help 
bouwen aan de leemwand, spring in de 
plassen of kom tot jezelf in de Yoga wei. 

Adres: Rijksstraatweg 17 Twello
Meer info: hofvantwello.nl

DEVENTER BUITEN- 
SOCIËTEIT & BOWLING

        Met zweet in de handen jacht  
maken op een nieuw baanrecord, of 
steeds vergeten dat je aan de beurt  
bent omdat je het te druk hebt met 
kletsen. Bij Deventer Buitensociëteit  
& Bowling is plaats voor iedere 
bowler. Competitief of recreatief, 
65-plus of 10-min.

Adres: Twelloseweg 1a Steenenkamer
Meer info: deventerbuitensocieteit.nl

MULTIACTIVITEITEN- 
CENTRUM PITCH&PUTT 
BUSSLOO

        
        HET multi-activiteitencentrum 
van de Veluwe! U kunt er gezellig 
Pitch&Putten, spectaculair Lasergamen 
of de uitdaging aangaan in de meest 
spectaculaire Escape Rooms van de 
omgeving. Maar ook voor een sportief 
potje Voetgolf, een unieke Minigolf USA 
of een van de vele andere verrassende 
activiteiten bent u hier aan het goede 
adres! Na afloop van uw activiteit is het 
op het terras met uitzicht op het meer 
van Bussloo heerlijk vertoeven.

Adres: Withagenweg 17 Wilp
Meer info: pitchputtbussloo.nl

PIET ZOOMERS

 

        Voor alle fashion lovers! In Wilp 
vind je ModeMall Piet Zoomers, een 
eigenzinnige en bijzondere winkel met 
een oppervlakte van maar liefst 5.000 
m2. Bijzondere collecties en speciale 
aanbiedingen maken van het shoppen 
een feestje. Je vindt er dames- en 
herenmode, schoenen, accessoires en 
lifestyle-artikelen. Er is een Fashion 

Café met kidszone en een atelier.  
Elke zaterdag en zondag is er zelfs een 
kinderopvang. Ook kun je er gratis par-
keren en de elektrische auto en fiets 
opladen. Kom je ook shoppen?!

Adres: Rijksstraatweg 38 Wilp
Meer info: pietzoomers.com

ZWEMBAD DE SCHAECK

        Een heerlijke dag ontspannen en 
waterpret in het warmste zwembad 
van de regio. Het binnenbad heeft 
maar liefst een minimum temperatuur 
van 30°C, dat betekent niet meer het 
water uit gaan om op te warmen maar 
voluit genieten van het aangename 
warme water. Om je dag nog geslaag-
der te maken is er ook een stroomver-
snelling, een 35 meter lange glijbaan, 
whirlpool en een stoombad. Ook is 
er een buitenbad met een 3-baans 
glijbaan, duikplanken, een beachvol-
leybalveld en een grote zonneweide 
met speeltuin en air trampoline. 

Adres: Veenhuisweg 53 Twello
Meer info: deschaeck.nl

SPEELPARADIJS PANNEN 
     KOEKENHUIS VOORST

        Met zowel een binnen- als bui-
tenspeeltuin ben je bij Speelparadijs 
Pannenkoekenhuis Voorst, ongeacht 
het weer, altijd op de juiste plek 
voor veel kindervertier. Jouw ideale 
bestemming voor een gezellig dagje 

uit in de gemeente Voorst bestaat 
uit drie onderdelen: een binnen-
speeltuin, een buitenspeeltuin én 
een pannenkoekenrestaurant. Volop 
kinderplezier en álle ingrediënten voor 
een ideaal dagje uit met de kinderen

Adres: Wilhelminaweg 2 Voorst
Meer info: speelparadijsvoorst.nl

WATERSPORT & SPEELPARA-
DIJS BIJ SCHERPENHOF

        Recreatiepark De Scherpenhof 
is met haar exclusieve jachthaven 
prachtig gelegen aan de IJssel. Voor 
watersport activiteiten ben je hier aan 
het juiste adres. Aan de natuurlijke 
recreatieplas liggen diverse stand-
plaatsen waar u vanuit uw tent een 
hengeltje kunt gooien of heerlijk kunt 
zwemmen. Ondertussen kunnen 
de kinderen zich vermaken in de 
Playcity, een mega overdekt speel-
paradijs voor kinderen. Verdeeld over 
meerdere verdiepingen kunnen de 
kinderen zich er de hele dag uitleven. 

Adres: Bandijk 60 Terwolde
Meer info: bungalow.net/Scherpenhof
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De historie in de Hanzesteden is overal zichtbaar en de 
Hanzementaliteit is nog steeds aanwezig. De Hanze was een 
verbond tussen steden die steun bij elkaar zochten in een 
tijd waar nog weinig recht ontwikkeld was en piraterij, roof 
en moord de handelsreizen tot gevaarlijke ondernemingen 
maakten. Het Hanzeverbond werd in de middeleeuwen een 
machtig bondgenootschap. Er waren ongeveer 200 steden bij 
aangesloten van Rusland tot aan Frankrijk. Kom en beleef de 
bijzondere sfeer van de eeuwenoude steden. Ga shoppen in 
oude straatjes, cultuur snuiven tussen monumentale panden 
en een lekker hapje eten op een van de vele gezellige pleinen.

Omdat de gemeente Voorst dichtbij twee verschillende Hanzesteden  
ligt is het echt een aanrader om je bezoek aan Voorst met onderstaande   
Hanzesteden te combineren.

HANZESTEDEN

DEVENTER, EVENEMENTEN-
STAD AAN DE IJSSEL
Deventer is een levendige stad met 
een monumentale sfeer en met evene-
menten zoals het Dickens Festijn. Je 
wordt hier gastvrij ontvangen en kunt 
bourgondisch genieten, te midden van 
een prachtige omgeving.

Gedurende het jaar 2020 staat 
ook de Gemeente Voorst in het 
teken van 75 jaar vrijheid. Voorst 
heeft het hele jaar door een 
programma met activiteiten voor 
het herdenken, vieren, beleven 
en beseffen van de vrijheid. Wij 
herdenken op 11 en 12 april 
2020 Operatie Cannonshot, het 
begin van de bevrijding van de 
gemeente Voorst en de Veluwe.  
Op 2 augustus 2020 viert de ge-
meente Voorst de terugkeer van 
de prinsesjes. Deze evenementen 
keren jaarlijks terug. Bekijk de 
huidige activiteitenkalender op  
bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid.

ZUTPHEN, EIGENZINNIGE 
STAD VOL WINKELTJES
Zutphen wordt ook wel Torenstad ge-
noemd vanwege de vele torens op de 
gebouwen die de skyline vormen. Met 
verschillende musea, hofjes en andere 
bezienswaardigheden waan je je hier 
bijna in de Middeleeuwen. 

BERTJE EN DE BUFFALO’S
De interactieve fietsroute Bertje en 
de Buffalo’s brengt je 75 jaar terug in 
de tijd. ‘Bertje’ heeft de bril van zijn 
opa gevonden en ziet daarmee de 
gemeente Voorst door de ogen van 
zijn opa tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Bertje leidt je via de app 
spelenderwijs rond in de gemeente 
Voorst. Zo kom je alles te weten over 
de gebeurtenissen in de gemeente 
Voorst tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Download de app via de QR 
code en beleef spannende verhalen 
via Augmented Reality en leer deze 
prachtige omgeving op een andere 
manier kennen. 

Meer informatie: 
bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid 

LANDGOEDEREN, TUINEN EN HISTORISCHE AMBACHTEN

voor de natuur is dit gebied afgeslo-
ten voor bezoekers. Toch is de ruïne 
van een afstand zeker de moeite 
waard. De Nijenbeek was vanaf de 
13e eeuw een kasteel waarin tot de 
19e eeuw werd gewoond. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was de burcht 
in beslag genomen door de Duitsers. 
Op 12 april 1945 werd de burcht 
beschoten en aangevallen met tanks 
en granaten door de Geallieerden 
om zo de Duitsers te verdrijven. De 
Nijenbeek bleef verwoest achter. 

Adres: Nijenbeekseweg Voorst

Meer info: denijenbeek.nl

STOOMHOUTZAGERIJ  
WILPSCHE DIJK
In de historische klompenmakerij, de 
oudste van Nederland, en de houtza-
gerij De Wilpsche Dijk worden unieke 
historische productie-processen in 
stand gehouden. Het is een plek vol 
historie en ambacht, waar oud en 
nieuw elkaar treffen. Benieuwd hoe dit 
in zijn werk gaat? Het eerste weekend 
van de maand ervaar je dat tijdens de 
rondleiding.

Adres: Wilpsedijk 2 Wilp 

Meer info: dewilpschedijk.nl

RUÏNE DE NIJENBEEK
Ruïne de Nijenbeek ligt in het prach-
tige rivierenlandschap langs de IJssel. 
Dit gebied is het thuis van verschil-
lende dieren zoals de bever, de otter, 
de ijsvogel en de ooievaar. Uit respect 

LANDGOED KLARENBEEK
Landgoed Klarenbeek is de plek 
waar kunst en ambacht samen-
stromen. In de rijks monumentale 
fabriekspanden zijn nog veel 
elementen van de oude Zagerij van 
de Sigarenkistenfabriek zichtbaar 
en deze zorgen voor een bijzonde-
re sfeer. Deze panden vormen nu 
Galerie Bij Krepel, en zijn ingericht 
met kunst, oude foto’s en de oude 
machines. De waterval, met een 
verval van 3,5 meter die voor de 
energie moest zorgen, is ook nog 
steeds aanwezig. 

Adres: Kopermolenweg 16 Klarenbeek

Meer info: landgoedklarenbeek.nl

TUINEN DE ROODE HOEVE
Rond de oude IJssel hoeve liggen 
verschillende prachtige tuinen. Hier 
word je overspoeld door ramblerro-
zen (mei/juni) en loop je over lange 
paden door een landschap met wilde 
grassen. In het open landschap kom 
je de schaapskudde tegen. Zelfs bij 
slecht weer kan je de schoonheid 
van de tuinen bewonderen vanuit 
het tuinhuis, onder het genot van 
een kopje thee of koffie met een 
heerlijk stukje gebak.

Adres: Middendijk 14 Nijbroek 

Meer info: tuinenderoodehoeve.nl

LEVENSTUINEN
In deze tuin word je meegenomen  
in het levensverhaal van de mens.  

Zo begin je met de bevruchting uit- 
gebeeld door verschillende bomen 
die vruchten dragen en de tuin van 
de duisternis stelt de zwangerschap 
voor. Onderweg kom je langs een 
vlindertuin, de tuin van geluid, de 
bamboetuin en nog veel meer. Rust 
daarna lekker uit en geniet van een 
kopje thee met een heerlijk stukje 
gebak. 

Adres: Holthoevensestraat 16 Teuge 

Meer info: levenstuinen.nl

HAVIKSHOF
Roofvogeltuin De Havikshof is 
een prachtige parkachtige aange-
legde tuin met mooie doorkijkjes 
en een grote waterpartij. In de 
vierseizoenen modelsiertuin  
wonen elf roofvogels die bewon-
derd kunnen worden. In de herfst 
verandert de tuin werkelijk in een 
sprookje wanneer het groen ver-
andert in rode en oranjekleuren 
tijdens de Indian Summer weken.  

Adres: Oudhuizerstraat 36a Klarenbeek 

Meer info: havikshof.nl

2

3

5

6

7

8

9

VOORST... DICHTBIJ EEUWENOUDE HISTORIE

4

WIST 
JE DAT...

Wist je dat er in 2020 wel  
3 gouden zoover awards 
zijn uitgereikt binnen de ge-
meente Voorst en je hierdoor 
met een gouden randje kan 
overnachten? Kijk voor alle 
overnachtingsmogelijkheden 
op bezoekvoorst.nl

Wist je dat Twello in 2019 
goud won in een Europese 
groencompetitie Entente 
Florale Europe? Daarom mag 
Twello zich een jaar lang het 
groenste dorp van Europa 
noe men! 
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veilig op vakantie met je eigen spullen

Kamperen: juist nú
De zomer van 2020 gaat zéker de geschiedenisboeken in. En de periode daarna ook, want na drie 
maanden intelligente lockdown is Nederland wel toe aan vakantie. Wordt dat hutjemutje in het vlieg-
tuig of kies je voor een veilige kampeervakantie in de natuur?

Het coronavirus zet de hele wereld op z’n 
kop en de pandemie heeft grote impact op 
vliegvakanties, hoteltrips, treinreizen en uit-
stapjes met touringcars. Het goede nieuws 
is dat we weer op vakantie kunnen en in deze 
coronatijden is kamperen het veilige alter-
natief. Je staat in de natuur, in de gezonde 
buitenlucht en je bepaalt zelf of je mensen 
ontmoet. En daarnaast is er geen betere plek 
om anderhalve meter afstand te houden dan 
op de camping.

Verwenvakanties in de natuur
Kamperen kun je zo luxe maken als je zelf 
wilt. Qua campings natuurlijk, want die heb 
je van lekker basic tot luxe vakantiepar-
ken met alles erop en eraan. Maar ook als 

het gaat om kampeermiddelen kun je het 
zo comfortabel maken als je zelf wilt. Lek-
ker basic met de tent of iets luxer met tent-
trailer. Of met dezelfde gemakken van thuis, 
met de caravan of camper. Voor kinderen is 
er geen leukere vakantie denkbaar dan kam-
peren: terwijl je zelf nog bezig bent met het 
uitdraaien van de caravanpootjes hebben de 
kinderen al vriendjes gemaakt op het cam-
pingveldje - dat zal in een hotel of apparte-
mentencomplex niet snel lukken. De charme 
van kamperen is ook het contact met de na-
tuur. Met blote voeten in het gras, wakker 
worden met het geluid van de vogeltjes: niet 
heel gek dat Nederland 3,1 miljoen actieve 
kampeerders telt. Ook in coronatijd is kam-
peren ideaal, zeker als het om de anderhal-

vemetersamenleving gaat. Kampeerplekken 
zijn doorgaans 100 vierkante meter groot en 
de RIVM-maatregelen zijn prima na te leven 
op de camping. Het is wel slim om een plekje 
op de camping te reserveren. En verder wer-
ken veel campings nu met tijdslots voor de 
zwembaden, zodat je toch een frisse duik 
kunt nemen met veilige afstand van elkaar.

