
MOLEN
KRANT

DE OOIEVAAR
TERWOLDE
TER GELEGENHEID VAN DE 
WEDEROPBoUW VAN DE MOLEN

Nadat de molen op 31 augustus 2015 opnieuw door blikseminslag 
afbrandde is er vanuit een aantal ondernemende Terwoldenaren 
contact gezocht met de stichting die eigenaar van de molen is.

Vanuit het contact met stichtingsvoorzitter Charles d’Ancona is er een 
actieve begeleidingsgroep ontstaan die samen met de stichting de af-
handeling met de verzekeraar, de aanvraag van de bouwvergunning, het 
aanbestedingstraject voor de herbouw van de molen en de begeleiding 
van de bouwwerkzaamheden hebben verzorgd.

De begeleidingsgroep, bestaande uit Tony Leurink, Hans Hietberg,  
jhr Alexander R.T. van Rijckevorsel van Kessel, Andries Kuipers, Henry 
Elizen en Jurgen Pijpker, hebben hierbij steeds de voorkeur voor het 
betrekken van de inwoners en ondernemers van Terwolde uitgesproken. 

Op 16 juli 2016 zijn op de bouwplaats de handtekeningen onder het 
bouwcontract gezet. Aannemer Groot Wesseldijk B.V. heeft als hoofd-
aannemer, gezamenlijk met diverse Terwoldse onderaannemers, de 
herbouw van “De Ooievaar” op zich genomen.

Ruim een jaar later nadert de bouw van de molen haar voltooiing. 
Eind december zal de molen weer als vanouds draaien. Gedurende het 
afgelopen jaar is de aandacht van de begeleidingsgroep zich meer 
gaan richten op een sluitende exploitatie van de molen en de inrich-
ting van het buitenterrein. De begeleidingsgroep wil hiermee een 
slechte staat van onderhoud voorkomen. Tevens wil de begeleidings-
groep de molen weer het middelpunt van Terwolde maken. De molen 
als locatie voor tal van activiteiten. Voor het dorp en door het dorp.

Molen de ooievaar in Terwolde gaat weer open

mooie foto

www.keusschoonmaak.nl

keus stickers.indd   1 08-05-17   13:49
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’DE OOIEVAAR’ 
ALS HET MIDDELPUNT   
VAN TERWOLDE

Dat de molen weer in zijn oude 
staat zal worden hersteld staat 
vast. De werkzaamheden verlopen 
voorspoedig en volgens planning. 
Iedere week zijn er nieuwe vorde-
ringen in het bouwproces te zien.

Het rendabel exploiteren van “De 
Ooievaar”vraagt echter meer dan 
de realisatie van een nieuw ge-
bouwde molen. Een molen vraagt 
continu onderhoud en voor de 
vaste lasten en verzekering zijn 
inkomsten nodig. 

Vanuit de stichting en de bege-
leidinggroep wordt op dit moment 
gekeken naar alternatieve moge-

lijkheden om geld voor het onder-
houd te verkrijgen. 

Uiteraard zal de molen weer 
verhuurd worden gebruikt om op 
traditionele wijze graan te malen. 
Daarnaast is een procedure voor 
een bestemmingswijziging gestart 
voor de realisatie van een multi-
functioneel bijgebouw.

Vanuit de molen en dit bijgebouw 
kunnen activiteiten worden 
georganiseerd die “De Ooievaar” 
weer het middelpunt van Terwolde 
zullen maken. Enkele voorbeelden 
van activiteiten vanuit en rondom 
de molen zijn:

• Geraniummarkt rond de 
molen (voorjaarsmarkt in 
Terwolde is opgeheven);

• Kerstmarkt rond de molen 
(kerstmarkt in Terwolde is 
opgeheven);

• Lokale markt (streekgerech-
ten) rond de molen;

• Molen opnemen in route 
klompenpad, andere wandel/
fietsroutes (als rustpunt);

• De molen als trouwlocatie/
fotolocatie;

• Lesplannen vanuit en over de 
molen voor groep 7 en 8;

• “Koren op de molen” (zang-
koren die vanaf de molen 
optreden)

• De molen als decor optreden  
muziekverenigingen.