Kopen of huren
Kamperen is een laagdrempelige manier van 
vakantievieren. Prijzen van gezinstenten be-
ginnen al bij een paar honderd euro en voor 
een makkelijk op te zetten vouwwagen moet 
je rekenen op prijzen vanaf zesduizend euro. 
Nieuwe caravans starten rond de 13 mille, 
maar voor minder dan de helft kun je ook met 

een jonggebruikte caravan op vakantie. Voor 
een nieuwe camper moet het spaarvarken 
wel flink worden aangesproken: reken op be-
dragen rond de 60 duizend euro, maar twee-
dehandsjes zie je al voor bedragen van 15 
duizend euro. Daarvoor kun je natuurlijk op 
Markplaats terecht, maar dat is niet zonder 
risico’s, bijvoorbeeld als reparaties niet goed 
zijn uitgevoerd. Aanschaffen via de officiële 
dealer is een verstandiger keuze: dan weet je 
dat alle installaties (remmen, gasaansluitin-
gen en elektrische systemen) honderd pro-
cent deugen en je krijgt 12 maanden BOVAG-
garantie op je rijdende vakantiehuis. Huren 
is natuurlijk ook een optie. Dat kan via de in 
opkomst zijnde Airbnb-achtige platforms 
zoals Camptoo, GoBoony en PaulCamper, 
waarbij je rechtstreeks van particulieren 
huurt. Dan zul je zelf moeten onderzoeken of 
die kampeermiddelen goed zijn onderhou-
den, om panne onderweg zoveel mogelijk te 
voorkomen. Wil je op stap met een nieuwe 
huurcaravan of -camper, dan kun je voor be-
trouwbare adressen terecht op www.camp-
to-go.nl. Op die website vind je niet alleen 
campings, reisinformatie en tips, maar ook 
kampeerbedrijven met een moderne, goed 
onderhouden huurvloot. En nog veel meer 
over dé vakantietrend van 2020: kamperen, 
juist nú.

Heropening Colors@Home Woonhal Twello 

Ruim 2 jaar geleden sloeg het noodlot toe. 
Bij een fatale brand in de vroege ochtend 
van maandag 7 mei 2018 brandde de win-
kel op de Nijverheidsweg van Bruno en 
Anneke Klappe geheel af. Samen met de 
naastgelegen bedrijven. 

Maar de laatste jaren hebben zij zeker niet 
stil gezeten. Na eerst zorgen dat alles ge-
regeld werd, zoals de verzekering maar ook 
de reeds gemaakte afspraken met klanten, 
zijn ze snel tijdelijk doorgestart in de oude 
slagerij aan de Oude Rijksstraatweg. Pak-
weg 300 meter verderop. De afgelopen ja-
ren hebben zij vanuit dit pand gezorgd dat 
de klanten voorzien werden van nieuwe 
vloeren, gordijnen, raamdecoratie, horren 
en leuke meubelen met accessoires. Maar 
ondertussen werd er door hun ook hard ge-
werkt aan een nieuw pand. Want zomaar 
het zelfde pand neerzetten zat er helaas 
niet in. Maar het is gelukt, op de Nijver-
heidsstraat 3 A, naast de Deka markt is er 
een prachtig winkelpand ontstaan waar zij 
u met veel plezier willen ontvangen. Op 30 
juni gaat de winkel op de oude/nieuwe lo-
catie weer open. Doordat er in het nieuwe 
pand een verdieping zit is de winkelop-
pervlakte juist vergroot. Hierdoor is er nog 
meer ruimte ontstaan voor nieuwe produc-
ten, showpresentaties en een mooie meubel 
afdeling. Luxaflex raamdecoratie pakt uit in 
de winkel. Met een grote presentatie waar 
u alle producten goed kunt zien en probe-
ren. Daarnaast krijgen de productgroepen 

PVC vloeren, tapijt en vinyl alle ruimte voor 
presentatie en mag een mooie wand met 
showbanen van de diverse gordijnen zeker 
niet ontbreken. 

Begin juli wordt er ook gestart met de ver-
koop van inbouw- en inloopkasten. Op 
maat gemaakt en bij u thuis geplaatst door 
vakmannen. Daarnaast zal deze zomer ook 
het assortiment van Cozy-Homes worden 
toegevoegd, een actueel meubelassorti-
ment van banken, tafels, stoelen en bijzet-
tafels, compleet aangevuld met accessoi-
res. Hoewel de verkoop en plaatsing van 
mooie woninginrichtingen gewoon is door-
gegaan, zijn Bruno en Anneke weer heel blij 
om terug te zijn op hun oude stek?. Hier 
willen ze u graag weer ontvangen. 

In verband met de Corona handhaving 
zouden wij het prettig vinden dat U zelf 
kunt waarnemen dat max maal 8 personen 
gewoon vol is. Tussen tijds eventjes een 
boodschapje doen bij onze buren van de 
deka kan een oplossing zijn. 

Colors@home Woonhal Twello 
Nijverheidsstraat 3A , 7391 ZT TWELLO

http://www.camp-to-go.nl
http://www.camp-to-go.nl
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WEGRESTAURANT DE KAR   Zutphenseweg 17, 7382 AJ Klarenbeek | T. 055- 3034303 WEGRESTAURANTDEKAR  WEGRESTAURANTDEKAR  WEGRESTAURANTDEKAR

DE DAGHAP!
OP ONS KRIJTBORD IN HET RESTAURANT STAAT 
WELKE 3 GERECHTEN WE VANDAAG HEBBEN 

SCHUIF JE AAN 
VOOR MAAR 12.50?

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG

HET DAGMENU
KEUZE UIT DE DAGHAP MET EEN SOEP OF 

BROODPLANKJE VOORAF EN EEN TOETJE NA

OF UITGEBREID 
ETEN VOOR 14.95!

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG

#Karakter

ONZE MENUKAART 
IS VERNIEUWD

KIJK OP ONS 
KRIJTBORD VOOR 
DE GERECHTENONZE MENUKAART 

IS VERNIEUWDTIP!

Hittegolf actie
bij elke bestelling Boven de  € 25,- 
gratis remmenreiniger!

nu GRATIS 
VERZENDEN!!
verzendkosten onder de € 39,95 nu voor € 4,95

nu GRATIS 
Alles boven de € 39,95

gebruik couponcode

hittegolf
1 stuk bij uw bestelling

U kunt bij ons te-

Wij staan voor u klaar! 
Maak snel een afspraak

Autobedrijf Jan de Croon houdt u mobiel, al sinds 1928!

Bel voor de mogelijkheden of reserveer online:
T. 0571-275903 of mail naar werkplaats@jandecroon.nl

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

    Werkplaatsonderhoud

    Dieselsystemen

    Auto electronica

    Tankstation

    Automaatbak spoelen

    APK keuring

    Wasstraat/wasbox

    Airco onderhoud

    Banden service

    Schadeherstel

    Ruitreparatie

WWW.JANDECROON.NL
Autobedrijf Jan de Croon 

Leigraaf 44, 7391 AL  Twello  |  T: 0571 275 903  |  F: 0571 276 774 

Actie is geldig tot en met 17 juli 2020
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Strandhuys “de Enk” volop genieten
Strandhuys “de Enk” op Bussloo aan het einde van de Enkweg in de Posterenk is het gehele jaar ge-
opend vanaf 10.00 uur. Het Strandhuys biedt een variatie aan dranken, echte koffie in allerlei varia-
ties, ijs en snacks, wandeltochten zijn verkrijgbaar en SUP Boards kunnen gehuurd worden, evenals 
stoelen en parasols. Een heerlijke plek om te vertoeven.

Titus Mulder
Tijdens de coronacrisis werd Titus Mulder 
de beheerder van Strandhuys “de Enk”. Hij 
had zich de start van zijn horeca gelegen-
heid anders voorgesteld. Bij de pakken 
neerzitten past niet bij Titus dus besloot 
hij het Strandhuys een make over te geven. 
Gezien het aantal bezoekers dat “de Enk” 
inmiddels weet te vinden heeft hij daar 
zeer goed aan gedaan. De ligging van “de 
Enk” is uniek met een ruim zandstrand en 

een grasweide direct aan het prachtige  
meer van Bussloo..

Strandhuys “de Enk” biedt veel
Naast het strandhuys bevindt zich een 
groot terras alwaar men geen last heeft 
van de zon door de grote parasols. Om het 
vertoeven op het strand te veraangena-
men zijn er voor een klein bedrag strand-
stoelen en parasols te huur. Speelbeno-
digdheden kunnen ter plekke gekocht 

worden en indien nodig met een compres-
sor van lucht worden voorzien. Dat geldt 
ook voor meegebrachte luchtbedden, op-
blaasboten etc. Het Strandhuys biedt een 
variatie aan dranken, echte koffie in aller-
lei variaties, ijs en snacks. Gedurende de 
gehele dag, maar vooral voor de lunch of 
’s avonds na nog even een uurtje zwem-
men, kan er van een tosti of klaargemaakt 
broodje genoten worden en wordt er patat 
met een kroket of andere warme hap snel 

voor de bezoeker gebakken.

Verhuur SUP Boards
Uitzonderlijk op Bussloo is de verhuur van 
SUP Boards. Bij strandhuys “De Enk” wor-
den er meerdere verhuurd. Een uitdaging 
om zich op het water te vermaken, alleen 
of met anderen.

Wandeltochten
Bij de kiosk zijn wandelroutes verkrijgbaar 
van 7, 14, 20 en 30 kilometer tot 1 sep-
tember.
Een mooie manier om de omgeving te 
ontdekken. De routes staan met pijlen 
aangegeven.

Hardlopen
Mis jij het wedstrijd hardlopen? Kom dan 
in het weekend de Challenge lopen, een 
rondje Thermen Bussloo met een lengte 
van 7,5 kilometer. Elke zaterdag en zon-
dag tot 1 september is starten mogelijk 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Informatie 
www.rondjethermenbussloo.nl

Evenementen
Naast het Strandhuys zal Titus ook weer 
de bekende evenementen gaan orga-
niseren, die ook vanaf nu starten vanaf 
Strandhuys “de Enk”. Denk hierbij aan het 
bekende rondje Bussloo, de Christmas 
Night Walk or Run, de Nieuwjaarsduik en 
allerlei live muziek festijnen.

Kortom bij Strandhuys “de Enk” op Bussloo 
is het volop genieten.

WIJ KOMEN MET
UW BOEK OP BEZOEK

ook op de camping

Zo kan het Oonk!
Bel met  0571 271509
WhatsApp naar 06 47009854
Mail naar info@boekhandeloonk.nl
Of bestel via  www.boekhandeloonk.nl

Stationsstraat 4 7391 EK Twello Telefoon 0571-271509

Zo kan het Oonk!
Bel met 0571 271509

Voor 18.00 besteld, vandaag nog bezorgd, 
mits op voorraad in de winkel. 
Zie voor de voorwaarden op onze site.

W

Volg ons!

     www.strandhuysenk.nl       
     www.facebook.com/strandhuysdeenk

Lekker naar 
  Bussloo!

Sup huren
10 euro
per uur

drinks
snacks 
lounge

http://www.rondjethermenbussloo.nl
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Centraal gelegen tussen Apeldoorn en Deventer, ideaal om snel weg te zijn van ‘de drukte van alledag’. Geniet 
van de rust, de prachtige omgeving met park-, weide- en bosholes en talloze waterhindernissen. Golfen op zijn mooist!
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Vliegveld Teuge
Op Vliegveld Teuge ben je gegarandeerd een dag in de wolken! Hier beleef je de luchtvaart van heel 
dichtbij. Kijk naar het opstijgen en landen van vliegtuigen. Verwonder je over de stille vlucht van 
zweefvliegtuigen. En hoor het suizende geluid van parachutisten die de grond naderen. Begint het 
te kriebelen? Boek dan zelf een spectaculaire tandemsprong en spring met een ervaren parachutist 
naar beneden. Of kies voor een rondvlucht boven de prachtige omgeving. Vliegveld Teuge biedt ge-
noeg vermaak voor de hele dag. Lees hier alles over een bijzondere dag op Vliegveld Teuge.

Parachutesprong
Het staat bij veel mensen op de bucketlist: 
een parachutesprong! Bij het Nationaal Para-
centrum ervaar je de onvergetelijke sensatie 
van een tandemsprong. Op vliegveld Teuge 
ervaar je de langste vrije-valtijd van Neder-
land. Je springt namelijk van 3 of 4 kilometer 
hoogte naar beneden. Eerst val je als een ko-
meet naar beneden en daarna zweef je rustig 
richting de aarde terwijl je van een prachtig 
uitzicht over de Veluwe geniet.

Vliegervaring
Is de adrenalinekick van een parachute-
sprong iets te veel van het goede? Kies dan 
voor een rondvlucht of (zweef)vliegles en 
geniet van een spectaculair panorama. Boek 
je rondvlucht bij een van de rondvluchtbedrij-
ven zoals Special Air Services en Sky Service 
Netherlands. Als je liever met beide benen op 
de grond blijft, neem dan plaats in de flight 
simulator van Yellow Wings. In deze levens-
echte cockpit van een Boeing 737-800 ervaar 
je hoe het voelt om piloot te zijn. 

Even bijkomen?
Wil je even bijkomen van alle turbulentie? 
Wanneer je weer met beide benen op de grond 

staat is er genoeg gelegenheid op en rondom 
het vliegveld om bij te komen van de adrena-
linekick. Maak een tussenlanding op een van 
de trendy horeca-adresjes voor een hapje en 
drankje en vertel je vrienden en familie over 
de spectaculaire ervaring. Neem plaats op 
het grote terras van restaurant Take Off waar 
je uitkijkt over het gehele vliegveld. En geniet 
ondertussen van je lunch of diner. Of ga naar 
The Hangar waar je kan lunchen en loungen 
in een oude vliegtuighangar. Daarnaast heeft 
het vliegveld een uitgestrekt spottersveld 
waar er genoeg ruimte is om je picknickkleed 
uit te rollen en heerlijk tot rust te komen. 