Om de molen weer het middel-
punt van Terwolde te maken is 
een actieve groep vrijwilligers 
gewenst. Deze vrijwilligers zijn 
actief vanuit de onlangs opge-
richte vereniging “Vrienden van 
de Terwoldse Molen”.

l Supermarkt
l Slijterij
l Stomerij
l Geneesmiddelen
l Bloemen/planten

De Lelie

P
Gratis

Parkeren

Molenweg 1, 7396 AA Terwolde
tel. 0571 291 209
ma. t/m vr. 08.30 - 20.00 uur 
zaterdag 08.30 - 16.00 uur

l SCHERPE AANBIEDINGEN
l DAGVERS EN VOORDELIG
l BIO ASSORTIMENT
l OKÉ BUDGETMERK

De Lelie 09_2017_Opmaak 1  04-09-17  12:13  Pagina 1
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HISTORIE 
’DE OOIEVAAR’
Terwolde kent al sinds 1854 een koren-
molen. De eerste molen was van het type 
“Grondzeiler” en werd in opdracht van 
Abraham Ledeboer gebouwd. De molen 
kwam in 1859 in het bezit van de familie 
Dieperink en werd in 1896 door brand 
verwoest. 

Van de oorspronkelijke molen is alleen  
de bijgaande foto nog bekend.

De tweede molen was een met riet gedekte 
stellingmolen. Deze molen stond ongeveer 
100 meter ten oosten van de huidige molen, 
naast de woning van mevrouw Vorderman.

Tot 1948 was deze molen in het bezit van 
de familie Dieperink, daarna kwam de molen 
in eigendom van de familie Vorderman.

In 1967 werd de nog in gebruik zijnde 
molen gerestaureerd. Op 5 april 1973 werd 
deze molen helaas ook door brand verwoest.

Op initiatief van de Stichting Herbouw  
Terwoldse Molen werd in januari 1986 gestart 
met de bouw van het stenen onderachtkant.  
Dit is de onderbouw die ook voor de huidige 
molen nog is gebruikt. De drijvende kracht achter 
deze stichting was dokter van der Molen.

Voor het houten bovenachtkant werd gebruik 
gemaakt van de onttakelde Holtermansmolen 
uit Deventer. Deze molen is vermoedelijk in 

1640 gebouwd als poldermolen. In 1740 is 
deze molen naar de Zaanstreek verplaatst en 
als oliemolen gebruikt. In 1814 kwam deze 
molen naar Deventer en tot 1987 is deze ge-
bruikt als oliemolen en later als korenmolen.

Op 2 april 1987 werd het herstelde achtkant 
na een reis vanuit Deventer op de stenen 
voet in Terwolde geplaatst. De herbouw  
liep echter forse vertraging op en pas  
op 26 oktober 1990 werd “De Ooievaar” 
officieel in gebruik genomen.

Helaas brandde op 31 augustus 2015  
ook deze molen, na blikseminslag af.

AKRU Montage
Terwolde

• ENGINEERING
 • ADVIES 

           • SERVICE 
                            • ONDERHOUD

Technische Dienstverlening
HEKKERT

Brood en banketbakkerij

LUGTENBERG
Dorpsstraat 41 Terwolde

Tel. 0571 - 291384

Molen van Vorderman

Oorspronkelijke molen  
‘type Grondzeiler’

Molen de Ooievaar

Haverkampsweg 5, 7396 BS Terwolde

Telefoon: 0571 273 782

Bandijk 15, 7396 NB Terwolde

Telefoon: 0571 292 311
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31 AUGUSTUS 2015: 

BRAND!
De herbouw van “De Ooievaar” is het  
resultaat van de blikseminslag op 31  
augustus 2015. Vrijwillig brandweerman 
en fotograaf Björn Kiezenberg maakte  
een fotoverslag van de  brand. 

Het was al heel snel duidelijk dat de molen 
niet meer kon worden gespaard. Wel wisten 
de brandweerlieden de omliggende panden 
van Vorderman te sparen. Hier was ook sprake 
van ernstige brandschade aan het dak, maar 
deze kon gelukkig weer worden hersteld. Na 
het afbranden van de molen gaven de restan-
ten van de molen een trieste aanblik.

Deze aanblik heeft enkele weken geduurd. 
Verzekeringsmaatschappijen moesten de 
schade taxeren, hetgeen natuurlijk geen al-
ledaags werk is. Nadat de verzekeringsmaat-
schappij de schade had getaxeerd, is vanuit 
het behoud van de onderbouw een dak op de 

restanten geplaatst. In het overstek van  
het dak is verlichting geplaatst om het ge-
heel ’s avonds toch wat toonbaar te maken.

Dit is het beeld van “De Ooievaar” dat in  
de periode eind 2015 tot maart 2016  
heeft gehad. 

De Smederij 8 • 7396 BC Terwolde
info@garagedesmederij.nl • 0571 29 29 44

www.garagedesmederij.nl

Zorgeloos en vertrouwd, 
voor al uw auto-onderhoud

APK, Onderhoud, 
Occassions, Oldti mers, Reparati es, 
Schadeherstel, Lease-auto’s, Uitlijnen, 
Banden, Diagnoses en Accu’s



MOLEN KRANT DE OOIEVAAR
TERWOLDE pagina 5 / 16



MOLEN KRANT DE OOIEVAAR
TERWOLDE pagina 6 / 16

Badkamers, 
keukens en 

tegels 

40 jaar

5000 m2

showroom

Gijsberts BV | Vlijtseweg 190 | 7317 AM  Apeldoorn | Tel.: 055 5219175
Open van dinsdag t/m zaterdag

Kom langs of maak online een 
afspraak op gijsbertsbv.nl

Ruime keuze 
PVC vloeren

Badkamers     Keukens     Wand- vloertegels     PVC Vloeren

06 - 55 86 41 04
jb@joostbreden.nl

grond- en straatwerk
t.06-558 641 04  |  www.joostbreden.nl

Wildkamp Terwolde
Deventerweg 5, 7396 AX Terwolde
E terwolde@wildkamp.nl
T 0571 - 29 12 02

Openingstijden
ma - vr  7:00 - 17:30 uur
za  8:30 - 12:30 uur

Volg ons:

www.wildkamp.nl
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DE BOUWERS 

Bouwt, restaureert en onderhoudt wind- en watermolens

Molenbouwbedrijf Groot Wesseldijk bouwt, 
restaureert en onderhoudt authentieke 
wind- en watermolens. De ervaren molen-
bouwers combineren traditionele bouw-
methoden met moderne technieken om 
eeuwenoude molens te behouden voor 
komende generaties.

Aandacht 
voor het 
ambacht

Deskundig, 
dichtbij en 

met oog voor 
kwaliteit

Groot 
Wesseldijk

Kwinkweerd 6a
7241 CW Lochem (Gld)

Telefoon: 088 - 909 55 44 
info@grootwesseldijk.nl

MOLENMAKERIJ

Molenmakerij
GrootWesseldijk

Molen Nicola in Schleswig (D)

A4VMWGWD.indd   2 24-03-17   23:18

Rijksstraatweg 78   7391 MT Twello   T 0571-27 38 18

Buitenwerk
Binnenwerk
Behangwerk

TERWOLDE.- De bouwers in verschillende 
disciplines van molen De Ooievaar in Terwolde 
hebben er zin in. Dat blijkt duidelijk uit hun 
reacties op een aantal standaard vragen over 
hun werk en de beleving van hen op deze 
bijzondere klus. Unaniem daarbij is het gevoel 
van beroepsernst en -trots waar zij allen mee 
zijn geconfronteerd. De klus is natuurlijk nog 
lang niet afgerond, maar nu al is duidelijk 
dat er een hoogwaardig staaltje Nederland-
se bouwkunst wordt afgeleverd met en door 
de inzet, naast natuurlijk het leeuwenaan-
deel van molenbouwer Groot Wesseldijk, van 
plaatselijke ondernemers. Het mooie daarbij 
is dat veel van die ondernemers en/of hun 
werknemers/collega’s speciaal voor het onder-
havige werk bijscholing hebben gevolgd om 
de specifieke werkzaamheden professioneel op 
te kunnen leveren. Dat is bepaald geen teken 