Dagvullend programma
Maak je dagje uit compleet door je vliegerva-
ring te combineren met de andere activiteiten 
op het vliegveld. Boek bijvoorbeeld een rond-
leiding over het vliegveld als je nieuwsgierig 
bent naar de bedrijven achter de hangars. 
De rondleider van Teuge Airport Tour neemt 
je graag mee in het verhaal hoe het vliegveld 
vanuit een weiland is uitgegroeid tot een ware 
toeristische bestemming. Of begin vanaf het 
vliegveld aan Het Avervoorderpad, een klom-
penpad door het prachtige IJssellandschap. 
Tijdens je wandeling ervaar je van dichtbij 

dat je zojuist in een waar paradijs bent ge-
land. Kan je geen genoeg krijgen van deze 
toffe bestemming, blijf dan ook overnachten 
op het vliegveld! Met de themakamers van de 
Slaapfabriek waan je je in het buitenland. Of 

breng een nacht door in een voormalig DDR 
vliegtuig.

Wil je meer weten over deze bestemming? 
Kijk dan op bezoekvoorst.nl/vliegveld-teuge.

Een jaartje wachten 
op de Prinsessen!
Voor 2020 waren veel activiteiten gepland 
in het kader van herdenkingen en vieringen. 
Het bekende virus gooide roet in het eten. 
Eén van die evenementen was de ‘Prinses-
sendag’ in augustus op Vliegveld Teuge. 
Gelukkig is dit evenement met steun van 
Gemeente Voorst en de Provincie verplaatst 
naar augustus 2021.
De ‘Prinsessendag’ wordt georganiseerd om 
stil te staan bij de rust en veiligheid in ons 
land. In mei 1945 capituleerden de Duitse le-
gers en werd het kalmaan weer zo rustig in 
het land dat binnenlandse vluchtelingen en 

onderduikers weer naar huis konden. Ook de 
kinderen die voor de hongerwinter vluchtten 
naar de provincie, keerden huiswaarts. 
Prinses Juliana en prins Bernhard en hun 
kinderen deden dat ook: terug naar huis, 
terug naar Soestdijk. De prinsessen Beatrix 
en Irene waren in 1940 met hun ouders via 
Engeland naar Canada gevlucht. In Ottawa 
werd prinses Margriet in 1943 geboren. 
Prinses Juliana vertoefde na de capitulatie al 
een paar weken in ons land en reisde in juli 
1945 terug naar Canada om haar dochters op 
te halen. Met de ‘Queen Mary’ voeren ze van 

New York naar Schotland. 
Dit grote Engelse passa-
giersschip werd voor het 
vervoer van terugkerende 
geallieerde troepen ge-
bruikt. De drie dochters 
mochten eerst een paar 
dagen bijkomen in Londen 
en reisden op 2 augustus 1945 
met hun moeder terug naar ons 
land. Ze landden op Vliegveld Teuge, 
dat toen één van de vliegvelden was voor 
het terugbrengen van geallieerde troepen. 
Dit jaar kan op het vliegveld geen ‘Prinses-
sendag’ worden gevierd. Stichting Promotie 
Luchthaven Teuge is al druk bezig met het 
voorbereiden van het evenement in augustus 
2021. Dus zet het maar vast met potlood in 
de agenda: de eerste zondag van augustus 
2021.

Rechts: Prinses Juliana 
laat haar jongste doch-

ter Margriet als eerste 
uitstappen.

Links: De familie voor het eerst 
bij elkaar op Nederlandse grond.
© Beide foto’s Nationaal Archief
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Beleef Operatie Cannonshot vanaf 24 april alsof je erbij bent…

Bertje & De Buffalo’s: nieuwe adventure 
game in de Go Veluwe App

“Mijn grootste inspiratie voor deze app ontstond tijdens een fi etstocht op de Veluwe met mijn gezin. Genietend van 
de pracht en de natuur van de Veluwe bedacht ik een idee voor een ‘outdoor adventure game’ met geschiedenisver-
halen. Er zijn zoveel prachtige historische gebeurtenissen die erom vragen overgedragen te worden op de jeugd. Ik 
ben zelf een kind van de streek, geboren en getogen in Wilp-Achterhoek. Er ging een wereld voor me open toen ik 
me ging verdiepen in de historie van dit gebied. Ik had me nooit écht gerealiseerd welke rijke geschiedenis er achter 
deze voor mij bekende omgeving schuilt. Bertje & De Buffalo’s draagt het verhaal van Operatie Cannonshot nu over 
met deze leuke, interactieve game met Augmented Reality.”

Mathanje Huisman lanceert samen 
met de Gemeente Voorst de interac-
tieve �ietsroute Go Veluwe: Bertje & 
De Buffalo’s. Voorst herdenkt 75 jaar 
vrijheid en brengt in dit jubileumjaar 
de belangrijke geschiedenis middels 
deze game bij de jeugd onder de aan-
dacht. In de app beleeft de speler het 
verhaal van ‘Operatie Cannonshot’ 
vanuit het perspectief van Bertje en 
zijn opa Bril. Het idee voor de app 
ontwikkelde Mathanje zelf in 2017 
voor ‘Prijsvraag de Veluwe’. Haar 
outdoor adventure game werd vorig 
jaar in Apeldoorn gelanceerd met het 
koninklijke verhaal ‘Wilhelmientje & 
Woyko’. Go Veluwe richt zich nadruk-
kelijk op gezinnen met kinderen van 
8 tot 14 jaar, maar ook de oudere, 
�ietsende natuurlie�hebber beleeft er 
volop plezier aan. 

Augmented 
Reality
Met Bertje & De Buffalo’s ga je terug 
naar de dagen rondom 12 april 1945 
en beleef je Operation Cannonshot 
opnieuw. De �ietsroutes die je volgt, 
bevatten audiofragmenten die op de 
verschillende gamelocaties dankzij 
Augmented Reality (AR) gaan ‘le-
ven’. Het verhaal wordt verteld door 
Bertje en zijn opa Bril. Mathanje: 
“Bertje is een jongen van 10 jaar die 
op de zolder van zijn oma een oude, 
magische bril vindt. Als hij de bril 
opzet begint zijn opa te praten en 
de wereld wordt ineens zwart-wit. 
Via je smartphone ga je op zoek naar 
3D-objecten van spullen uit 1945, bij-
voorbeeld een kogelhuls, een insigne 
en een knijpkat. Bertje en opa Bril ne-

men je met een audiovertelling mee 
terug in de tijd: aanvullend zie je op 
oude foto’s hoe de wereld er in die 
tijd uitzag. Geluidseffecten zoals een 
krakende vloer, geweerschoten en de 
motor van de Buffalo maken de bele-
ving compleet. Op elke locatie krijg 
je ook een leuke ontdekkingsvraag, 
zodat de game ook nog educatief is.”

Tocht langs 
historische 
sleutelplekken
Wat volgt is een kennismaking tus-
sen Bertje en opa Bril die leidt tot 
een gezamenlijke tocht langs de 
historische sleutelplekken tijdens 
Operatie Cannonshot: de gameloca-
ties in de app Go Veluwe. Die tocht 

DOWNLOAD 
GRATIS OP

IOS & ANDROID

WWW.GOVELUWE.NL

Go Veluwe neemt je mee in 
de geschiedenis tijdens 
een gratis ontdekkingstocht 
Go Veluwe wijst je de weg naar 
spannende, geheime gamelocaties 
op een fietsroute. Op elke locatie 
beleef je een superleuke game 
met Augmented Reality die ook 
nog eens heel leerzaam is! 
Download en speel ‘m gratis!

GELDERLAND
HERDENKT
75 JAAR VRIJHEID

Operation Cannonshot 
Beleef 75 jaar vrijheid 
in de gemeente Voorst!

begint bij de Dorpskerk in Wilp en 
eindigt - iets verder in de tijd, begin 
augustus 1945 - op vliegveld Teuge 
bij het Monument ‘Terugkomst Ko-
ninklijke Familie’. Want daar en op 
dat moment komen prinses Juliana 
met haar dochtertjes Beatrix, Irene 
en Margriet terug uit Canada waar ze 
tijdens de oorlog verbleven. 
Bertje kruipt als het ware in het li-
chaam van zijn opa die hem en dus 
de app-gebruiker begeleidt van loca-
tie tot locatie. “Dat vind ik het mooie 
aan dit verhaal: je wordt echt meege-
nomen en er ontstaat steeds een link 
tussen heden en verleden”, vertelt 
Mathanje. “Met elke gamelocatie die 
je bezoekt, wordt er een onderdeel 
aan het plaatje toegevoegd. Je wordt 
heel nieuwsgierig gemaakt en wil 
weten waar dit naar toe gaat. Letter-
lijk en �iguurlijk.”

Familie-
geschiedenis
De storyline van Bertje & De Buffalo’s 
is geschreven door auteur/visueel 
kunstenaar en audiotourspecialist 
Bas Fontein. “Bas heeft gebruik ge-
maakt van verschillende bronnen om 
Operatie Cannonshot te laten herle-
ven. In de verhalen die opa Bril ver-
telt, komen bijvoorbeeld elementen 
terug uit mijn eigen familiegeschie-
denis”, aldus Mathanje. “Mijn vader, 
die zelf tien jaar oud was tijdens de 
oorlog, vertelde vroeger wel eens het 
verhaal dat de Duitsers nog op zijn 
ouderlijk huis hadden geschoten. Pas 
veel later werden de kogels terugge-
vonden in een keukenkastje. De gene-
ratie die het heeft meegemaakt zit vol 
met oorlogs- en bevrijdingsverhalen 
en �larden van herinneringen. Voor 
hen zijn die verhalen vaak zo vanzelf-
sprekend geworden dat het niet in ze 
opkomt om ze te delen. Ik vind het 
mooi dat we in dit jubileumjaar de 
verhalen over Operatie Cannonshot 
op deze unieke wijze hebben kunnen 
vastleggen.”

Oudtante Dina
En dan is er nog het verhaal van Ma-
thanje’s oudtante Dina Pelgröm, een 
zus van haar opa. “Op de ochtend 
van de bevrijding in Bussloo, op 13 
april, geeft ze een aantal Canadese 
soldaten wat melk want het is warm 
en ze zijn bezweet. Dan volgt er toch 
nog een Duitse tegenaanval en raakt 
Dina, samen met een Canadees, ern-
stig gewond door een granaatscherf. 
Ze ligt nog dagenlang in de kelder 
van een noodhospitaal in Zutphen 
waar de familie haar meerdere keren 
bezoekt. Uitgerekend op de dag van 
de nationale bevrijding, 5 mei, over-
lijdt Dina. Deze tragische familiege-
beurtenis zit ook verwerkt in Bertje 
& De Buffalo’s.”

Bertus ten Bosch
Daarnaast zijn er de oorlogsherinne-
ringen van Bertus ten Bosch uit Twel-
lo. Hij groeide op in Terwolde. Bertus 

scheef zijn herinneringen al op in 
de jaren negentig. Een van zijn be-
roemde quotes is a�komstig uit 1940, 
toen zijn moeder hem wekte met de 
woorden: ‘Bertus opstaan, het is oor-
log!’ “Bertje uit ons verhaal is naar 
hem vernoemd. Bertus is een goed 
voorbeeld van iemand die vol her-
inneringen zit. In de afgelopen jaren 
heeft hij veel verhalen over de twee-
de wereldoorlog kunnen vastleggen 
in de archieven van de Oudheidkun-
dige Kring Voorst. Van Bertus kreeg 
ik veel materiaal om te gebruiken in 
de app. En dan is er nog Jan van Bar-
neveld, schrijver van de roman Kleine 
jongen in de oorlog. Hij moest met 
zijn familie onderduiken op de boer-
derij De Kleine Ham in Terwolde. 
En raad eens? Dat is ook een van de 
gamelocaties! Op die manier komen 
veel verschillende oorlogsverhalen 
als puzzelstukjes samen in het ver-
haal.”

Steun aan lokale 
ondernemers
“Het is natuurlijk heerlijk om na een 
periode van thuiszitten een frisse 
neus te halen. Zeker nu het bijna mei-
vakantie is willen mensen graag naar 
buiten. De Go Veluwe �ietsroute is een 
leuke, sportieve gezinsactiviteit die 
volgens de richtlijnen van het RIVM 
gewoon mogelijk is. Om het spelen 
van het spel extra leuk te maken is 
er op elke gamelocatie een voucher 
te verdienen met een aanbieding van 
een lokale ondernemer. Welke leuke 
aanbiedingen ze voor de speler heb-
ben bedacht? Daarvoor moet je het 
spel gaan spelen, dan kom je erach-
ter!” lacht Mathanje.  

Humor en geheime 
geschiedenis-
verhalen
Operatie Cannonshot is een waarge-
beurde, bloedserieuze episode in de 
Nederlandse geschiedenis. Maakt dat 
het niet té zwaar voor de kinderen 
van nu? “Natuurlijk is het een heftig 
verhaal. Maar je ziet bij kinderen een 
enorme interesse voor spannende 
- soms geheime - geschiedenisver-
halen. Kijk maar eens hoe ze door 
een oorlogsmuseum struinen, ge-
interesseerd zijn in de jeeps uit die 
tijd, maar ook in de radiotoestellen 
of een knijpkat. Die fascinatie is heel 
groot. Ze kunnen ook ademloos luis-
teren naar de verhalen van vetera-
nen. Trouwens, er zit ook de nodige 
humor en lichtheid in het verhaal, 
hoor. Wat ik heel leuk vind is dat er 
voortdurend lijntjes liggen tussen 
1945 en 2020. Zo ziet Bertje met 
zijn magische bril dat hij ineens hele 
ouderwetse kleren draagt, een korte 
broek met een spencer. Hij raadt zijn 
opa aan online snel iets nieuws te be-
stellen. Dus telkens is er de grappige 
frictie tussen 1945 en wat Bertje – en 
dus de speler van de app – op dit mo-
ment ziet. Het zit gewoon heel leuk in 
elkaar.”ringen van Bertus ten Bosch uit Twel-

lo. Hij groeide op in Terwolde. Bertus 
elkaar.”
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Go Veluwe App is gratis
De outdoor adventure game Bertje & De Buffalo’s speel je met de Go Veluwe App. 
Die is gratis te downloaden via de App Store (iPhone) en via Google Play (Android). 
De app werd in 2017 als prijswinnend idee van Mathanje Huisman onderscheiden door de 
Provincie Gelderland. Mathanje verzorgde het concept, het gra�isch ontwerp en is 
projectleider van Go Veluwe App. Partners van het project zijn Gemeente Voorst, 
Provincie Gelderland, Prijsvraag de Veluwe, VisitVeluwe, Routebureau Veluwe en IDNTT. 
Voor meer informatie: www.goveluwe.nl en volg Go Veluwe via sociale media op @goveluwe.