van onvermogen, maar veeleer een verdere 
doorontwikkeling van hun kunnen, kennen 
en inzet in een voor de meesten nieuwe/an-
dere manier van werken, waardoor de kennis 
binnen de verschillende bedrijven is verruimd. 
Dat deze verruimde kennis straks ook op 
andere terreinen zijn vruchten af zal leveren 
hoeft geen betoog. Dat het werken aan de 
herbouw van de molen een enorme blikvanger 
is in de richting van potentiële klanten in de 
toekomst is eveneens een open deur. Verschil-
lende ondernemers ondervinden daar nu al 
het positieve effect van.

Hans Troost

Van kleine verbouwing tot nieuwe woning
BOUWBEDRIJF T. GROTERS!

WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL

Aanbouwen of verbouwen
Nieuwbouwen

Onderhoud plegen
Restaureren 

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl
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MADONNA’S MAN

In dit literair theater op locatie geven 
Moeder Maria (Margot de Geest), Jozef 
(Jos Debeij) en God (Lammert Terwel) 
hun interpretatie van het Nieuwe Testa-
ment van de Bijbel.

PARASOLO

Het verhaal van het theevrouwtje en  
de levenskunstenaar. Theatergroep Gajes 
heeft zijn roots deels in Terwolde en  
is bekend van onder andere Deventer  
op Stelten.

FRANK PRINSEN

Verhalen vertellen Frank Prinsen neemt 
je mee in zijn fantasiewereld van 
sprookjes en sagen.

THE WELCOMING 
PROJECT

Een cello klinkt vanuit een aangrenzen-
de ruimte. Zacht klinkt een accordeon.
Laat u verrassen door zang en muziek.

HUGO, EEN THEE-
PARTY BIJ DE VOLIERE

Ilse Roelofsen en Inie Molzer van Theater aan De 
Lijn spelen in deze eenakter van de Franse absurdist 
Rene de Obaldia de vrouwen de minnares van een 
overleden man. Zij overtreffen elkaar in zelfmedelij-
den en in jaloezie en zien de vogels vliegen.

SHE’S LEAVING HOME

Drie spelers van de toneegroep Plus Leo spelen 
een absurdistische eenakter over een gezin, 
waarin de vader krampachtig probeert de touw-
tjes in handen te houden. Maar de dochter des 
huizes verlangt naar een vriend, zij vliegt het 
nest uit. 

JEUGDCIRCUS KNAL!

Twee leden van het jeugdcircus KNAL! uit
Nijbroek (Bart en Bo Beugels) geven deze
middag 3 x een optreden van een kwartier.

JUWELEN OMA

Marjo Dames speelt de Oma uit het 
bekende Jeugdboek en film ‘Oma 
Boef’ van David Williams. De Oma is 
een tikje crimineel en tot overmaat 
van ramp  is zij een rolmodel voor 
haar kleinkind.

MARIT DANS

Matanze
Molenfestival

16 september 2017
13:30 - 21:00 uur
Deventerweg 10
Terwolde
Entree: €7,50 pp *

DIVERSE THEATER • GROEPEN 
• LIVE MUZIEK  • HEERLIJKE 
HAPJES EN DRANKJES.
*  Alle inkomsten worden gebruikt voor de 

wederopbouw van Molen de Ooievaar in Terwolde

Tijdens het Matanze Molenfestival zal ze 
met de jeugd van Terwolde een spette-
rend optreden verzorgen!
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PROGRAMMA

info@eckhuys.nl
www.eckhuys.nl

OP EEN 
NIEUW 
BEGIN!

TEAKPLAATSMEUBELPLAATS.NL
BEZOEK ONZE WINKEL
CEINTUURBAAN 209 | 7413 DE DEVENTER

ONZE MERKEN:

Ma & di op afspraak, Woensdag & donderdag van 13.00 tot 18.00u, Vrijdag van 13.00 tot 21.00u, 
Zaterdag van 10.00 tot 17.00u & Zondag van 13.00 tot 16.00 uur (november t/m april)

DE TRENDY WOONWINKEL VAN DEVENTER! 

Johan Kleiboer
+31 6 21 88 88 87
info@flamelight.nl
Wolterkampsweg 20

7396 AP Terwolde
www.flamelight.nl

Tijd Optreden/duur Optreden/duur Plaats
13.00 Festivalterrein open

13.30 Knal + workshop 45 min Tent

14.00 Juwelen Oma: Marjo Dames (kinderen) 30 min. Hugo: Theater langs de lijn 30 min. Heksenkring/Voliere

14.30 Knal + workshop 45 min. She's leaving home: Plus Leo  20 min. Tent/Boom met lege tak

15.00 Juwelen Oma: Marjo Dames (kinderen) 30 min. Hugo: Theater langs de lijn, 30 min. Heksenkring/Voliere

15.30 Knal + workshop 30 min. She's leaving home: Plus Leo  20 min. Tent/Boom met lage tak

16.00 Marit Dansers 10 min. Hugo: Theater langs de lijn, 30 min. /Voliere

16.15 Madonna's Man, Jos Debey, Lammert Terwel, Mar-
got de Geest 45 min.

Juwelen Oma: Marjo Dames (kinderen) 
30 min.

Boom bij de gracht/ Heksen-
kring

16.30 She's leaving home: Plus Leo  20 min. Boom met lage tak

17.00

17.30 Gajes met Parasolo 30 min. Open terrein

18.00

18.45 Madonna's Man, Jos Debey, Lammert Terwel,  
Margot de Geest 45 min.

Boom bij de gracht

19.00 Frank Prinsen 30 min. Verhalen Heksenkring

19.30 The Welcoming Project 20 min. Bij de tent

20.00 Gajes met Parasolo 30 min. Open terrein

20.30 The Welcoming Project 20 min. Bij de tent

21.00 Frank Prinsen 30 min. Verhalen Heksenkring
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Beste service én persoonlijk advies
Altijd bij u in de buurt!

En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346

Maagdenburgstraat	1
7421	ZA	Deventer
Revalstraat	12
7418	BJ	Deventer

t		 0570	-	62	16	00
e		 info@grouwstra.nl
w		 www.grouwstra.nl

•	onderhoud	en	reparatie	van	alle	merken
•	verkoop/leasing	nieuwe	en	gebruikte	auto’s	
•	Saab	sercvice
•	erkend	APK	en	airco	service-station
•	schade	taxatie	en	reparatie	
•	ruitservice	en	sterreparatie	
•	uitlaat	-	banden(opslag)	-	inbouw	navigatie	
	 en	bluetooth

Maagdenburgstraat	1
7421	ZA	Deventer
Revalstraat	12
7418	BJ	Deventer

t		 0570	-	62	16	00
e		 info@grouwstra.nl
w		 www.grouwstra.nl

NIEUW!
Grouwstra

4lease

NIEUW!
Grouwstra

4lease

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

tuinmeubelen
VORDERMAN

www.vordermantuinmeubelen.nlwww vordermantuinmeubelen nl

3000 m2
tuinmeubel inspiratie
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In archief van het bisdom Utrecht 
vinden we in de rekening van de 
rentmeester van Salland over de jaren 
1499-1500 de naam Redingesgoed al 
terug. Het Redingesgoed viel toen 
onder de Hof te Colmschate.

Het huidige huis dateert uit 1717 en 
heeft daarna nog de nodige wijzigin-
gen ondergaan. Tussen 1770 en 1876 
was de buitenplaats in handen van 
de familie Iordens, de veranderingen 
in landschappelijke stijl in het park 
lieten aanbrengen. Rond 1855 is 
het oude edelmanshuis afgebroken 
en op de oude fundamenten is een 
nieuw huis neergezet dat later aan 
de zuidkant is uitgebreid. In 1876 
staat bij een veiling het landgoed als 
volgt omschreven: “Het Buitengoed 
Matance, bestaande in een sierlijke 
villa, omringd door een prachtige 
waterkom, verder in Koetshuis met 
tuinmanswoning, prachtige eiken, 
beuken en andere boomen, tuin met 
fijne vruchtbomen, druivenkast enz., 

uitmuntend bouw-, weiland en boom-
gaard gelegen aan den Veluwschen 
IJsseldijk en grindweg op Heerde, en 
aan den grindweg op Vaassen, op ¾ 
uur gaans van Deventer, onmiddellijk 
aan het dorp Terwolde.”