Go Veluwe App is gratis

De eerste route: 
Wilhelmientje & Woyko

‘Wilhelmientje & Woyko, De koninklijke queeste’ was vorig 
jaar, bij de lancering van de Go Veluwe App, de eerste interac-

tieve �ietsroute die in de app verscheen. Daarin wordt de speler 
meegenomen naar het einde van de 19e eeuw. Dat gebeurt door 
de tienjarige Wilhelmientje, samen met haar paard Woyko. Wi-

helmientje is natuurlijk niemand minder dan de latere Koningin 
Wilhelmina. De 19 kilometer lange �ietsroute voert langs de 

geheime plekjes uit haar jeugd, van Apeldoorn naar Assel. Ook 
deze game kan gespeeld worden met de Go Veluwe App. Dus 

als je de route in Voorst leuk vond, �iets dan gewoon eens 
naar Apeldoorn om daar de prachtige 

verhalen te ontdekken.

Bertje & De Buffalo’s – 
Operatie Cannonshot

Bertje & De Buffalo’s is een �ietsroute van 28 kilometer die langs 10 
historische plekken voert die een belangrijke rol speelden tijdens Operatie 

Cannonshot. Beginpunt is de dorpskerk van Wilp, eindpunt is Vliegveld Teuge 
met het Monument Terugkeer Koninklijke Familie. Onder de locaties zijn of�iciële 

gedenkplekken in de gemeente maar ook Slot Nijenbeek, de kerk van Bussloo en de 
Wilpermolen in Posterenk. Een tip van de maker; je kunt de route in meerdere etappes 
doen én neem een powerbank mee want de app vraagt best veel van je telefoonbatterij. 

Op elke locatie zijn drie audiofragmenten te horen over de geschiedenis die zich op die plek 
heeft afgespeeld. Bovendien is er steeds een leuke quizvraag. Verder kun je op elke locatie een 
voorwerp vinden… een soort Pokémon Go dus. Het zijn objecten die kenmerkend waren voor 
de oorlogsjaren. Voedselbonnen bijvoorbeeld, of een knijpkat, een insigne of een kogelhuls. 

Het is de bedoeling dat je de hele verzameling compleet hebt op de eindlocatie in Teuge. 
Per locatie krijg je als speler een voucher met een aantrekkelijke aanbieding van een 

lokale ondernemer.

Bertje & De Buffalo’s kan vanaf 24 april gratis gedownload worden via de app-stores. 
De route in de Gemeente Voorst is ontwikkeld vanuit o.a. prijzengeld van Prijsvraag 

de Veluwe, projectsubsidie vanuit Veluwe Remembers en een bijdrage van de 
Gemeente Voorst. 

Ook verkrijgbaar is het leuke kaartspel ‘Go Veluwe Ontdekkaartjes’ 
met opdrachten en vragen om lekker buiten mee aan de slag te gaan. 

Ook die Ontdekkaartjes zijn bedacht en ontwikkeld door Mathanje 
Huisman en zijn verkrijgbaar in Twello bij Boekhandel Oonk 

en cadeauwinkel Holy Cow. Ook online te koop via 
www.ontdekkaartjes.nl.

It’s a family 
affair…

Met de Go Veluwe App heeft Mathanje haar hele gezin 
‘aangestoken’. Ze zijn ook te horen in de audio op de app. 
“Ik woon nu in Malden, bij Nijmegen, maar de hang naar 

mijn geboortestreek is nog steeds groot. Toen ik een paar 
jaar geleden met mijn gezin over de Veluwe �ietste, kreeg ik 

die brainwave voor de app. Nadat ik Prijsvraag de Veluwe had 
gewonnen en de app ging ontwikkelen, heb ik mijn man Ferdy 
en mijn dochter Maite ingeschakeld voor het inspreken van het 

verhaal van Wilhelmientje & Woyko. Dat is nu ook weer het 
geval in Bertje & De Buffalo’s. Ferdy ‘speelt’ de rol van opa Bril 

en voor Bertje heb ik nu mijn zoon Levi (13) ingezet. Zelf 
ben ik er ook op te horen als de inleidende verteller. Levi 

vond het hartstikke leuk om te doen en zijn interesse 
voor het onderwerp, Operatie Cannonshot, is zeker 

gegroeid. Al blijven zijn favoriete games, voor 
een jongen van die leeftijd, een geduchte 

concurrent.”
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TuincentrumTuincentrum

’ Tullekensmolen’’’ Tullekensmolen’’’ ’ 

Tullekensmolenweg 37 | 7361 EN Beekbergen | 055-5063131 
www.tuincentrumtullekensmolen.nl

Voor al uw tuinplanten�
vaste planten en bomen in een 

mooie groene omgeving�

NIJVERHEIDSSTRAAT 36, 7391 ZV TWELLO | T. 06 55 86 41 04 | JB@JOOSTBREDEN.NL
OPENINGSTIJDEN: DO & VR 8:30 - 18:00 | ZA 8:00 - 17:00 | MA/DI/WO OP AFSPRAAK.

SIERBESTRATING | DOUGLAS HOUT | BETONPOEREN | VERANDA’S 
KAPSCHUREN | SPLIT & GRIND | SPLITPLATEN | OPSLUITBANDEN

 SCHUTTINGEN | BETONPALEN | ONDERPLATEN | KUNSTGRAS

VEEL MATERIALEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

WE ZIEN U GRAAG BIJ
JOOST BREDEN BESTRATINGEN

WWW.BIJ-MONIQUE.NL

Voor wie?

KI
N
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H

Kinderen die hulp kunnen gebruiken bij: 
• zelfvertrouwen,
• (faal)angst,
• omgaan met emoties,
• piekeren,
• boos en/of agressief gedrag,
• pesten of gepest worden,
• concentratie,
• verwerken van verdriet,
• het omgaan met veranderingen  

thuis zoals bijvoorbeeld  
een scheiding, verlies of  
een verhuizing. Kindercoach: op zoek naar jouw kracht!

Bij Monique
op zoek naar jouw 

kracht !

Ben jij al klaar voor  

Boek je pedicure - ,  manicure - ,  hars-  of   
gezichtsbehandeling in de maanden jul i  

en augustus met  
10% korting  

 
Gebruik  kortingscode:   

Voorster  Nieuws Zomer  

Bij Skynz helpen we je graag!  
de zomer? 
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Twee eeuwen landgoed Beekzicht
Het 200-jarig bestaan van landgoed Beekzicht zou begin juni uitgebreid gevierd worden. Helaas was 
dat onmogelijk vanwege de Covid-19-maatregelen. Een wandelexpositie in het bospark over het he-
den en verleden van Beekzicht en een fietsroute langs de mooiste delen van het landgoed  maakten 
ook deel uit van dat feestweekend. De feestelijkheden zijn opgeschort, maar wandel- en fietsroute 
komen vanaf 15 juli 2020 beschikbaar. Op de website www.landgoedbeekzicht.nl kunt u de adressen 
vinden.

De geschiedenis van Beekzicht
Landgoed Beekzicht vindt zijn oorsprong 
in het jaar 1820. Toen kocht Hendrik Jan 
Thooft (1787-1866) uit Zutphen de boer-
derij de Adelaar met 20 hectare landbouw-
grond. 
Thooft breidde zijn bezittingen uit en ook 
zijn zoon vergrootte het landgoed met 
boerderijen, landbouwgronden, heideter-
reinen, natte graslanden en bossen. Het 
landgoed (350 ha) omvatte omstreeks 
1900 het huis Beekzicht en de boerderijen 
de Adelaar, de Middelbeek, de Peppelen-
bosch, Welgelegen en de Kolke. In 1901 
werd ook het tolhuis aan het landgoed 
toegevoegd. Na het overlijden van Thooft 
in 1902 gingen al zijn bezittingen over in 
handen van zijn drie achterneven Bosch 
van Rosenthal. 

Boerderij de Adelaar
Boerderij de Adelaar heette oorspronke-
lijk Nattelt of Natelt, welke naam verwijst 
naar een nat en drassig terrein. Het bijzon-
dere voorhuis met Gelderse topgevel werd 
gebouwd in 1609. Na 1748 was het geen 
adellijk bezit meer en was de boerderij in 
eigendom bij de familie Hissink en later 
Massink. De Adelaar wordt al vanaf 1881 
bewoond door de familie Smeenk. 

De Middelbeek
De eerste boerderij die na de Adelaar werd 
aangekocht was de Middelbeek op de 
Voorsterklei in 1834. 
De Middelbeek werd al genoemd in 1537 en 
in 1648 in handen van de heren van kasteel 
Sinderen. In 1834 verkocht de familie Sloet 
het goed bestaande uit onder meer ‘een 
welonderhouden boerenhuis met achter-
huis, schuur en hooiberg en een voor wei-
nige jaren nieuw daaraan gebouwd zeer 
vrolijk zomerverblijf’. Momenteel voert de 
familie Frederiks er een landbouwbedrijf.

Huis Beekzigt
Op een kaart uit 1781 staat tegenover boerde-
rij de Adelaar een erf met de naam ‘Het Ha(e)
rt’. Het was een herberg, gebouwd rond 1690, 
aan de zuidkant van de beek. Het Hert deed 
dienst als herberg tot 1813, was daarna kort 
een landbouwschool en in 1835 werd het af-
gebroken. 
Op dezelfde plaats bouwde de Zutphense fa-
milie Bruninghs omstreeks 1837 het buiten-
huis Beekzicht. Het huis werd in 1857 al weer 
gesloopt, waarna in 1859 het tweede huis 
Beekzicht in gebruik werd genomen. Het werd 
in 1864 gekocht door de schoonzoon van 
Thooft. Vanaf dat moment deed huis Beek-
zicht dienst als zomerverblijf. 

Peppelenbosch
De Peppelenbosch nabij het Appense Bos 
werd aangekocht in 1849. In 1600  werd het 
‘Hett Busweittien’ genoemd en viel het onder 
boerderij Mentink in Appen, een goed van de 
Abdij van Prüm. Het werd gekocht door Gerrit 
Kreynck en zijn vrouw. Vele eigenaren volg-
den. Nu is de Peppelenbosch het landbouw-
bedrijf van de familie Blikman.

Welgelegen
In de kadastrale atlas van 1832 is ter plekke 
van Welgelegen alleen een kleine bosscha-
ge, temidden van bouwlanden midden op de 
Voorsterklei. Het goed dat in 1880 werd aan-
gekocht door de familie Thooft, was toen 10 
hectare groot. De voorganger van de huidige  
boerderij heette de Schralekamp, mogelijk 
gebouwd ergens tussen 1850 en 1880. De 
boerderij wordt nu bewoond door de familie 
Lankhorst. 

De Kolke
De Kolke of Kolkink aan de Klarenbeekse-
weg werd door de familie Thooft aangekocht 
in 1894. Het erf werd al genoemd in 1601 en 
stond in het eeuwenoude buurschap Holtwijk. 

Soms gebruikte men ook de naam Hoetink, of 
waren Kolkink en Hoetink eerder twee nabij-
gelegen boerderijen. In 1832 stond de boer-
derij, tezamen met twee andere boerderijen 
nabij een kolk en nog een waterpartij. Het erf 
was toen 23 hectare groot en in bezit van de 
weduwe van Jacob Wolters. Deze familie Wol-
ters had het goed al vanaf 1768 in bezit. Er is 
nu een boerderijwinkel en camperplek, gerund 
door de familie Wassink.

Het tolhuis
Tot 1900 werd er tol geheven aan de verharde 
Rijksstraatweg Zutphen-Apeldoorn tegenover 
de Adelaar. Het Tolhuis is gebouwd in 1824, 
nu is het Rijksmonument. Het werd in 1901 
aangekocht door Jacobus Thooft.

De familie Bosch van Rosenthal
De uitgebreide Voorster eigendommen van 
de familie Thooft gingen naar achterneef Lo-
dewijk Hendrik Nicolaas Bosch van Rosent-
hal (1884-1953). Lodewijk Hendrik Nicolaas 
kocht stukje bij beetje de uitgestrekte terrei-
nen in het Appensche veld die nu ongeveer 
een kwart van het landgoed uitmaken. Hij ver-
bouwde en verfraaide het huis Beekzicht en 
liet de beroemde tuinarchitect Leonard Sprin-
ger rond het huis een tuinontwerp maken. Het 
resultaat is nu nog te zien: een parkachtig bos 
met weelderige oude loofbomen en een brug 
over de beek in de richting van de Mulders-
kolk. Ook liet hij in 1925 naast de plaats van 
een voormalig koetshuis, een paardenstal en 
een chauffeurswoning op het landgoed bou-
wen. 

Groot Hissink
In 1939 werd boerderij Groot Hissink aan de 
Watergatstraat aangekocht door de familie 
Bosch van Rosenthal. Het erf werd in het re-
gister van de Abdij van Prüm genoemd als het 

goed van Lubbertus Hissink en is tot aan de 
19de eeuw bewoond door de familie Hissink. 
De boerderij wordt nu bewoond door de derde 
generatie Pardijs. 

Huis Beekzicht werd in juni 1940 afgebroken. 
Alleen de oude kelder is er nog. De chauf-
feurswoning en het landgoed speelden een 
belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. 
Lodewijk Hendrik Nicolaas overleed in 1953 
en daarmee werd zijn zoon Lodewijk Hendrik 
Nicolaas Frederik Marie (Louis) eigenaar van 
Beekzicht. 
In het jaar 1960 richtte Louis Bosch van Ro-
senthal de ‘Bosch van Rosenthal Stichting’ 
op. Veertig jaar later werd, met financiële 
steun van zijn vrouw J.M.A. den Tex, de beslo-
ten vennootschap ‘Landgoed Beekzicht B.V.’ 
opgericht. Dat zorgde ervoor dat ook na hun 
dood het landgoed behouden kon blijven. 
In 2004 overleed Louis Bosch van Rosenthal 
en nam Willem de Beaufort, oomzegger, de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van het 
landgoed op zich. Het dagelijkse beheer van 
het landgoed wordt gevoerd door een toe-
zichthouder die in dienst is van het landgoed. 