De koper van De Matanze is dan 
Albert Hendrik Servatius. Hij laat de 
Matanze ingrijpend verbouwen en 
zo ontstaat het huis in zijn huidige 
verschijning in de zgn. eclectische 
stijl (het combineren in een enkel 
werk van elementen van verschillen-
de stijlen of stromingen).

Het landgoed is een periode 
geëxploiteerd als restaurant en 
sinds 1998 in bezit van jhr A.R.T. 
van Rijckevorsel van Kessel en zijn 
echtgenote M. van Rijckevorsel van 
Kessel - Brouwer. Zij hebben de 
verwaarloosde tuin- en parkaanleg 
met veel energie aangepakt 
en onderdelen van het huis en 
bijgebouwen gerestaureerd.

Sinds 2000 staat er een beeld in de 
tuin van Piet Heyn gemaakt door de 
Rotterdamse beeldhouwer Willem 
Verbon, dit ter herinnering aan de 
verovering van de zilvervloot in de 
baai van Matanzas, waaraan de naam 
van het landgoed is ontleend. Het-
zelfde beeld staat ook in Cuba aan de 
baai van Matanzas.

In het jaar 2000 is aangewezen als 
complex historische buitenplaats in 
het kader van de Monumentenwet 
1988. (bron: www.buitenplaatseninnederland.nl.)

Verblijven en genieten op een  
uitgestrekt historisch landgoed  
aan de oevers van de IJssel.

Sinds enkele jaren is er in de voor-
malige dienstwoning van De Matanze 
in Terwolde een bijzonder stijlvol 
en comfortabele Bed and Break-
fast ingericht. Het fraaie, geborgen 
verblijf ligt middenin het prachtig 
aangelegd park van tien hectare met 
de zorgvuldig gerestaureerde Engelse 
landschapstuin, historische kassen en 
diverse vijverpartijen. De voormalige 
dienstwoning heeft vier ruime, uiterst 
comfortabele logeervertrekken voor 
elk twee personen. Elk vertrek heeft 
een eigen, uniek karakter met uitzicht 
over het landgoed. Bron: www.matanze.nl

DE LOCATIE: 

De eerste vermelding van de naam ‘Baja de Matance’ vinden we in 
1662. Op 18 augustus van dat jaar vindt een belening plaats aan het 
echtpaar Boldewijn van Laer tot Langeveltsloo en Margareta Aleida van 
Laer. Het betreft het “Redinges goedt, nu Baja de Matance”. Voordat 
de naam Matanze werd gebruikt heette het goed dus Redinges goed. 
De geschiedenis hiervan gaat veel verder terug dan het jaar 1628 toen 
Piet Hein de Zilvervloot veroverde in de Baai van Matanze.

www.axiconcepts.nl

0571 - 29 10 50

Reclame
Communicate 
& Webdesign

0571 76 00 55
www.blikvormgeving.nl

VAKANTIEHUIS
KLEINE LOMMERKE

Willingen Sauerland
tot max 10 personen

www.kleinelommerke.nl

http://www.buitenplaatseninnederland.nl
http://www.matanze.nl
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Elektra installaties
CV installaties

Gas/Water/Sanitair
Dak- en zinkwerken 
Data installaties

Inspectie - Rapportage
Advies - Begeleiding
Service - Onderhoud

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
Kruisakkerweg 10 Twello

www.hamutwello.nl

Molenweg 1 � 7396AA Terwolde � 0571 291308 � 06 13115327
info@douwma-makelaardij.nl � www.douwma-makelaardij.nl

Actief en kennis van de markt!

Nieuwsgierig naar uw mogelijkheden?

Douwma makelaardij heeft alles in huis om u te adviseren!

• Verkoop, aankoop
• Verhuur, aanhuur
• Taxatie

Douwma 09-2017_Opmaak 1  04-09-17  12:14  Pagina 1

OPRICHTING 
VERENIGING VRIENDEN 
TERWOLDSE MOLEN
Nu het zeker is dat de molen weer in 
zijn oude staat zal worden hersteld, 
is het tijd om de molen weer het 
middelpunt van Terwolde te maken 
en de molen ook voor de toekomst 
van het juiste onderhoud te voorzien.

Vanuit de begeleidingsgroep
‘Herbouw van de Terwoldse molen” is 
het idee ontstaan om een sluitende 
exploitatie van de molen mogelijk 
te maken middels het realiseren van 
diverse activiteiten in en rond de 
molen. Hierover elders meer in deze 
krant. De activiteiten en het onder-
houd van de molen kunnen alleen 
vanuit een actieve groep vrijwilligers 

worden georganiseerd. Deze vrijwil-
ligers worden bijeengebracht vanuit 
de nieuw op te richten “Vereniging 
Vrienden Terwoldse Molen”. 

De naam geeft al aan dat “vrienden 
Terwoldse Molen” lid kunnen worden 
van deze vereniging. Als lid van de 
vereniging wordt u twee keer per jaar 
geïnformeerd over de activiteiten in 
en rond de molen. 

Daarnaast bent u uitgenodigd voor 
een jaarlijkse “molenborrel” op het 
molenterrein, met de mogelijkheid 
van het bezichtigen van de molen. 

Het lidmaatschap van de vereniging 
bedraagt €10,00 per jaar. De contri-
butie wordt in zijn geheel gebruikt 
voor het organiseren van activiteiten 
in en rondom de molen, waarvan de 
opbrengsten ten goede komen aan 
het onderhoud van de molen. 

Het bestuur van de vereniging zal uit 
de volgende mensen bestaan:
Jurgen Pijpker (voorzitter)
Wendy Nikkels (secretaresse)
Pieter Nijland (penningmeester)
Erik Oude Nijhuis  (bestuurslid, PR 
en vormgeving)
Henry Elizen  (bestuurslid, bouw- 
en onderhoud)

Oscar Hietbrink (alg. bestuurslid)
Lucia Kiesbrink (alg. bestuurslid)

Tijdens het Matanze Molenfestival 
wordt u nader geïnformeerd over de 
doelstellingen van de op te richten 
vereniging. Ook kunt u op voorhand uw 
interesse voor deze vereniging kenbaar 
maken en ontvangt u in de toekomst 
automatisch de nieuwsbrieven.

Heeft u interesse in een actieve rol in 
de vereniging of overweegt u een be-
stuursfunctie, neem dan even contact 
op met één van de bovengenoemde 
personen. Zij vertellen u graag meer 
over de mogelijkheden.

Nieuw op de Worp (Deventer)
open dinsdag t/m zaterdag

Voor al uw advies op maat  en reparatie's.
racespecialist & mtb-specialist

Fietsverkoop (dealer van o.a.)
Azor bikes
Kuota race

Zannata race

Worp 67, 7419 AC, Deventer,
0570-546005
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ETEN EN DRINKEN 
TIJDENS HET FESTIVAL

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

Thuis in 
uw regio

EIGENTIJDS  BETROKKEN 
TOONAANGEVEND DICHTBIJ TRANSPARANT HERKENBAAR

Tijdens het Matanze Molenfestival wordt de in-
wendige mens natuurlijk niet vergeten. Vanuit een 
unieke samenwerking met Brasserie KriebelZ uit 
Terwolde worden gedurende de hele dag diverse 
lekkernijen geserveerd. De producten van Brasserie 
KriebelZ zijn bereid met streekgerechten vanuit de 
regio, zoals geitenkaas van de geitenkaasboerderij 
De Wolf uit Terwolde, hertenvlees van de Herten-
boerderij de Weerd uit Nijbroek en gerookte zalm 
van Het Smallert uit Emst.