Toegankelijk
Beekzicht is altijd toegankelijk geweest voor 
wandelaars en fietsers, met name de Voorster 
gemeenschap was en is altijd welkom. Naast 
de ommetjes van de dorpsbewoners, zijn er 
veel routes die het landgoed aandoen. Ook het 
fietsknooppuntennetwerk kruist het landgoed 
op de Voorsterklei en in het Appense bos. 

Vrijwilligers
Sinds een paar jaar is er een grote groep vrij-
willigers actief met bos- en parkonderhoud en 
werkzaamheden in de moes- en siertuin. Het 
beheer van landgoed Beekzicht kan niet zon-
der die vrijwilligers. 

http://www.landgoedbeekzicht.nl
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Voel je thuis in Twello
Waarom ver weg gaan als je het lokaal kunt halen? Je vindt in het centrum van Twello, in het hart van 
de Stedendriehoek Apeldoorn - Deventer - Zutphen, ruim 80 ondernemers. Winkels op gebied van 
lifestyle, cadeauartikelen, voor je dagelijkse boodschappen en horeca. 

Denk hierbij aan winkels voor kleding, boeken, 
bloemen, elektronica, cadeau- en huishoud-
artikelen. En niet te vergeten gezellige restau-
rants, leuke terrasjes of een lekker ijsje halen. 
Onze winkeliers geven je een warm welkom 
in een dorp waar persoonlijke service ontzet-
tend belangrijk is. Twello heeft het allemaal!

Het centrum van Twello is het autoluw en 
ruim opgezet, wat mede mogelijk gemaakt 
is door alle ondernemers. De straten zijn af-
gelopen periode opnieuw ingericht, waar-
door het echt de sfeer van een dorp ademt. 
Met klinkerwegen, veel bloembakken en leuke 
bankjes. Combineer het gemak van een breed 

winkelaanbod met de gemoedelijke sfeer die 
er hangt en je weet het: in Twello voel je je 
thuis!

Bereikbaarheid en parkeren
Je bereikt het centrum gemakkelijk met 
de fiets, openbaar vervoer of de auto. Op 
enkele minuten van het centrum vind je 
het treinstation en vanuit omliggende 
dorpen gaan ook streekbussen. En als 
klap op de vuurpijl, in Twello zijn ruim vol-
doende parkeerplaatsen en een parkeerga-
rage. Het parkeren is nog gratis ook!

Zien we je snel?

Thuis

Foto’s Marielle Schiphorst van Vormbeeldig.nl

Onze winkeliers heten je 
een warm welkomP
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Koop je 
producten 
lokaal
beter voor onze economie, 
het landschap, milieu en je 
gezondheid

De gemeente Voorst is rijk aan heerlijke en 
gezonde streekproducten! Van groenten en fruit 
tot wijn en kaas, het is er allemaal. De afgelopen 
weken hebben wij jullie meegenomen langs 
de lokale producenten van de allerlekkerste 
producten. Op deze kaart staan alle producenten 
nog eens aangegeven. Kijk waar je favoriete 
bedrijven liggen en stippel de leukste 
route uit. Meer informatie over deze lokale 
producenten en streekproducten vind je op 
bezoekvoorst.nl/streekproducten 

Proef, ruik en beleef 
de natuur
Combineer een prachtige fi etsroute door de rijke 
landschappen van de gemeente Voorst met het 
kopen van uiteenlopende verse streekproducten. 
Met alle verscheidenheid aan streekproducten en 
landschappen kun je culinair op reis in je eigen 
gemeente! Je steunt onze lokale economie met je 
directe aankoop van gezonde producten. En het 
is ook beter voor ons landschap en het milieu. 
Het aanbod zal je verrassen: zuivelproducten 
op het boerenland, kersen in de uiterwaarden 
van de IJssel, brood van de dorpse molen, en de 
wijngaarden in het weidse landschap. Zo proef, 
ruik en beleef je de natuur van dichtbij. Vragen 
over lokale producten in de gemeente Voorst? 
Neem gerust contact op met de gemeente 
Voorst, Monique Loeters: m.loeters@voorst.nl

Meer informatie
bezoekvoorst.nl/streekproducten
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Fietsroutes 
Stap op je fi ets en fi ets een rondje langs de 
IJssel. Bekijk hoe de kersen erbij hangen op 
de Wilpse Klei. Haal in dorp Voorst alvast je 
biologische boodschappen bij De Zonnegaard en 
Pardijs. Pauzeer met een heerlijke ambachtelijke 
koek van Bakker Bril en de cranberry sapjes 
van boerderij De Kolke. Vervolg je route daarna 
naar Klarenbeek waar je een bezoekje brengt 
aan Molen de Hoop en Wijngaard Gravendael. 
Eindig je route in Wilp-Achterhoek waar je vlees 
bij Vleesch van Plante en zuivelproducten bij 
Boerderij Den Hoek kunt kopen. Heb je dorst 
gekregen na je fi etstocht? Les dan je dorst met 
een bekertje vers getapte melk bij de Melktap in 
Wilp.

Wil je juist het uitgestrekte noordelijke deel van 
de gemeente ontdekken? Fiets dan vanaf Twello 
via de Havekes Mölle de uitgestrekte landerijen 
in. Tijdens de route kom je langs Fruitkwekerij 
Klomp waar ze heerlijke kersen verkopen. Stel je 
picknickmand samen met biologische groente en 
fruit van Hof van Twello en Sterrenland. Vervolg 
je route met een goedgevulde picknickmand 
richting Terwolde, naar molen De Ooievaar. 
Eenmaal aangekomen, geniet je van een prachtig 
weids uitzicht. Strijk neer op een rustig plekje 
en geniet van de (h)eerlijke streekproducten 
die je tijdens je route hebt verzameld. Kan je 
geen genoeg krijgen van jouw culinaire tocht 
door het prachtige landschap? Verleng je reis 
dan met een overnachting tussen de herten op 
Hertenboerderij De Weerd of tussen de geiten 
en de wijngaarden op Vakantiepark Nieuw 
Grapendaal. Zo geniet je optimaal van je vakantie 
in eigen gemeente!

Boerderij de Kolke
Klarenbeekseweg 30 
Voorst
dekolkevoorst.nl
Boerderijwinkel, maaltijd box 
via uitveluwe, camperplaatsten

Boerderij Den Hoek
Leemsteeg 23 Wilp-Achterhoek
denhoek.nl
Camping met boerderijwinkel en 
vergaderlocatie

Boerderij Moria
Oyseweg 7 Wilp
moriafruit.nl
Boerderij en fruitbedrijf met 
boerderijwinkel

Wijngoed Gravendael
Gravenstraat 27 Klein Amsterdam
gravendael.com
Wijngaard, wijnproeverij

Vleesch van Plante
Zutphenseweg 38 
Klarenbeek
vleeschvanplante.nl
Ambachtelijk rundvlees, 
webshop en winkel 

Korenmolen De Ooievaar
Wijkseweg 3 Terwolde
molenterwolde.nl
Korenmolen met streekwinkel 
(brood, meel)

De Havekes Mölle
Havekespad 13 Twello
havekesmolle.nl
Korenmolen (meel)

Molen De Hoop
Molenweg 4a Klarenbeek
shop.dehoopklarenbeek.nl
Korenmolen (broodbakmixen, 
cakemixen)

Sterrenland
Meermuidenseweg 19b Twello
sterrenland.com
Biologische tuinderij, winkel, pakketten 
en zorgboerderij

Hertenboerderij De Weerd
Middendijk 22 Nijbroek
hertenboerderij.nl
Verkoop hertenvlees, kleine camping 

Fruitkwekerij Klomp
Kruisvoorderweg 4 Twello
fruitkwekerijklomp.nl
Fruitkwekerij met boerderijwinkel

Hof van Twello
Rijksstraatweg 17 Twello
hofvantwello.nl
Boerderijwinkel, blotevoetenpad, 
horeca, camping. 

Melktap Wilp
Zwarte Kolkstraat 22 Wilp
Melktapwilp.nl
Melktap, boerderijlessen en rondleidingen

Ambachtelijke bakkerij Bril
Rijksstraatweg 24 Voorst
bakkerijbril.nl
Ambachtelijke bakkerij, koffi e- en theeschenkerij

De Zonnegaard
Appenseweg 7 Voorst
dezonnegaard.nl
Boerderijwinkel, aanbieder 
groente- of fruitabonnementen

Park Nieuw Grapendaal 
Ossenkolkweg 3 Terwolde
veluwsevakantiehuisjes.nl
Vakantiehuisjes

Pardijs
Watergatstraat 3 Voorst
fb ‘Akkerbouwbedrijf 
Pardijs’
Akkerbouwbedrijf met 
boerderijverkoop
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3 GANGEN 
Kriebelz deal

19.95

!

27.50

Voorgerechten
* Keuze uit 2 aangeklede dagsoepen, geserveerd in een Deksels Pannetje
* Gegratineerde champignons uit de oven met Old Amsterdam en desembrood
* Italiaanse Parmaham met meloen
* Gegrilde watermeloen met jonge geitenkaas, een frisse dressing en noten melange 
* Salade met krokante kippendij, geroosterde champignon en tomaat, 
 met kerrie mayonaise 
* Carpaccio van Iers rund met rucola, truffelmayonaise, Old Amsterdam,
 kruidencrumble en pitjes

Hoofdgerecht vegetarisch
* Verse pasta van chef Roland

Hoofdgerecht vis
* Verse ‘scharrel’ forel van Forellenkwekerij ‘t Smallert uit Emst 

Hoofdgerechten vlees
* Kipsaté
* Gegrilde varkensprocureur met een roomsaus van honing en mosterd 
* Angus Hamburger met brioche brood en smokey barbecuesaus
* Spare ribs. Zoet of duivels.........om je vingers bij af te likken!
* Stoofpotje van Iers rund met Stroganoffsaus. 
 Heeft 12 uur op lage temperatuur gegaard. Ouderwets lekker! 
* Steak van de week +5.00

Nagerechten
* Terwoldse koffie, koffie met het kruidenbitter Terwoldenaartje en slagroom 
* Koffie met Deventer Koek taart gebakken door 
 Elisabeth’s Taartenbakkerij uit Wilp
* Twee bolletjes vanille ijs met kletskoppen, 
 karamelsaus en slagroom
* Aardbeiensurprise van verse aardbeien van de 
 Aardbeientuin uit Oene Laat je eens lekker verrassen!
* Huisgemaakte yoghurttaart met slagroom en verse aardbeien van 
 de Aardbeientuin uit Oene met een bolletje aardbeien roomijs 
* Crème Brûlée

GELDIG VAN 1 JULI T/M 30 SEPTEMBER
OP ZATERDAG EN ZONDAG BEPERKT AANTAL PLAATSEN

Uitsluitend telefonisch reserveren, niet via een reserverings site.
Niet in combinatie met andere actie’s, aanbiedingen of waardecheques.

1 voucher is geldig voor het hele gezelschap. 
Voucher moet ingeleverd worden.

D o r p s s t r a a t  5 9  7 3 9 6  A L   Te r w o l d e
T:  0 5 7 1  -  2 9 2  0 2 2
E  i n f o @ b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l
w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l

 f a c e b o o k . c o m / k r i e b e l z

 t w i t t e r. c o m / k r i e b e l z
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Imkersvereniging Voorst, voor jong en oud!
De bij is de laatste tijd veel in het nieuws. Het gaat niet zo goed met ze lezen we regelmatig. Mensen 
worden opgeroepen om bloemen te zaaien, bermen niet te maaien en minder giftige rommel te spuiten. 

Wij als imkers zetten ons ook in voor de ho-
ningbij. We houden bijen in kasten in de buurt 
van dracht en we zorgen ervoor dat ze niet 
gaan zwermen zodat mensen of andere die-
ren er last van hebben. Op deze manier kun-
nen de bijen zorgen voor de bestuiving van 
bomen en planten wat weer ten goede komt 
aan de productie van voedsel voor ons. 

Maar imkers doen nog meer voor de honing-
bij. Als ze onverhoopt toch gaan zwermen 
zorgen imkers ervoor dat de zwerm netjes 
wordt verwijderd uit de boom, haag of struik.  
Of zelfs af en toe uit een dakgoot of lantaarn-
paal. Zonder deze hulp zal een zwerm het 
niet overleven. Zie je dus ergens een zwerm? 
Bel ons! Wij komen ter plaatse en zullen de 
zwerm op een nette manier verwijderen en ze 

naar een veilige plek brengen waar de over-
levingskans een stuk groter is. 

Maar wie zijn wij? Wij zijn de leden van Im-
kersvereniging Voorst. Onze vereniging be-
staat momenteel uit ongeveer 25 enthou-
siaste leden. Onze jongste imker is 12, de 
oudste richting de 80. Hoe mooi is het om 
te zien dat oud en jong van elkaar kunnen 
leren? Want dat is wat er gebeurt. De nieuw-
ste leden, met nog weinig ervaring, worden 
ondersteund door imkers die al jaren bijen 
houden en die dus veel kennis en vaardighe-
den kunnen overdragen. En dat doen ze met 
veel plezier!

Heb je geen plek voor bijen in je eigen tuin 
of balkon? Geen probleem. In onze bijen-

stal, Het Octagon, is altijd plek voor be-
ginnende imkers. Zij kunnen hier een kast 
plaatsen en zo de kneepjes van het vak 
leren. Bij de bijenstal is tevens een mooie 
tuin aangelegd met een grote verscheiden-
heid aan planten die goed zijn voor onze 
honingbij. Hier kan je inspiratie opdoen 
voor de aanleg van je eigen bijvriendelijke 
tuin. De energie voor licht en de waterpomp 
wekken we sinds kort zelf op met een zon-
nepaneel. 