’s Avonds zal Brasserie KriebelZ een heerlijke 
barbecue verzorgen, waarbij opnieuw kan worden 
genoten van eigen bereide gerechten.
Om het geheel compleet te maken ontbreken 
kan de hele dag worden genoten van de Crêpes, 
Galettes en Brusselse Wafels van Vive la Crêpe. U 
kent ze wellicht nog van de periode dat ze vanuit 
FoodDock in Deventer werkzaam waren. Vive la 
Crêpe bakt tegenwoordig de flinterdunne zoete en 
hartige crêpes, volgens een uniek 

Bretons receptuur vanuit een typisch Bretonse crê-
pe - van en mobiele crêpekraam. Voor de fijnproe-
vers staan er ook de heerlijkste Brusselse wafels 
op het menu. Karen, Jeroen en Nina Mulder heten 
u van harte welkom, of zoals de Fransen zeggen: 
“Nous vous souhaitons la bienvenue”.

Voor een lekker ijsje kunt u terecht bij de ijscokar 
van IJsboerderij de Horst Epe. IJsboerderij de 
Horst produceert sinds 1998 overheerlijk boerenijs, 
gemaakt van verse gepasteuriseerde koemelk van 
roodbonte koeien. Het ijs wordt uiteraard alleen 
met natuurlijke ingrediënten bereid.
Bovenstaande lekkernijen, de unieke locatie met 
uitzicht op het landhuis De Matanze en een
optreden van theatergroep Gajes met de voorstel-
ling Parasolo (zie elders in deze krant) maken het 
diner tijdens het Matanze Molenfestival tot een 
unieke gebeurtenis. Reserveren is niet nodig.

Nieuwe en gebruikte 
tuinmachines
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Hietweideweg 4 

7391 XX Twello 

  0571 27 33 55

  info@snpadviseurs.nl

  www.snpadviseurs.nl

 

Heldere taal,

duidelijke

visie
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KLEURPLAAT 
TERWOLDSE 
MOLEN

Vind je het draaien van de molen ook altijd zo’n mooi gezicht? Nog een paar maanden en dan 
kun je de molen in Terwolde ook weer zien draaien. Om de molen straks weer gezellig in te 
kunnen richten vragen we de kinderen uit de gemeente Voorst om de kleurplaat op deze pagina 
zo mooi mogelijk in te kleuren. Als je de kleurplaat voor 15 oktober inlevert, dan maak je kans 
op leuke prijzen. Wij zullen de winnaar van de kleurplatenwedstrijd via onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/herbouwterwoldsemolen/ bekend maken.

Je kunt je kleurplaat inleveren bij de COOP supermarkt “De Lelie” aan de Molenweg 1  
te Terwolde inleveren.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

3 gangen 
zomermenu

Tegen inlevering van deze advertentie

Geldig tot 1 oktober. Niet i.c.m. andere acties
1 bon is geldig voor het hele gezeldschap

19.95

✂

Winnaar leukste restaurant 
verkiezing 2017 gemeente Voorst

Wegens zéér groot succes verlengd!

Dorpsstraat 22  Twello  (0571) 200022

De grootste 
speelgoedspeciaalzaak 

in de Regio
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Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/samenbankieren of bel (055) 578 49 11.

Bij Rabobank maken we ons sterk om u zo lang mogelijk mee te laten doen. Daarom komen we bij u

langs als dat nodig is. Samen kijken we wat er nodig is om zelfstandig te kunnen blijven bankieren.

Heeft u hulp nodig? Of iemand die u kent?

Zelfstandig blijven bankieren.

Met de adviseur 
aan huis.

Zo lang mogelijk
meedoen.

Veranda Selections is hét kwaliteitslabel voor cyclamen voor 

buiten. De cyclamen die dit label dragen, zijn speciaal voor u 

geselecteerd en geven u gegarandeerd langer bloeiplezier. 

Hierdoor kunt u van augustus tot en met november genieten 

van deze rijk bloeiende planten. De planten van Veranda 

Selections zijn uitgebreid buiten getest en zelfs tijdens een 

grillige nazomer en na een paar graden vorst geniet u nog  

van de vele kleurrijke bloemen.

Plaats de planten niet in de volle zon en zorg voor vochtige 

potgrond. Verwijder regelmatig dood blad en uitgebloeide 

bloemen (inclusief de steel). De planten bloeien dan  

wekenlang door. 

Voor meer informatie zie www.veranda-selections.com 

Kleur je tuin in 
het najaar met 
Veranda Selections