Geïnteresseerd geworden in het imkeren 
maar twijfel je of het iets voor je is? Kom 
eens een kijkje nemen in onze bijenstal 
of die van een van onze imkers. We leg-
gen je graag uit wat er allemaal bij komt 

kijken en hopen dat je net zo enthousiast 
wordt van deze mooie hobby als wij.

Imkersvereniging Voorst

voorst.bijenhouden.nl
www.facebook.com/ImkersVoorst

Thuis in Twello
Voorst  “Groenste gemeente van Europa”

In 2018 won de gemeente Voorst de nationale 
groencompetitie Entente Florale. Als gevolg 
daarvan mocht de gemeente Voorst in 2019 
deelnemen aan de internationale groencompe-

titie Entente florale Europe. De Entente Florale 
Europe is een internationale competitie voor 
de groenste gemeente van de Association Eu-
ropéenne pour le Fleurissement et le Paysage  

- vrij vertaald als Europese vereniging voor 
bloemrijkheid en landschap. Vele Europese 
landen kwamen in Oostenrijk bijeen voor de 
felbegeerde titel. Het was de gemeente Voorst 
die met deze eer ging strijken. Twello werd be-
noemd als groenste dorpskern. Een prachtige 
prestatie die met trots uitgestraald wordt. Posi-
tief beoordeeld te worden op o.a. biodiversiteit, 
landgoederen, aanleg van woonwijken, afval-
beleid en verbondenheid met elkaar maken dat 
bewoners trots kunnen zijn op hun gemeente 
en het voor bezoekers interessant is een be-
zoek te brengen. 
 
Twello “groenste dorpskern”
Een belangrijk criterium was ook hoe de ge-
meente de verbinding zoekt met haar bewo-
ners. Worden zij betrokken bij besluitvorming 
en is er sprake van onderlinge verbondenheid? 
In het juryrapport werd grote waardering uitge-
sproken voor deze aanpak en samenwerking. 

Een voorbeeld van  samenwerken is het over-
leg van de gemeente met de vrijwilligers van 
Stichting Dorpsverfraaiing Twello. In de dorps-
kern wordt de groene uitstraling mede door 
hen verzorgd. De tot deze groep behorende 
vrijwilligers onderhouden ruim honderd plan-
tenbakken te vinden bij  invalswegen en ver-
spreid in het centrum, drie rotondes en bloem-
perken in hartje centrum. Het zichtbare groen 
en de plantenbakken kregen in het juryrapport 
de beoordeling uitmuntend. Op de doorgaande 
weg van de Iordensweg via de Maarten Trom-
plaan richting  Apeldoorn kunt u genieten van 
de drie door hen verzorgde fleurige rotondes. 
In elk jaargetijde zijn de plantenbakken en ro-
tondes een lust voor ieders oog. Waardoor vele 
bezoekers zich niet verbazen dat de gemeente 
Voorst met dorpskern Twello de groenste van 
Nederland is. U zult bij een bezoek aan het cen-
trum niet de eerste zijn die de vrolijk en groene 
uitstraling ervaart tijdens het recreëren. 

https://www.facebook.com/ImkersVoorst
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Nieuwe en gebruikte 
tuinmachines

Nieuwe en gebruikte 
tuinmachines
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Uw zeven zekerheden bij HoortoestelWinkel: 

 
 

✓ Gratis hoortest 
✓ Aanmeting door StAr-erkend audicien  

Ed Dellink 
✓ Groot aanbod kwaliteitshoortoestellen 
✓ Ruime keuze uit duurzame  

hoortoestellen met oplaadbare accu 
✓ Vrijblijvend een hoortoestel op proef 
✓ Werkt samen met alle zorgverzekeraars;  

contract met onder andere Salland  
Zorgverzekeringen 

✓ Uitstekende service en nazorg 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Openingstijden 
Dinsdag 09:30 – 12:30 en 13:00 – 17:00  

Woensdag 09:30 – 12:30 en 13:00 – 17:00  
Donderdag 09:30 – 12:30 en 13:00 – 19:00 

Vrijdag 09:30 – 12:30 en 13:00 – 17:00 
 

weer op scherp! 

Wij bieden voor uiteenlopende gehoor-
kwesties een passende oplossing. Daarom 
vindt u bij HoortoestelWinkel ook een ruim 
assortiment van gehoorbeschermings-
middelen en accessoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Actie loopt t/m 31 maart 2018. Zie de voorwaarden in 
de winkel. 
 
 

Wij zetten uw gehoor 
Molenstraat 17a | 7391 AA Twello | T: 0571 − 28 01 23 | www.hoortoestelwinkel.nl 
 

Tips voor snoeien en bemesten
Snoei bijna uitgebloeide vaste 
planten, zoals tuingeraniums en 
vrouwenmantel, vóór de langste 
dag terug, dan kunnen ze deze 
zomer nog een keer gaan 
bloeien. Dat is leuk thuiskomen 
na de vakantie!

Bomen, struiken en druiven 
kunnen rond de langste dag van het jaar teruggesnoeid worden naar de 
gewenste lengte. Aanrader: 
doe het nodige snoeiwerk voor u op vakantie gaat, dat scheelt een hoop 
werk na terugkomst van uw heerlijke vakantie.

Het is ook belangrijk om uw tuin wat bij te mesten. Veel planten en 
struiken kunnen op dit moment wel weer wat extra voeding gebruiken.

Heeft u zelf geen groene vingers, dan kunt u het natuurlijk ook 
aan de hovenier overlaten!

Onderhoud tijdens uw vakantie
Gaat u met vakantie en is er niemand in uw omgeving die uw tuin kan 
onderhouden? Wij helpen u graag in de vakantieperiodes met uw gazon- 
of tuinonderhoud, zodat u heerlijk van uw vakantie kunt genieten en bij 
thuiskomst niet meteen de tuin in hoeft!

Nieuwsbrief voor vakantie 2020
Genieten van uw tuin!

Contact: Hoveniersbedrijf Isidorushoeve, “Johnny Dijkman”
Rijksstraatweg 189, 7391 MN Twello - T: 0571-274926 / 06-51935827
E: isidorushoeve@gmail.com -  W: www.hoveniersbedrijfi sidorushoeve.nl

Van Niel Installatietechniek is de 

specialist in duurzame installaties!

Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello  • 0571 - 271976 

info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

• Zonneboilers 

• Zonnepanelen

• Warmtepompen

• LED-verlichting
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Fit met Klompenpaden in Voorst
In deze coronatijd gaan we meer wandelen. Dat houdt ons gezond en fit. Ook de Klompenpaden zijn 
populairder dan ooit. Inmiddels zijn er 122 Klompenpaden in Gelderland en Utrecht. Dat staat ga-
rant voor bijna 1900 kilometer wandelplezier door boerenland en landgoederen! Ook in de gemeente 
Voorst kunnen we wandelen op fraaie Kompenpaden. 

Nieuw: Beekweidenpad in Voorst
Vrijwilligers uit het dorp Voorst hebben ook 
een Klompenpad gemaakt: het Beekweiden-
pad. De start is bij het Dorpshuis in Voorst 
maar er is ook een opstappunt bij Bakker Bril 
en bij het station Voorst-Empe. Het Beekwei-
denpad is een rondwandeling van 16 kilome-
ter door een beekdal en bossen, over enken 
en landgoederen in het mooie buitengebied 
van Voorst. De brochure met een beschrij-
ving van de route en bezienswaardigheden is 
onder meer te koop bij Bakker Bril, Camping 
De Haverkamp en VVV’s in de regio. Vanaf 7 
juli is het pad opengesteld. Vanwege de co-

ronamaatregelen is een feestelijke opening 
niet mogelijk, die opening is uitgesteld tot 
september. 
Projectleider Christien van der Zwart van 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland blikt 
tevreden terug over de samenwerking met de 
vrijwilligers: “Een enthousiaste en actieve 
werkgroep die in korte tijd (in eerste instantie 
binnen één jaar, maar vanwege het corona-
virus iets langer) het pad gerealiseerd heeft. 
Uiteindelijk is er een route tot stand gekomen 
met veel afwisseling in landschap, die een 
goed beeld geeft van het mooie en verras-
sende buitengebied van Voorst. Een typisch 

Klompenpad!”

Netwerk van Klompenpaden in 
Voorst
In de buitengebieden van de ge-
meente Voorst liggen dan zeven 
Klompenpaden: het nieuwe Beek-
weidenpad, Fliertpad, Avervoorder-
pad, Tuylermarkerpad, Woldermar-
kerpad, het Klarenbeeksepad en het 
Niebroekerpad. In Posterenk-Bussloo is 
ook een Klompenpad in ontwikkeling. Zo 
ontstaat een netwerk van Klompenpaden in 
deze gemeente.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
ontwikkelt en onderhoudt deze routes sa-
men met een groep lokale vrijwilligers. Zij 
brengen interessante cultuurhistorische 
plekken in kaart en maken op basis daarvan 
een route. Er wordt nauw samen gewerkt 
met de grondeigenaren. Als een route klaar 
is lopen vrijwilligers het pad na. Zij signale-
ren knelpunten en doen kleine onderhouds-
klussen. 

Vrijwilligers gezocht
Ben je een wandelaar en vind jij het leuk om 
straks mee te doen in de naloopgroep van de 
klompenpadwerkgroep Beekweidenpad? Meld 
je dan aan bij de klompenpadwerkgroep via 
Gerrie Groenewold via g.e.groenewold@gmail.
com. In september wordt hiervoor een startbij-
eenkomst georganiseerd.
Dus klompen aan, rugzak op en gaan! Geniet 
maar houd rekening met elkaar en mijd drukte.  

Kijk ook op www.klompenpaden.nl of 
volg Klompenpaden op Facebook.

Een mooie zomer vol activiteiten op Bussloo!
Welkom bij Multi-activiteitencentrum 
Pitch&Putt Bussloo

Open met diverse in- en outdoor activiteiten
Eropuit met de familie of een bedrijfsuitje 
organiseren, het kan allemaal weer op 
Bussloo. Weliswaar met een beperkt aan-
bod en zeker ook rekening houdend met 
de hygiënemaatregelen en verdere richt-

lijnen vanuit het RIVM, maar niet minder 
leuk en gezellig.
Er kan genoten worden op het extra ruim 
opgezette terras met uitzicht over het 
mooie meer van Bussloo en van activi-
teiten als Pitch&Putt, Minigolf, Voetgolf, 

Lasergame en Klootschieten. Ook de drie 
verschillende Escape Rooms zijn weer 
open. Uniek is de gezinskamer. Escapen 
uit The Jungle is leuk voor jong en oud en 
dus een prima uitje met het gezin. 

Groepsuitjes
Ook grotere groepen zijn welkom op Bus-
sloo voor een volledig verzorgd “corona-
proof” uitje. Er wordt naast de standaard 
arrangementen ook veel maatwerk ver-
zorgd. Het is zelfs mogelijk om bepaalde 
delen van de locatie exclusief voor één 
groep te reserveren.
Door de grote toestroom aan aanvragen 
in juli, wordt geadviseerd tijdig contact 
op te nemen voor het boeken van een be-
drijfsuitje of familiedag.

Picknick pakket
Picknicken op Bussloo wordt nog leu-
ker met het Picknick pakket van Multi-
activiteitencentrum Pitch&Putt Bussloo. 
Ideaal als originele lunch op het strand! 

Genieten op een eigen gekozen plekje op 
Bussloo van een heerlijk pakket inclusief 
kleedje met broodjes, een croissantje, een 
smoothie én een verrassing.

Glowgolf
Ondertussen wordt er druk gebouwd aan 
de voorzijde van het pand op Bussloo. Me-
dio september van dit jaar zal er een serre 
over de gehele lengte van het pand gere-
aliseerd zijn, met hierop een bovenverdie-
ping. Hier zal het spectaculaire Glowgolf 
Het Wilde Westen openen. Een glow-in-
the-dark-minigolf variant vol blacklight 
en special effects uitgevoerd in Western 
thema. 

Webiste
Voor informatie of het reserveren van ac-
tiviteiten en nieuws met betrekking tot de 
huidige omstandigheden rondom corona 
kan er gekeken worden op 

www.pitchputtbussloo.nl/

mailto:g.e.groenewold@gmail.com
mailto:g.e.groenewold@gmail.com
http://www.klompenpaden.nl
https://www.pitchputtbussloo.nl/
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Nu voor een jaren ‘90 prijsje

€ 50ctPer bolletje!

 50ct
Nu voor een jaren ‘90 prijsje

jaren ‘90 prijsje

€ 50ctPer bolletje! Ambachtelijk ijs 
van De Banketbakkerij!

Nu voor een jaren ‘90 prijsje

Verkrijgbaar aan onze ijscounter

Overheerlijke vlaaien!

Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs 
De Banketbakkerij!De Banketbakkerij!De Banketbakkerij!

Ambachtelijk ijs 
De Banketbakkerij!

Ambachtelijk ijs 

vlaaien!

Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs Ambachtelijk ijs 
Nu voor een 

Nu voor  € 6,95
Doorsnede 20cm, voor ca. 8 personen

U vindt ons aan de 
van Ghentstraat 6, 7391 CR Twello
info@debanketbakkerij.nl

Openingstijden
Ma t/m vr 7:30 tot 17:00 & za tot 16:00u

vlaaien!vlaaien!
vanaf heden

Elke zondag 

voor u geopend!

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 27 33 77
info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl

Naam: 

Adres: 

PC/Plaats: 

Tel. nummer(s): E-mail: 

Barbequed u volgend jaar ook in een andere tuin? 

Bent u nieuwsgierig naar de huidige waarde van uw huis?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

U kunt deze bon opsturen naar 
of inleveren bij:
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Blijf fit tijdens de vakantie

Wandelen
Strandhuys “de Enk” op Bussloo.
Alhier zijn wandelroutes verkrijgbaar van 7½, 
14, 20 en 30 kilometer tot 1 september.
Een mooie manier om de omgeving te ont-
dekken. De routes staan met pijlen aangege-
ven.

Klompenpaden
De gemeente Voorst telt 7 klompenpaden. 
1. Fliertpad, langs statige landgoederen, ka-

rakteristieke boerderijen en door beekdal 
de Fliert

 Startpunt: Gemeentehuis, H.W. Iordens-
weg 17 te Twello

 Afstand: 16 km. Alternatieve lengte 10 km.
2. Klarenbeeksepad, door het cultuurhisto-

rische landschap Klarenbeek door wei-
landen en bossen, over landgoederen en 
langs beken en historische boerderijen

 Startpunt: restaurant Pijnappel, Hoofd-
weg 55 te Klarenbeek

 Afstand: 13 km. Alternatieve lengte 9.5 
km.

3. Woldermarkerpad, langs boerenerven, 
over schouwpaden en historische wegen 
in het IJssellandschap

 Startpunt: Cosmas en Damianus kerk, 
Molenweg 2 te Terwolde

 Afstand: 7 km. Verkorten is mogelijk ( het 
is een “achtje“)

4. Niebroekerpad, door het buitengebied van 
Nijbroek, over schouwpaden, langs boe-
renerven en over historische paden.

 Startpunt: parkeerplaats bij N.H. kerk en 
dorpsplein in Nijbroek

 Afstand: 14 km. 
5. Avervoorderpad, over schouwen, langs 

boerderijen en langs het vliegveld Teuge
 Startpunt: parkeerplaats sportvereniging 

V en L, Kerksraat 42 de Vecht
 Afstand: 13 km. 
6. Tuylermarkerpad, over boerenland, jaag-

paden, paden langs afwateringskanalen 
en uiterwaarden, veelal over onverharde 
ondergrond.            

 Startpunt: Cosmas en Damianuskerk Mo-
lenweg 2 in Terwolde

       Afstand: 11 km.
7. Beekweidenpad,  dit klompenpad is on-

langs geopend.
 Startpunt: Dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14
 Afstand: 16 kilometer
Voor alle routes geldt: markering in de vorm 
van een klomp.

Tijdens het wandelen dienen i.v.m. corona-
virus de RIVM maatregelen in acht geno-
men te worden. Er vinden minder of geen 
naloopcontroles plaats. Enkele (delen van) 
Klompenpaden zijn om veiligheidsredenen 
gesloten. Check de betreffende padpagina op 
de website of de app voor de meest actuele 
informatie.

Hardlopen
Strandhuys “de Enk” op Bussloo.
Iedere zaterdag en zondagochtend wordt hier 
tot 1 september de hardloopwedstrijd  “rond-
je Thermen Bussloo” georganiseerd. I.v.m. de 
coronacrisis wordt er individueel gestart. 
Tijden worden op de website genoteerd. Wie 
wordt de snelste van de maand?
Starten tussen 10.00 en 12.00 uur.
Informatie op www.rondjethermenbussloo.nl

Zwemmen
Recreatiegebied Bussloo 
De oppervlakte van de plas is 100 hectare. 
Het gehele recreatiegebied is ongeveer 300 
hectare groot. Ontstaan door afgraving zand 
ten behoeve van de A1. De grootste diepte 12 
meter. Zwemseizoen is tot 1 oktober. De wa-
terkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd. 
Acht zandstranden, ruime ligweiden en diver-
se kinderspeeltoestellen. Er is ook een naakt-
strand. Diverse kiosken waar versnaperingen 
verkrijgbaar zijn. Een prachtige omgeving 
om te recreëren. Vrij toegankelijk.  Honden in 
hoogseizoen niet toegestaan. Auto parkeren 
dient betaald te worden. 

Zwembad De Schaeck 
Binnen- en buitenbad
Binnenbad watertemperatuur minimaal 
30 graden.  Er is een stoombad, whirlpool, 
stroomversnelling en een  35 meter lange 
glijbaan. Het buitenbad heeft een 3-baans 
glijbaan, een duikkuil met 2 duikplanken, een 

beachvolleybalveld en een grote zonneweide 
met een speeltuin. Zowel bij slecht als mooi 
weer kan er genoten worden.
Informatie: 0571-272166 www.deschaeck.nl

Duiken
Duikschool “Bussloo-Divers
Een introductieduik is mogelijk. Wenselijk 
kunnen daarna cursussen gevolgd worden.
Recreatiegebied Bussloo is geschikt om te 
duiken. Bussloo is circa twaalf meter diep en 
het zicht is ‘s winters circa vijf meter en ‘s zo-
mers circa drie meter.
Informatie: mail sturen naar 
info@bussloo-divers.nl

Parachutespringen
Skydive Teuge
Op Teuge Airport verzorgt Skydive Teuge tan-
demsprongen. Tevens worden er cursussen 
gegeven. Na een introductiecursus kunnen er 
meerdere opleidingen gevolgd worden. 
Informatie: www.skydiveteuge.com

Tennissen
 De gemeente Voorst telt 5 Tennisverenigin-
gen.

In Twello TC De Schaeck: vier gravel- en vier 
all-weatherbanen
Informatie: 0571 - 276 121

Voorster Tennisclub: vijf verlichte kunstgras-
banen. 
Informatie: 0575-502037

Tennisclub Teuge:  drie kunstgrasvelden
Informatie: 055 - 323 21 49

Tennisvereniging de Boerenhofstee Wilp: 
gravelbanen
Informatie: 0571 - 261 775

Tennisvereniging “de Zweepslag” Klaren-
beek: twee gravelbanen en twee kunstgras-
banen
Informatie: 055-3012060

Wilt u een balletje slaan, informeer naar de 
mogelijkheden.

Tafeltennis
Tafeltennisvereniging Trias Twello
De vereniging beschikt over 10 tafeltennista-
fels.
Het clubgebouw kan door een groep of ver-
eniging afgehuurd worden voor een toernooi 
of een gezellige groepsactiviteit.

Jeu de boules
De gemeente Voorst telt drie jeu de boules 
clubs.
In Twello wordt gespeeld aan de Iordensweg 
op maandag- woensdag en vrijdagochtend.
In Terwolde wordt gespeeld bij de multifunc-
tionele accommodatie de Olde Schole op 
dinsdag door vrouwen op woensdag door 
mannen ’s morgens om 10.00 uur.
In Klarenbeek wordt gespeeld aan de Bosweg 
14.

Outdooractiviteiten 
Multi-activiteitencentrum Pitch en Putt heeft 
meerdere outdooractiviteiten.
Hieronder vindt u meerdere manieren om in 
de vakantie fit te blijven.
Locatie: recreatieplas Bussloo  Withagenweg 
17 in Wilp.
Informatie en reserveren: 0571-261212

Minigolf USA
Erg uitdagend voor zowel kinderen als vol-
wassenen. Tijdsduur 1.5 uur.
Minigolf USA lijkt op midgetgolf. De banen 

zijn ruimer en uitdagender van opzet.
De holes zijn langer en er wordt gespeeld op 
speciaal kunstgras. 

Pitch & Putt
Het golfspel waarbij je met zo min mogelijk 
slagen 9, 18 of 27 holes speelt. Holes met 
waterpartijen, heuvels, bomen en struiken. 
Het parcours loopt door de bossen van Bus-
sloo.

Voetgolf
In zo min mogelijk schoten de voetbal in de 
hole schieten. De baan is extreem heuvelach-
tig met veel waterpartijen en schuine kanten. 
Slim schieten is belangrijk. 

Elektrische step
Een aantal prachtige routes zijn uitgezet. 
Door de natuur of stadsrondritten door het 
centrum van Apeldoorn, Zutphen en Deven-
ter. Minimum leeftijd 16 jaar. Tijdsduur 1.5 of 
2.5 uur.
Snelheid ongeveer 25 kilometer per uur.

Klootschieten
Deelname minimaal 6 personen. Tijdsduur 
ongeveer 1.5 uur
Een prachtige route is hiervoor uitgezet. 
Een kloot is een houten bal met metaal ver-
zwaard. Hard gooien is niet het belangrijkste, 
maar juist het recht gooien.

Bubblevoetbal en Levend voetbal  
Helaas tijdelijk i.v.m. coronavirus niet moge-
lijk.

Outdoorcentrum Bussloo 
www.outdoorcentrumbussloo.nl

Golfen
Golfclub de Breuninkhof
Locatie: Bussloselaan 6 Bussloo.
Aantal holes: 18 holes, 2 golfbanen.
Clinics voor degene die het golfspel nog niet 
onder de knie hebben worden georganiseerd.
Informatie: 0571-261955 of 
www.debreuninkhof.nl.

Fietsen
Fietsroutes door plaatsen in de gemeente 
Voorst. Deze routes worden aangegeven met 
knooppunten.
1. Aan beide kanten van de IJssel 
 Deventer, Teuge, Olst en Diepenveen
 Lengte: 73 km.
2.  Langs recreatiepark Bussloo
 Voorst, Klarenbeek en Wilp
 Lengte : 44 km.
3.  Bussloo en de Beekbergsebeek
 Voorst en Klarenbeek
 Lengte 33 km.
4. Nijenbeekroute: fietsroute langs de 
 IJssel. 
 Lengte: 49 km.

Fitness
Anytime fitness
Locatie: Dorpsstraat  26D te Twello
Informatie: 0571-200002 of 
www.anytimefitness.nl

Fit & Fun
Locatie: Jachtlustplein 3 te Twello
Informatie: 0571-274843  of info@fit-fun.nl 

VOORSTACTIEF.NL

mailto:info@bussloo-divers.nl
http://www.skydiveteuge.com
http://www.anytimefitness.nl
mailto:0571-274843%20
mailto:%20info@fit-fun.nl
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www.ambiancedekazon.nl

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

Het 
textieldak

Dé tuintrend
van 2020

ZONWERING
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Thuis comfortabel wonen en werken.

 Persoonlijk advies op maat

  Beste prijs-kwaliteitverhouding

  Vakkundig inmeten en monteren

  Inspirerende showroom

 Altijd maatwerk

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE? BEZOEK ONZE SHOWROOM!
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TuincentrumTuincentrum

’ Tullekensmolen’’’ Tullekensmolen’’’ ’ 

Tullekensmolenweg 37 | 7361 EN Beekbergen | 055-5063131 
www.tuincentrumtullekensmolen.nl

Voor al uw tuinplanten�
vaste planten en bomen in een 

mooie groene omgeving�

Bekijk ons volledige assortiment op welkoop.nl

Het is op en top 
barbecueweer

Twello H.W. Iordensweg 79

Twello 

GASFLESSEN

ijscoupe van de maand
juli

Je proeft ‘t verschil...

Sensazione di avvocato
Advocaatcoupe

stationsstraat 27  |  7391 EH, Twello  |  06 -  54912001

5,20
8,20

voor

van

www.ambiancedekazon.nl
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VACATURE

Uw sollicitatie s.v.p. per mail naar: info@overmars-tuinenpark.nl | t.a.v. J. Overmars.

1e MONTEUR TUIN EN PARKMACHINES
 Opleiding MBO Tuin en Park machine techniek

 Ruime kennis van en ervaring met machines zoals professionele maaimachines, compact 

trekkers, aftakas en dieselaangedreven houtversnipperaars, transporters enz.

 Goede kennis van repareren van benzine en dieselmotoren, mechanische en hydraulische 

aandrijfsystemen, hydrauliek, elektrische en electronische systemen.

 In bezit van rijbewijs BE, mogelijk ook basis VCA.

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

NU OOK BIJ ONS VERKRIJGBAAR!
Elektrische transporters en brommobielen.

Voor meer informatie bel of kom langs

VANAF 

(INCL. BTW)
€10.600,- 

www.werkeninvoorst.nl

WIJ HEBBEN 
5.000 M2

WINKELVLOER

ALLE RUIMTE OM 
VEILIG TE SHOPPEN

U KUNT BIJ 
ONS GRATIS 
PARKEREN

RUIM 250 
PARKEERPLAATSEN

WIJ ZIJN
ELKE ZONDAG 

OPEN

VAN 12.00 UUR
TOT 17.00 UUR

DE MOOISTE 
LIFESTYLE 

ARTIKELEN

SFEERMAKERS 
VOOR THUIS

SHOP 
OOK EENS 

ONLINE

LAAT U EENS
VERRASSEN!

PIET ZOOMERS MODEMALL WILP  
5.000 M2 MODE & LIFESTYLE  -  RIJKSSTRAATWEG 38  -  0571 261 755

WWW.PIETZOOMERS.COM

KOM HEERLIJK & VERANTWOORD 
WINKELEN, LAAT U VERRASSEN!

MERKEN
UITVERKOOP
TOT50%
KORTING

STRIKT DEUR- 
EN HYGIËNE-

BELEID

CONFORM 
RICHTLIJNEN RIVM

MEER DAN 
150 TOP-
MERKEN

ZEER UITGEBREID
ASSORTIMENT

WIJ ZIJN 
ELKE AVOND 

OPEN

U BENT WELKOM 
TOT 21.00 UUR

U KUNT BIJ 
ONS GRATIS 

E-LADEN

ZOWEL UW AUTO 
OF UW FIETS

GENIET IN 
ONS FASHION

CAFÉ

VOOR ONTBIJT, 
LUNCH OF DINER

WEGRESTAURANT DE KAR   Zutphenseweg 17, 7382 AJ Klarenbeek | T. 055- 3034303 WEGRESTAURANTDEKAR  WEGRESTAURANTDEKAR  WEGRESTAURANTDEKAR

DE DAGHAP!
OP ONS KRIJTBORD IN HET RESTAURANT STAAT 
WELKE 3 GERECHTEN WE VANDAAG HEBBEN 

SCHUIF JE AAN 
VOOR MAAR 12.50?

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG

HET DAGMENU
KEUZE UIT DE DAGHAP MET EEN SOEP OF 

BROODPLANKJE VOORAF EN EEN TOETJE NA

OF UITGEBREID 
ETEN VOOR 14.95!

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG

#Karakter

ONZE MENUKAART 
IS VERNIEUWD

KIJK OP ONS 
KRIJTBORD VOOR 
DE GERECHTENONZE MENUKAART 

IS VERNIEUWDTIP!

Hittegolf actie
bij elke bestelling Boven de  € 25,- 
gratis remmenreiniger!

nu GRATIS 
VERZENDEN!!
verzendkosten onder de € 39,95 nu voor € 4,95

nu GRATIS 
Alles boven de € 39,95

gebruik couponcode

hittegolf
1 stuk bij uw bestelling

U kunt bij ons te-

Wij staan voor u klaar! 
Maak snel een afspraak

Autobedrijf Jan de Croon houdt u mobiel, al sinds 1928!

Bel voor de mogelijkheden of reserveer online:
T. 0571-275903 of mail naar werkplaats@jandecroon.nl

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

    Werkplaatsonderhoud

    Dieselsystemen

    Auto electronica

    Tankstation

    Automaatbak spoelen

    APK keuring

    Wasstraat/wasbox

    Airco onderhoud

    Banden service

    Schadeherstel

    Ruitreparatie

WWW.JANDECROON.NL
Autobedrijf Jan de Croon 

Leigraaf 44, 7391 AL  Twello  |  T: 0571 275 903  |  F: 0571 276 774 

Actie is geldig tot en met 17 juli 2020

3 GANGEN 
Kriebelz deal

19.95

!

27.50

Voorgerechten
* Keuze uit 2 aangeklede dagsoepen, geserveerd in een Deksels Pannetje
* Gegratineerde champignons uit de oven met Old Amsterdam en desembrood
* Italiaanse Parmaham met meloen
* Gegrilde watermeloen met jonge geitenkaas, een frisse dressing en noten melange 
* Salade met krokante kippendij, geroosterde champignon en tomaat, 
 met kerrie mayonaise 
* Carpaccio van Iers rund met rucola, truffelmayonaise, Old Amsterdam,
 kruidencrumble en pitjes

Hoofdgerecht vegetarisch
* Verse pasta van chef Roland

Hoofdgerecht vis
* Verse ‘scharrel’ forel van Forellenkwekerij ‘t Smallert uit Emst 

Hoofdgerechten vlees
* Kipsaté
* Gegrilde varkensprocureur met een roomsaus van honing en mosterd 
* Angus Hamburger met brioche brood en smokey barbecuesaus
* Spare ribs. Zoet of duivels.........om je vingers bij af te likken!
* Stoofpotje van Iers rund met Stroganoffsaus. 
 Heeft 12 uur op lage temperatuur gegaard. Ouderwets lekker! 
* Steak van de week +5.00

Nagerechten
* Terwoldse koffie, koffie met het kruidenbitter Terwoldenaartje en slagroom 
* Koffie met Deventer Koek taart gebakken door 
 Elisabeth’s Taartenbakkerij uit Wilp
* Twee bolletjes vanille ijs met kletskoppen, 
 karamelsaus en slagroom
* Aardbeiensurprise van verse aardbeien van de 
 Aardbeientuin uit Oene Laat je eens lekker verrassen!
* Huisgemaakte yoghurttaart met slagroom en verse aardbeien van 
 de Aardbeientuin uit Oene met een bolletje aardbeien roomijs 
* Crème Brûlée

GELDIG VAN 1 JULI T/M 30 SEPTEMBER
OP ZATERDAG EN ZONDAG BEPERKT AANTAL PLAATSEN

Uitsluitend telefonisch reserveren, niet via een reserverings site.
Niet in combinatie met andere actie’s, aanbiedingen of waardecheques.

1 voucher is geldig voor het hele gezelschap. 
Voucher moet ingeleverd worden.

D o r p s s t r a a t  5 9  7 3 9 6  A L   Te r w o l d e
T:  0 5 7 1  -  2 9 2  0 2 2
E  i n f o @ b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l
w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l

 f a c e b o o k . c o m / k r i e b e l z

 t w i t t e r. c o m / k r i e b e l z



Is uw tuin klaar voor de zomer?
Op zoek naar een hovenier om uw tuinwensen te realiseren? Onze ontwerpers denken 
graag met u mee! Naast de aanleg van nieuwe tuinen of tuinrenovaties verzorgen  
wij ook het  onderhoud op periodieke basis of op aanvraag. Zorg ervoor dat uw tuin  
klaar is voor een heerlijke zomer!

Geeft groen vorm.

TER RIELE B.V.
Hoofdweg 2
7382 BH Klarenbeek

T 055 - 301 17 43
E info@tterriele.nl
W www.tterriele.nl

HOVENIER | GROENVOORZIENING | CIVIELE WERKEN | BOOMVERZORGING | KWEKERIJ

Op 1 september 2020 
opent in Twello

Huur bij ons een kraam. 
Je krijgt je eigen persoonlijke 
barcode en prijsstickers. 
En wij verkopen jouw nieuwe, 
2e hands of DIY artikelen. 

Raccordement 127
7391 BX Twello

info@sjoppenbijveertje.nl

De leukste Jouw Sjop in mijn Sjop van de Stedendriehoek! www.sjoppenbijveertje.nl

Kijk op 
www.sjoppenbijveertje.nl 

voor alle voorwaarden.

Van Niel Installatietechniek is de 

specialist in duurzame installaties!

Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello  • 0571 - 271976 

info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

• Zonneboilers 

• Zonnepanelen

• Warmtepompen

• LED-verlichting

WWW.BIJ-MONIQUE.NL

Voor wie?

KI
N

D
ER

C
O

AC
H

Kinderen die hulp kunnen gebruiken bij: 
• zelfvertrouwen,
• (faal)angst,
• omgaan met emoties,
• piekeren,
• boos en/of agressief gedrag,
• pesten of gepest worden,
• concentratie,
• verwerken van verdriet,
• het omgaan met veranderingen  

thuis zoals bijvoorbeeld  
een scheiding, verlies of  
een verhuizing. Kindercoach: op zoek naar jouw kracht!

Bij Monique
op zoek naar jouw 

kracht !

kijk voor de openingstijden
op www.deschaeck.nl!

recreatief zwemmen buiten!

Kom jij ook zwemmen deze zomer?

ZOMERAANBIEDING 
LARGE KAMADO 
€649,00 INCL. BTW
(OP = OP)

BESTEL EN MAAK 
KANS OP EEN 

WORKSHOP VOOR 
4 PERSONEN BIJ 

BUSSEL EVENTS IN 
SAMENWERKING 

MET CLUBSTEAKS.

NEEM CONTACT OP, 
VERMELD #ZOMERKRANT
 BIJ UW BESTELLING EN 
WIJ BEZORGEN HEM BINNEN 
5 WERKDAGEN BIJ U THUIS!

KAMADO GRILLS BV | WWW.KAMADOGRILLS.NL
REVALSTRAAT 18 | 7418 BJ DEVENTER | T: 0570 – 75 80 50 

KAMADO – ONDERDELEN – ACCESSOIRES – SMOKE & WOOD

Ben jij al klaar voor  

Boek je pedicure - ,  manicure- ,  hars-  of   
gezichtsbehandeling in de maanden jul i  

en augustus met  
10% korting  

 
Gebruik  kortingscode:   

Voorster  Nieuws Zomer  

Bij Skynz helpen we je graag!  
de zomer? 

Duistervoordseweg 15 Twello   
telefoon (0571)  27 70 50

www.sophielingerie.nl

VOLOP ZOMER BIJ SOPHIE LINGERIE.

Groetjes, Francis en Dorien

Centraal gelegen tussen Apeldoorn en Deventer, ideaal om snel weg te zijn van ‘de drukte van alledag’. Geniet 
van de rust, de prachtige omgeving met park-, weide- en bosholes en talloze waterhindernissen. Golfen op zijn mooist!

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP TE KOOP

TE KOOP

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT AANGEKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

TE KOOP

Bessenstraat 1 - DEVENTER

De Hoeven 10 - TWELLO

Mozartstraat 169 - TWELLO

Veenhuisweg 57 - TWELLO Molenallee 68 - WILP

Diepenbrockstraat 31 - TWELLO Mozartstraat 141 - TWELLO

Vraagprijs € 199.000 k.k.

Vraagprijs € 895.000 k.k.

Vraagprijs € 275.000 k.k.

Vraagprijs € 949.000 k.k. Vraagprijs € 450.000 k.k.

Vraagprijs € 319.000 k.k.

Wijkseweg 25 - TERWOLDE

Raccordement 117 - TWELLO

Zonnewende 135 - APELDOORN

Lichtenbergerlaan 22 - DIEPENVEEN

Twelloseweg 36 - TERWOLDE

Burg. van der Feltzweg 47 - TWELLO

Waterhoendreef 35 - TWELLO

Tuindorp 9 - TERWOLDE

Wijkseweg 9 - TERWOLDE

Veenhuisweg 55 - TWELLO

Cartesiusstraat 14 - DEVENTER

Grotenhuisstraat 16 - TWELLO Zonnenbergstraat 18 - 18A - WILP

Twelloseweg 41 - TERWOLDE

Raccordement 124 en 116 - TWELLO

Rijksstraatweg 131 - VOORST

Boltelaan 22 - DIEPENVEEN

Vraagprijs € 399.000 k.k.

WELKOM BIJ BIEZE MAKELAARS
WWW.BIEZE-MAKELAARS.NL

VERKOCHT VERKOCHT

Of het nu gaat om het kopen van je eerste woning of om een verhuizing: Je wilt het allemaal goed 
regelen. We adviseren je graag zodat je straks en in de toekomst goed zit met je hypotheek. Bij ons 
kun je altijd terecht voor advies over een hypotheek die het beste bij je past.

Hypotheek afsluiten?

Bel of mail ons voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek!
Hypotheken 0571 - 276202 | hypotheken@bieze-makelaars.nl | Veilingstraat 22 Twello
Makelaars 0571 - 274494 | twello@bieze-makelaars.nl | Veilingstraat 22 Twello 

Volop kersen uit 
eigen bongerd

Verkoop 7 dagen 
in de week van 

10.00 tot 18.00 uur

FRUITKWEKERIJ KLOMP
Kruisvoorderweg 4 Twello

www.fruitkwekerijklomp.nl  
 fruitkwekerijklomp

WIJ KOMEN MET
UW BOEK OP BEZOEK

ook op de camping

Zo kan het Oonk!
Bel met  0571 271509
WhatsApp naar 06 47009854
Mail naar info@boekhandeloonk.nl
Of bestel via  www.boekhandeloonk.nl

Stationsstraat 4 7391 EK Twello Telefoon 0571-271509

Zo kan het Oonk!
Bel met 0571 271509

Voor 18.00 besteld, vandaag nog bezorgd, 
mits op voorraad in de winkel. 
Zie voor de voorwaarden op onze site.

20% KORTING

Actie geldt t/m 25 juli 2020. Vraag naar de voorwaarden.

OP VLOEREN

NIEUW ADRES!

the lessons

Dear past,

i am ready.

thanks for all

Dear future,

www.la-joy.nl | 0613701094
 lajoyfashionliving

 www.facebook.com/lajoyfashionliving.nl
Dorpsstraat 26B | 7391 DE Twello

La Joy Fashion & Living

VIER JE ZOMER BIJ 
TAVERNE! 

P.S. VERGEET JE NIET TE RESERVEREN?
TOT SNEL!

BORREL|LUNCH|DINER 
[ 0571 - 27 15 14 |WWW.TAVERNE-TWELLO.NL ]

Tips voor snoeien en bemesten
Snoei bijna uitgebloeide vaste 
planten, zoals tuingeraniums en 
vrouwenmantel, vóór de langste 
dag terug, dan kunnen ze deze 
zomer nog een keer gaan 
bloeien. Dat is leuk thuiskomen 
na de vakantie!

Bomen, struiken en druiven 
kunnen rond de langste dag van het jaar teruggesnoeid worden naar de 
gewenste lengte. Aanrader: 
doe het nodige snoeiwerk voor u op vakantie gaat, dat scheelt een hoop 
werk na terugkomst van uw heerlijke vakantie.

Het is ook belangrijk om uw tuin wat bij te mesten. Veel planten en 
struiken kunnen op dit moment wel weer wat extra voeding gebruiken.

Heeft u zelf geen groene vingers, dan kunt u het natuurlijk ook 
aan de hovenier overlaten!

Onderhoud tijdens uw vakantie
Gaat u met vakantie en is er niemand in uw omgeving die uw tuin kan 
onderhouden? Wij helpen u graag in de vakantieperiodes met uw gazon- 
of tuinonderhoud, zodat u heerlijk van uw vakantie kunt genieten en bij 
thuiskomst niet meteen de tuin in hoeft!

Nieuwsbrief voor vakantie 2020
Genieten van uw tuin!

Contact: Hoveniersbedrijf Isidorushoeve, “Johnny Dijkman”
Rijksstraatweg 189, 7391 MN Twello - T: 0571-274926 / 06-51935827
E: isidorushoeve@gmail.com -  W: www.hoveniersbedrijfi sidorushoeve.nl

Voor de nieuwste 
breigarens, breiboeken 
en handwerken naar:

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

Zomers Vis Pakket
Hollandse Nieuwe

Ambachtelijk gerookte 
Makreel

Lekkerbek

2
1
1



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

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

Telefoonnummer:

Woonplaats:

Ik maak graag kans op... omdat: 
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Er zijn 28 vakjes waarin stukjes van adverteerders uit deze krant staan. 
Vindt de naam van de adverteerder die bij de afbeelding hoort en vul hem in 
bij het bijbehorende nummer hiernaast. Om het extra moeilijk en leuk voor u te 
maken, heeft niet elke adverteerder een vakje. 

Stuur de puzzel op of lever hem in voor 30 september 2020 
OVV Zomerpuzzel bij het Voorster Nieuws, 
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello 
en maak kans op leuke prijzen.

Rondvlucht boven de gemeente Voorst

Dinerbon voor 2 personen bij Brasserie Kriebelz

Lasergame arrangement voor 4 personen 
bij Pitch en Putt

IJstaart van Zaza

Zwemarrangement bij Zwembad de Schaeck

Puzzel

Voorster zomer puzzel

Met het meedoen aan deze puzzel geeft u toestemming voor het vermelden van uw naam. 
Indien u tot één van de prijswinnaars hoort. 

Had je de krant uit in een mum 
van tijd en ben je nieuwsgierig 
geworden naar deze prachtige 

bestemming? Neem dan een kijkje 
op www.bezoekvoorst.nl en like 

onze Instagram en Facebookpagina. 
Hier vind je nog meer tips en 
inspiratie voor jouw bezoek. 

volg ons op 

social media 

Bezoekvoorst

www.bezoekvoorst.nl

http://www.bezoekvoorst.nl
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